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Den s Krajem Vysočina
připomněl výročí záchranky
Ondřej Rázl

Záchranáři předvedli ukázkový zásah resucitace osoby, zasažené elektrickým
proudem přímo v prostorách Domu kultury v Jihlavě.

Pátek 12. září byl v Jihlavě ve znamení Dne s Krajem
Vysočina, který si užily děti, jejich rodiče i senioři. Velký
prostor v rámci připraveného programu dostala krajská
záchranka, která v letošním roce slaví deset let své
existence.
„Letos jsme místo tradičního dne
otevřených dveří sídla Kraje Vysočina vsadili na open air program složený z osvědčené kultury
a prezentace tradičních regionálních potravin z medu a brambor.
Největší pozornost ale v centru
krajského města vzbudil záchranářský vrtulník. Součástí akce
bylo připomenutí desátého výročí existence Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,“
popsal stručně program hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek
(nez. za ČSSD). Podle jeho slov
má krajská záchranka za posledních deset let za sebou kus poctivé

foto: Jaroslav Loskot

Jasno o svém vysněném povolání měli někteří z nás
už od dětství. Nemálo lidí
ale ve věku před plnoletostí tápe kam dál, někteří nemají jasno ani v dospělosti.
Volbu budoucího povolání se
vyplatí nepodceňovat. Nejde pouze o rozhodování našich dětí. Volba povolání se
dotýká i nás dospělých, zejména v současné době. Společně vybíráme podle dostupnosti v regionu, na základě
reklamy, podle výše nabízené
mzdy a svou roli hraje i tradice, stipendia, ambice..., a to
vždy s ohledem na dominantní vlastnosti, které člověka
předurčují pro konkrétní typ
práce.
Odrazovým můstkem pro
rozhodování podle jakéhokoli kritéria mohou být návštěvy
dnů otevřených dveří, exkurze do firem, přehlídky i burzy
středních škol nebo informace
na webových stránkách škol
a podniků. V druhé řadě hraje
velkou roli také připravenost
na přijímací řízení a ochota
učit se.
Výběr střední školy nebo
středního učiliště je velkým krokem, při kterém se
očekává pomoc a konzultace rodičů, mírné nasměrování a maximální podpora. Nabídka oborů na Vysočině je
pestrá a střední školy budou,
stejně jako v minulosti, o nové
studenty bojovat. Nenechte tedy nic na poslední chvíli a zvolte si včas perspektivní
budoucnost.

Největším zážitkem nejen pro děti byla prohlídka pilotní kabiny záchranářského vrtulníku.

spolupracovníků – záchranářů
i lékařů. Ukázky práce záchranářů mohli diváci vidět v simulované a velice věrně podané ukázce,
která mimoděk zapadla do scénáře a její autentičnost mnohé diváky překvapila.
Senioři, kteří hodně využívali
informačního stánku SeniorPointu se bavili při produkci dechové
kapely Vysočinka. Obdiv nejmenších patřil vystoupení Václava
Upíra Krejčího a věrné dvojici Jů
a Hele. Vrcholem programu Dne
s Krajem Vysočina byl sólový
koncert Miro Žbirky a finalistů
soutěže Vysočina hledá talent.

práce, která se v praxi viditelně
promítá ve vyšším počtu výjezdových stanovišť a rozšíření týmu

Ve dnech 10. a 11. října 2014
proběhnou volby do zastupitelstev
Seniory roztančila dechová kapela
Vysočinka.
měst a obcí a I. kolo
voleb do Senátu
KomuParlamentu ČR.
nální volby
Zatímco obecní
se konají v pávolby se týkají celétek 10. a v soho kraje, nové sebotu 11. října
2014.
nátory budou na Vysočině hledat jen dva
okrsky. Číslo 15 Pelhřimov
a 51 Žďár nad Sázavou. V pátek buKrajské ekonomy v současné době zaměstnává příprava
dou volební místnosti otevřeny od
rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015.
14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do
14. Případné druhé kolo senátních
voleb se uskuteční o týden později
„V minulých letech se kraje dosdružení Oživení, které bez zna17. a 18. října 2014. Přístup k volebstávaly do velkého tlaku v oblasti
losti důvodů kritizovalo také uloním urnám bude ve stejných časech.
příjmů. Snižovaly se daňové přížení a úročení volných peněz. To
Vysočina má podle ČSÚ 509 971
jmy, omezovaly státní i evropské
vše prostřednictvím dva roky staobyvatel, z nichž do voleb může zadotace a rostly výdaje. Kraj Vysorých dat,“ upozorňuje na neprofesáhnout 409 302 lidí. O jejich hlasy
čina přesto každoročně sestavil
sionalitu zpracovatelů průzkumu
se uchází celkem 16 054 kandidátů
vyrovnaný rozpočet a zatím poVladimír Novotný.
z 3500 stran a uskupení. Z toho je
každé uzavřel účetní rok kladným
Kraj Vysočina hospodaří s roz11 581 mužů a 4472 žen. Nejmladhospodářským výsledkem,“ hodpočtem ve výši deset miliard koším kandidátům je 18 let a takonotí hospodaření Kraje Vysočina
run. Hospodářský výsledek dosávých kandiduje v celém kraji 23.
náměstek hejtmana pro oblast fihl např. v minulém roce více než
Nejstaršími jsou naopak dva devanancí Vladimír Novotný (ČSSD).
577 milionů korun a byl použit
desátiletí muži z Žirovnice a Golčo„Schválené závěrky prověřené
na tvorbu Fondu Vysočiny a Fondu strategických rezerv aj.. Tento
va Jeníkova.
Petr Palovčík
kontrolami ministerstva finanfond je využíván prioritně k financí pro nás překvapivě zpochybVíce na www.kr-vysocina.cz
nil laický průzkum občanského
cování projektů podporovaných

Foto a video na
iKrajvysocina.cz

Ondřej Rázl, Jitka Svatošová

Děti prožily krásné odpoledne plné tance, zpěvu a zábavy s Václavem Upírem
Krejčím, Jů a Hele a dalšími.

Novotný: Stále hospodaříme s přebytkem

foto: archiv Kraje Vysočina

Čas rozhodnout se
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Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí
a grantové politiky.

z evropských fondů. Veškeré finanční prostředky kraje jsou zapojovány zpět do rozpočtu kraje. Zůstatky na běžných a krátkodobých
účtech kraje jsou úročeny sazbou
0,3–1,3 % p. a. S ohledem na současný peněžní trh jde o velice příznivé sazby. Volné finanční prostředky Kraj Vysočina ukládá
na spořicí účty, termínované vklady nebo nakupuje jiné produkty.
„Tam máme sice vyšší úrok, ale
omezené podmínky k nakládání
s penězi. Aktuální sazba volných
prostředků 1,3 % je také jistě velmi
dobrá,“ hodnotí Novotný a upozorňuje na možnost vlastní kontroly hospodaření Kraje Vysočina
na speciálním krajském portálu.

Jitka Svatošová
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Nový pavilon pro
klienty s Alzheimerem

Peníze na sociální
služby budou nově
rozdělovat kraje
Financování sociálních služeb
přechází od 1. ledna 2015 z Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR (MPSV ČR) na kraje. Stát se
zavázal krajům k přerozdělení
minimální částky 7,2 miliardy
korun po dobu čtyř let. V balíku
peněz na sociální služby je pro
Vysočinu v letošním roce asi 370
milionů korun. V Kraji Vysočina je
zhruba 120 poskytovatelů, kteří
provozují téměř 290 sociálních
služeb.

V areálu Domova důchodců v Proseči u Pošné staví Kraj
Vysočina nový pavilon, určený především pro klienty
s Alzheimerovou chorobou. Veškeré práce by měly být
dokončeny v listopadu 2015 a kraj za ně zaplatí
83 milionů korun.
které pomohou se vzpomínáním.
„Mezi veřejností je velice malá
povědomost o této chorobě. Pro„Přístavba nepředstavuje rozto jsme se už před časem rozhodšíření kapacity domova, ale má
li v Domově důchodců ve Ždírci
vybudovat centrum pro Alzheirozvolnit obsazenost současných
zcela zaplněných pokojů v domerovu chorobu, kde bude věnována pozornost rodinám nemocmově,“ uvedl Petr Krčál (ČSSD),
krajský radní pro oblast sociálných. Postupně bychom chtěli
ních věcí.
mít tato centra v každém okrese.
V případě Proseče jen plníme,
Součástí projektu jsou dvě
nové vzpomínkové traco jsme slíbili,“ doplňuje
Petr Krčál.
sy. Venkovní bude
mít podobu neko„Dlouhodobě je
Nov ý
nečné smyčky konutná kombinace
:
pavilon
lem venkovních
obou přístupů, tejů
o
rénní služby a zvýobjektů. Vnitřní
k
o
p
8
1
šení kapacity lůpak ozdobí origi3
3
s celkem
žek v našem kraji,“
nální retro prvky,

Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro
oblast sociálních věcí.

Krajské účty
bez anonymních
operací
Už několik měsíců může
veřejnost sledovat prakticky
on-line pohyby peněz na krajských běžných účtech vedených
mateřskou bankou Sberbank.
Nově je služba tzv. Transparentního účtu rozšířena o identifikaci subjektů – fyzických nebo
právnických osob, kterých se
operace týká.
„Stalo se tak díky propojení služby transparentního účtu
s datovým skladem kraje. Při zavádění této služby deklarujeme
maximální otevřenost při správě
krajských financí, avšak zdůrazňujeme, že se tak děje s dodržením zákona na ochranu osobních
údajů,“ informoval náměstek
hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný (ČSSD).
Informace o identifikaci odchozích a příchozích plateb jsou
k dispozici na www.kr-vysocina.
cz v sekci transparentní účty.
Jitka Svatošová

Poklepání na základní kámen nového pavilonu se účastnil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) a předseda Senátu PČR Milan Štěch (ČSSD).

uvedl Lukáš Vlček (Pro Vysočinu), krajský zastupitel a starosta
Pacova. Tam je v současné době

lůžky

připravena dostavba městského
domova seniorů s navýšením kapacity až o sto lůžek.

Rozsáhlou rekonstrukcí procházejí tři oddělení Havlíčkobrodské
nemocnice. Od 30. června opravy
znamenaly omezení provozu
na chirurgické JIP a odděleních
COS a ARO. Předpokládaný rozpočet akce je 6,5 mil. Kč.
„Jde o dlouhodobě plánovanou
akci rozšíření stanic o pooperační pokoje. Vše probíhá za finanční
podpory našeho zřizovatele Kraje
Vysočina,“ sdělil technický náměstek brodské nemocnice Josef Tvrdý
a dodal: „Operativa v naší nemocnici dlouhodobě stoupá, proto byla
podobná akce takřka nevyhnutelná.“ Ročně v Havlíčkobrodské nemocnici lékaři provedou v průměru
9500 operačních výkonů. Pooperační a dospávací pokoje i lůžka JIP
jsou z těchto důvodů plně vytížena. Poslední větší opravy přitom
byly provedeny před více jak osmnácti lety. Na operačních sálech
byla mimo jiné provedena výměna
elektrovodivé podlahy. Práci zdravotníků usnadní i výměna mechanických dveří za plně automatické,
modernizace vzduchotechniky i výměna nábytku. Termín dokončení
oprav je naplánován na konec září
Petr Palovčík
letošního roku.

V Jihlavě vyšetří
rakovinu prsu rychle
a bezbolestně

„O přidělení značky je stále
větší zájem. Letos se o ni ucházelo v Kraji Vysočina 60 produktů
22 výrobců. Největší zájem byl
v kategorii pekařské výrobky
a ostatní,“ přiblížil průběh
soutěže krajský radní
Zdeněk Chlád (ČSSD).
Odborná porota se zaměřila na vztah výrobku k regionu, použité
suroviny, inovativnost
či senzorické vlastnosti.
Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat na obalu značku Regionální potravina po dobu
čtyř let. „Od výrobců máme pozitivní odezvu. Udělení značky totiž
přiláká pozornost i k jejich dalším
výrobkům,“ okomentoval význam

Foto: Olga Skalková

Osm nových výrobků s výjimečnou kvalitou se může honosit titulem Regionální potravina. Značku kvality porota uděluje každý
rok v devíti kategoriích.
Ocenění
se
dočkaly
Doubravské párky z Krucemburka,
Poličan
z Chotěboře, Jaroměřické Tradiční pomazánkové máslo, pšeničnožitný chléb pekařství
Elis, světlý ležák Harrach
z Jelínkovy vily ve Velkém
Meziříčí, konzumní BRAMBORY odrůdy Granada od EURO
AGRAS a Bylinný čaj Jarní očista
Valerie Pelikánové z Ostrova nad
Oslavou. Cena v kategorii sýry
a tvaroh nebyla udělena.

Foto: archiv Kraje Vysočina

Pivo i bylinný čaj jsou regionálními potravinami Vysočiny

Regionální potraviny z Vysočiny mohli ochutnat také návštěvníci jednačtyřicátého ročníku výstavy Země živitelka.

značky Karel Coufal z Okresní
agrární komory Třebíč a dodal:
„Lidé se zajímají čím dál víc o kvalitu potravin a předpokládají, že

Novým partnerem Kraje Vysočina
může být čínský region Chu-pei
Představitelé Kraje Vysočina se
zúčastnili koncem srpna Čínského investičního fóra v Praze a zvažují možnosti užší spolupráce

s některým z regionů nejlidnatější
země světa.
„Na setkání nešlo jen o panelové diskuze, ale o konkrétní jednání

foto: archiv Kraje Vysočina

„Za velkou výhodu považuji
stabilitu nového systému. Jednoznačně je výhodou, že financování bude blíž poskytovatelům,“
uvedl Petr Krčál (ČSSD), krajský
radní pro oblast sociálních věcí.
„Nevýhodou je, že stabilita systému může po čtyřech letech skončit. Pak se může stát, že peníze
dojdou. Osobně si myslím, že by
se finance na sociální služby měly
dostat do zákona, ne jen do politického prohlášení. Dále jsem přesvědčen, že do budoucna by tento
systém měl být převeden do rozpočtového určení daní a pak by
bylo po jakýchkoliv diskusích,“
doplnil Petr Krčál.
S tím souhlasí i člen sociální
komise Jiří Vondráček (KDU-ČSL).
„Očekávaná změna je mezikrok,
který svědčí o nedůvěře MPSV ČR
vůči krajům. Kontroly bude stále
provádět ministerstvo. Prohloubí
to administrativu a zvýší i administrativní tlak na poskytovatele
sociálních služeb. Určitě se nejedná o konečné řešení. Ideální by
bylo, kdyby se peníze na sociální
služby dostaly do krajů rozpočtovým určením daní.“
V současnosti se dotahuje
do finále systém, přes který poskytovatelé služeb budou žádat o dotaci. Tato aplikace bude
spuštěna 15. října 2014.
Eva Vorálková


foto: Marek Hovorka

Eva Vorálková

Nemocnice Havlíčkův
Brod rekonstruovala
ARO a JIP

Čínská delegace se zástupci Kraje Vysočina na letišti v Jihlavě-Henčově.

o možné spolupráci,“ popsal Vysočinský hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) průběh akce.
Zástupci politiků a podnikatelů
z obou zemí mluvili věcně o vstupu čínských firem na trhy zemí
střední Evropy i o spolupráci v oblastech vzdělávání, kultury a cestovního ruchu.
Představitelé provincie Chu-pei následně navštívili Vysočinu,
prohlédli si prostory urgentního
příjmu Nemocnice Jihlava, letiště Henčov i památky UNESCO
v Telči a Třebíči. „Velice návštěvníky zaujala ultralehká letadla.
Nejenže si je prohlédli, ale hned
je i vyzkoušeli. Možná, že šlo základní kámen větší spolupráce
a šanci pro řadu firem z Vysočiny,“ zhodnotil Běhounek čínskou
misi na Vysočině.
Petr Palovčík

když jeden výrobek dostal ocenění, tak ten druhý od stejného dodavatele bude také kvalitní.“
Petr Palovčík

Nové ultrazvuky v Nemocnici
Jihlava zjednoduší práci lékařů
a především zrychlí diagnostiku. Jeden přístroj bude sloužit
na oddělení zobrazovacích metod
a druhý na mamografii. Jejich cena
přesáhla pět milionů korun.
Přístroje mají široké využití,
ale především pacientkám s podezřením na rakovinu prsu zrychlí a zpříjemní vyšetření. Odpadá
totiž nutnost biopsie, odběru tkání. Ultrazvuk pracuje na principu
multivlnné sonografie – příčné
i podélné. To umožňuje znázornit
anatomii nádoru, ale také elasticitu, prokrvení a tuhost tkáně. Snadněji se tak prokáže, zda jde o útvar
zhoubný, nebo nezhoubný.
„Přístroj jsme měli zapůjčený
na zkoušku. Obsluhu jsme zvládli
během chvíle všichni. Pokud máte
desítky pacientů za dopoledne, je
snazší pracovat a nezkoumat, kde
co zmáčknout,“ popisuje primář
oddělení zobrazovacích metod Jiří
Neubauer.
Nové přístroje byly pořízeny
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj Evropské unie v rámci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního
onkologického centra Nemocnice
Petr Palovčík
Jihlava.

Frontám v čekárnách se můžete
vyhnout využitím eAmbulance
Objednání k lékaři na přesný čas
umožňuje eAmbulance každému.
Pacient se tak vyhne frontám, dlouhému čekání i možnému nakažení
od ostatních. Na Vysočině systému
využívá už více než 30 tisíc lidí.

„Návštěva lékaře nemá
být celodenním výletem.
Díky eAmbulanci se
mohou pacienti bezplatně
objednávat 24 hodin
denně, vybrat si nemocnici
i lékaře, termín a čas
vyšetření.“ Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
Přesnou blokaci času umožňují
všechny nemocnice v Kraji Vysočina. Nejvíce, přes 40 tisíc objednávek, klienti udělali v Jihlavě. Od
1. září výrazně rozšířila časy pro internetovou a telefonickou domluvu
vyšetření Nemocnice Třebíč. „Cílem je v rámci možností co nejvíce

zpříjemnit pacientovi pobyt v nemocnici, a to ať se jedná o hospitalizaci, nebo vyšetření,“ komentuje
nová opatření ředitelka Nemocnice
Třebíč Eva Tomášová a dodává: „
Došlo proto nejen k rozšíření počtu hodin, ale také k jejich posunu
do pozdních odpoledních hodin,
aby lidé nemuseli kvůli návštěvě
lékaře odcházet ze zaměstnání či
škol.“ Aktuálně tak byly v Třebíči
prodloužené ordinační doby na chirurgii a odděleních infekčním,
interním, kožním, neurologickém,
očním, ORL a na rehabilitaci.
Kompletní seznam ordinací a jejich ordinačních dob z celého kraje
je možné najít na webových stránkách http://www.eambulance.cz/.
Petr Palovčík
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S Vysočinou
bezpečně
na internetu
Počtvrté se mohou studenti základních a středních škol z Vysočiny zapojit do soutěže S Vysočinou
bezpečně na internetu. „Soutěžící
se mohou do 31. října registrovat na www.ecrime.cz do
e-learningového kurzu, který
jim pomůže připravit se na zodpovězení otázek v soutěži. Ta
probíhá ve třech kolech na www.
kr-vysocina.cz/bezpecnenanetu,
v každém z nich soutěžící online
zodpoví pět otázek. Pět nejlepších

Kraj Vysočina přispěl
k bezpečnosti prvňáčků
Ani letos neodešli 1. září prvňáčci v celém Kraji Vysočina
ze školy s prázdnou. V rámci akce Bezpečně do školy
i do přírody dostali kufřík s výbavou nejen pro školní účely.
školákům přál, aby si našli čas
a byli také na hřišti, aby si dál hráli, protože jsou to stále ještě děti.“
Na Vysočině letos do lavic prvních
Radní Kraje Vysočina pro obtříd usedlo 5800 žáků. Hejtman
last školství, mládeže a sportu
Jana Fialová (ČSSD) zahájila
Jiří Běhounek (nez. Za ČSSD)
přivítal prvňáčky v pelhřiškolní rok na malotřídní
základní škole ve Vymovské Základní škoPrvní
le Osvobození. „Škoskytné u Jihlavy, kde
n
de
ý
ov
zářij
čině
lákům bych přál, aby
přivítali
jedenáct
so
Vy
na
lo
ed
us
c
prvňáčků. „Připadaje škola bavila, protodo školních lavi
že bez znalostí a bez
la jsem si jako v propoprvé 5800
školáků.
vzdělání se v konkustředí jedné velké rodiny,“ říká Jana Fialová,
renci současného světa
nedá obstát,“ řekl jim mimo
která malotřídní školu také
sama navštěvovala.
jiné. Spolu s ním předával malým
školákům bezpečnostní kufříky i předseda Senátu Parlamentu
foto na www.iKrajvysocina.cz
ČR Milan Štěch (ČSSD): „Já bych
Ondřej Rázl

Více informací na www.kpbi.cz
a www.ecrime.cz.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) předával bezpečnostní kufříky prvňákům v Pelhřimově.

Nový studijní obor láká. Budoucnost mají plasty
Do prvních ročníků maturitního
oboru mechanik seřizovač s následným možným zaměřením
na zpracování plastů nastoupilo
v Jihlavě a Třebíči celkem 55 žáků.
„Specializovaný obor vznikl kvůli
velké poptávce firem po odborně
vzdělaných zaměstnancích. Zpracování plastů se přitom na Vysočině věnuje více než 40 společností včetně velkých koncernů, jako
jsou Fraenkische, Mann Hummel,
Swoboda Jihlava a Automotive Lighting,“ vyjmenovává radní Kraje
Vysočina pro oblast školství Jana
Fialová (ČSSD).
V jihlavské Střední průmyslové
škole je mechanik seřizovač tradičním oborem. Třebíčská průmyslovka ho otevřela 1. září 2014 poprvé.
První dva roky je výuka pro všechny žáky stejná. Před třetím se rozhodnou pro jednu ze specializací.

Buď seřizovač CNC strojů, nebo
nástrojař a seřizovač strojů na zpracování plastů. „Skutečnost, že se
v době poklesu demografické křivky na nový obor přihlásilo 28 žáků,
je velice pozitivní,“ hodnotí skutečnost ředitel Třebíčské školy Zdeněk
Borůvka. „Lákavý je jistě i fakt, že
odborná praxe bude probíhat přímo ve firmách a pokud budou studenti šikovní, mohou si zajistit následné uplatnění,“ dodává Zdeněk
Borůvka.
Samostatný obor na seřizování strojů používaných při výrobě
plastových výrobků v České republice neexistuje. Specialistů je
na trhu práce velký nedostatek
a firmy o ně projevují značný zájem. Přesto do prvních ročníků
nastoupili žáci především z blízkého okolí největších měst Vysočiny.
Studenti si na škole osvojí i nastavení a práci s roboty.

Studenti vyrazí pošesté
S Vysočinou do Evropy
Šestý ročník vědomostní soutěže
pořádá pro středoškoláky Kraj Vysočina. Soutěží se prostřednictvím
webových stránek www.ourregion.cz. „Soutěž je pro všechny
středoškoláky nad patnáct let
z našeho regionu. První soutěžní
kolo odstartuje 13. října. Soutěží se
prostřednictvím originální on-line
aplikace na webových stránkách
soutěže, která umožňuje odpovídat přímo na internetu. Věřím, že
i v tomto ročníku budou střední
školy aktivní a zprostředkují

v každé kategorii postoupí do finále, které se uskuteční v únoru
2015 na krajském úřadě v Jihlavě.
Tam budou mít studenti za úkol
představit svůj projekt na téma
Elektronická bezpečnost,“ uvedl
Petr Pavlinec, vedoucí krajského
odboru informatiky.
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se uskuteční čtyři
e-learningové kurzy, pro cílové skupiny děti a mládež, rodiče
a veřejnost byly spuštěny 1. září,
pro cílové skupiny policistů a sociálních pracovníků budou spuštěny 1. října.
Lucie Časarová


foto: Jaroslav Loskot

Většina škol na Vysočině využila
letní prázdniny k drobným i komplexnějším opravám. Například
na Gymnáziu v Havlíčkově Brodě letos pracovali na první etapě výměny
elektroinstalace. Zrekonstruovali
telefonní ústřednu, zavedli nový
rozhlasový systém a také internetovou wi-fi síť v celém areálu školy.
Sloučená Střední škola průmyslová, technická a automobilní v Jihlavě
na pracovišti v ulici Jana Masaryka
vyměnila okna v budově B. „Novou
kotelnu má budova v ulici Legionářů.
Na pracovišti Polenská zase dělníci
provedli první etapu rozsáhlé rekonstrukce elektroinstalace,“ vyjmenovává Libor Joukl (ČSSD), náměstek
hejtmana pro oblast majetku. Studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické ve Žďáru
nad Sázavou zase mohou využít zrekonstruované a nově vybudované sociální zařízení. Ve starší části budovy
zmodernizovali elektroinstalaci, aby
nové rozvody odpovídaly nárokům
využívaných informačních technologií.
V Pacově na Pelhřimovsku byla
v tělocvičně gymnázia položena
nová podlaha. Také na Třebíčsku
dělníci pracovali po celou dobu
prázdnin a pokračovat budou s plánovanými opravami až do roku
2016. Během třech let na třebíčském gymnáziu vymění okna,
ústřední topení i elektroinstalaci.
„S pomocí krajských peněz jsme
v červenci a srpnu vyměnili okna
na budovách naší Obchodní akademie a Hotelové školy,“ uvedla ředitelka další střední školy v Třebíči
Libuše Kolářová. Monika Fiedlerová

foto: Petr Palovčík

Stavební ruch na
krajských školách

vstup do této výjimečné soutěže
co největšímu počtu studentů
a studentek,“ uvedla Jana Fialová
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast školství.
Soutěž probíhá v anglickém jazyce. Kraj Vysočina odmění vítězný
trojlístek dvoutýdenním jazykovým
kurzem angličtiny na britských ostrovech, kam odletí v průběhu letních prázdnin a pro každého, kdo
se finálové části zúčastní, připravil
spoustu hodnotných věcných dárků.
Eva Ampapová

Přehlídky škol poradí s budoucím povoláním
Jakou profesi si zvolit? Zásadní
otázka v životě školáka, který
právě zahájil poslední rok své
povinné docházky. Někteří mají
jasno, jiní tápou. A především
pro ty ještě nerozhodnuté jsou
určené přehlídky středních škol.
Na Vysočině se konají ve všech
pěti okresních městech od polo-

viny října do poloviny listopadu.
„Tyto přehlídky jsou každoročně
nejen pro žáky devátých tříd
a jejich rodiče jedním z důležitých zdrojů informací při výběru
střední školy,“ podotýká Vladimír
Zelený z Odboru školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
Lucie Pátková

Petr Palovčík

K věci

Věra Buchtová
zastupitelka Kraje
Vysočina (KSČM)

Dáma
v nejlepších letech
Výběrem ze sbírkového fondu
Horácké galerie v Novém Městě
na Moravě, který se podařilo nashromáždit během pěti desetiletí existence, oslavila novoměstská
galerie své 50. narozeniny.
Výstava volně navázala na stálou malířskou expozici výběrem téměř dvou set děl, která připomenula tvorbu osmi desítek autorů
ve všech hlavních výstavních prostorách. Objevila se zde díla známých umělců Vysočiny a také autorů, které v průběhu padesáti let
galerie představila.
V přehledné konfrontaci galerie předložila úsilí výtvarníků
o soudobé zobrazení krajiny Vysočiny z dob malířů O. Blažíčka
a J. Jambora přes dynamický rukopis a expresivně výraznou barevnost v malbě F. Emlera, F. Bukáčka nebo J. Zezuly až po snahy
o geometrickou abstrakci a inspiraci hudbou v dílech B. Laciny,
B. Matala, M. Roštínského nebo
K. Harudy.
Nejrozsáhlejší výstavu posledních let navíc obohatila fotodokumentace z rekonstrukce zámeckého objektu v letech 1993–1998.
Do rámce oslav je možno zahrnout i pátý ročník Novoměstského
Slunohraní, které jako by uvedlo
začátek kulturního léta v Novém
Městě na Moravě a přineslo koncerty na nádvoří Horácké galerie.
Tři desítky hudebníků, letos nejen z České a Slovenské republiky,
ale i z amerického Texasu a Mexika, společně absolvovalo pět dnů
s hudbou pod taktovkou profesionálů Janáčkova kvarteta a rozeznělo Horáckou galerii tóny smyčcových nástrojů.
Novoměstské Slunohraní, uskutečněné za finanční podpory Kraje Vysočina, bylo krásným přínosem k oslavám 50. výročí Horácké
galerie v Novém Městě na Moravě.

Aktuální informace z krajských silnic
OKRES HAVLÍČKŮV BROD
 II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice, zprovoznění 30 . 9. 2014
 II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6.
stavba (Jihlava – Pelhřimov),
zprovoznění 30. 9. 2014
 II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova, Dolní, zprovoznění do 31.
10. 2014
 II/150 Okrouhlice – opěrná zeď,
zprovoznění 30. 9. 2014
 III/34413 Rozsochatec – most,
zprovoznění 15. 10. 2014

OKRES TŘEBÍČ
 II/351 Třebíč – ul. Hrotovická, 2.
etapa, zprovoznění 31. 10. 2014
 III/3906 Náměšť nad Oslavou
– křiž. I/23, zprovoznění 31. 10.
2014
 III/3997, III/3999 Studenec,
úprava křižovatky, zprovoznění
31. 10. 2014
 II/405 Zašovice, průtah, zprovoznění 31. 10. 2014
 II/351 Třebíč, křižovatka MK Poušov a Račerovická, zprovoznění
31. 10. 2014

OKRES PELHŘIMOV
 III/13035 Hořice – most, zprovoznění do 31. 10 2014
 II/128 Černovice – most, zprovoznění do 31. 10. 2014
 II/112 Bácovice – most, zprovoznění do 27. 10. 2014

OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
 III/3494 Uhřínov – průtah, zprovoznění 31. 10. 2014
 II/602 Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov, zprovoznění
31. 10. 2014
OKRES JIHLAVA
 III/03824 Jihlava – Pražský most,
zprovoznění 31. 10. 2014
 II/602 hr. kraje – Pelhřimov,
6. stavba (Jihlava – Pelhřimov),
zprovoznění 30. 9. 2014

Místo a termín burz středních škol na Vysočině:
Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč

16. října 2014, 9.00–18.00

Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

4. listopadu 2014, 8.00–17.00

Pelhřimov, kulturní dům Máj

11. listopadu 2014, 9.00–16.30

Žďár nad Sázavou, Dům kultury

13. listopadu, 8.00–17.00

Jihlava, DKO Jihlava

14. listopadu, 8.00–18.00

Termíny zprovoznění jsou plánované, ke zprovoznění může dojít i o několik dní dříve.

Více informací na dopravním portále
www.kr-vysocina.cz
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Hledáme firmu
fandící rodině
Kraj Vysočina hledá firmy myslící
na své zaměstnance, jejich rodiny
a poskytující rovné příležitosti mužům
a ženám. Na tu nejlepší čeká nové
krajské ocenění „Podnik přátelský
rodině“. Přihlášky mohou firmy posílat
už nyní a až do konce roku.
Soutěž je určena všem subjektům
bez ohledu na právní formu i obor.
Hlásit se tak mohou výrobní společnosti, podniky poskytující služby, ale
i školy a úřady. Hodnoceny budou
ve třech kategoriích podle počtu zaměstnanců.
„Půjde o prestižní záležitost, která
ale v budoucnu může sehrát velkou
roli při rozhodování uchazečů o práci. Firmy těžko hledají odborníky
a podobný titul může být důležitým
benefitem,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr
Krčál (ČSSD).
Odborná porota bude hodnotit
i personální rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, péči o zaměstnance s rodinami a s tím související firemní kulturu. Cena Podnik přátelský rodině bude
udělována podle schválených pravidel
jednou za dva roky.
Petr Palovčík
www.kr-vysocina.cz/socialni-portal

Ve spolupráci
s dolnorakouskou
organizací Kulturvernetzung
Niederösterreich a dalšími
kooperujícími partnery
z Kraje Vysočina a Dolního
Rakouska připravilo Muzeum
Vysočiny Havlíčkův Brod
na závěr letošního roku řadu
zajímavých přeshraničních
kulturních aktivit.
Jiří Jedlička

Wolfgang Sobotka a Jiří Běhounek při oficiálním zahájení výstavy Hrady česko-rakouského pomezí.

Ty se uskuteční v rámci nového česko-rakouského kulturního
projektu s názvem Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní
Rakousko.
První z těchto aktivit je zajímavá výstava Hrady česko-rakouského pomezí, která je od 4. září
do 19. října k vidění v Oblastní
galerii Vysočiny v Jihlavě. Cílem
výstavy je přiblížit proměnlivou
historii česko-rakouského pomezí
prostřednictvím maleb, akvarelů
a grafik. Hlavním motivem těchto obrazů jsou hrady, pevnosti,

zříceniny, zámky a města na obou
stranách hranice, obzvláště v Podyjí a v jeho okolí. Spolupráce
obou organizací pokračuje v letošním roce i na již zavedené akci
Dny otevřených ateliérů, která se
uskuteční v sobotu 4. a v neděli
5. října na Vysočině a 18. a 19. října v Dolním Rakousku. Doprovodným programem této akce je
i mezinárodní seminář Sklářství
na Vysočině a v Dolním Rakousku, který se uskutečnil ve dnech

11. a 12. září v Muzeu Vysočiny
Havlíčkův Brod. Tohoto setkání
se zúčastnilo více než 40 badatelů-historiků i sklářů. Muzeum
Vysočiny Havlíčkův Brod zpracovává historii sklářství na Vysočině a díky podobným akcím získává důležité informace a poznatky
o místním sklářství, ale i propojení na sousední region.
Vyvrcholením celého projektu bude mediální a informační
kampaň k připravované výstavě

s názvem Poklady depozitářů,
kterou připravují muzea a galerie
zřizované Krajem Vysočina. Cílem této kampaně je pozvat české
i rakouské návštěvníky k návštěvě této mimořádné výstavy, která
bude 20. listopadu zahájena v Muzeu Vysočiny Jihlava a Oblastní
galerii Vysočiny v Jihlavě. Pro rakouské návštěvníky budou připraveny popisky v německém jazyce.
Více na www.vysocina-kultura.cz

V Havlíčkově Brodě
se konají tradiční
bramborářské dny
Od čtvrtka 23. do soboty 25. října
bude Havlíčkův Brod hostit tradiční
bramborářské dny. Ústřední bramborářský svaz ČR je společně s Výzkumným ústavem bramborářským
pořádají už po čtyřiadvacáté.

Havlíčkovo náměstí
v Brodě se opět zaplní
nejrůznějšími odrůdami
brambor, které mohou
zájemci nejen ochutnat,
ale i nakoupit.
„Ve spolupráci se středními
školami budou i letos pokračovat soutěže studentů středních
škol o Bramborový květ Vysočiny
a Bramborovou pochoutku Vysočiny,“ vypočítává Josef Králíček,
tajemník Ústředního bramborářského svazu. Součástí akce, která
je vyvrcholením pěstitelské sezony, bude i seminář Brambory
2014, na kterém budou přednášet
odborníci z Čech, ale i Slovenska
a Německa.
Program pro veřejnost se
uskuteční v sobotu na Havlíčkově náměstí, kde budou moci
návštěvníci zakoupit kvalitní
konzumní a sadbové brambory
a další produkty. Chybět nebude
ani oblíbená soutěž ve škrábání
brambor, stejně jako doprovodný
kulturní program. Také v letošním roce bramborářské dny podpořil Kraj Vysočina, záštitu nad
letošním ročníkem převzal ministr zemědělství Marian Jurečka
(KDU-ČSL).
Ondřej Rázl


Kraj Vysočina znovu předvedl regionální potraviny na Zemi živitelce
Šest dní propagoval stánek Kraje Vysočina
na jednačtyřicátém ročníku Země živitelky
své regionální plodiny. Největší tuzemský
agrosalon se konal v areálu českobudějovického výstaviště na přelomu srpna a září.
„Umožnili jsme prodej místním zemědělcům, jejichž produkty mají značku Regionální potravina, plus dvěma dalším. Sám
jsem nevěřil, kolik se toho prodá,“ popisuje
krajský radní pro oblast zemědělství Zdeněk
Chlád (ČSSD). Vysočinský stánek letos dělal
reklamu mimo jiné kmínu a máku a v sobotu 30. srpna, kdy si celá výstava připomínala Národní dožínky, zpestřili jeho program
dva studenti z Hotelové školy Světlá ve Velkém Meziříčí. Hynek Ráček a Štěpán Šimánek připravili pro návštěvníky více než dva
tisíce nealkoholických mléčných koktejlů
s lesním ovocem.
Lucie Pátková

foto: archiv Kraj Vysočina

Na hlavním náměstí v Havlíčkově
Brodě v neděli 28. září oslaví senioři
svůj svátek. Od 14.00 do 17.00 hodin
je připravený program, který pobaví
prarodiče, ale i jejich děti a vnoučata.
Oslavy odstartují domácí soubory.
Pěvecké sdružení Jiřiny z havlíčkobrodského Domova pro seniory a výrazně věkově mladší tanečníci Tendenc předvedou street dance. Před
patnáctou hodinou bude prostor pro
operu v podání žďárského rodáka
Jakuba Pustiny. Ten seniorům na Vysočině zazpívá i 2. a 6. října. První
koncert bude v jihlavském Domě
kultury a druhý ve velkomeziříčském
domě pro seniory. Obě akce začínají v 15.00 hodin. Pestrou žánrovou skládanku zakončí Ivan Mládek
a jeho Banjo Band a dechová hudba
Rebelka. Přesto, že je závěr plánovaný na sedmnáctou hodinu, je možné
v případě dobrého počasí a zájmu
publika i prodloužení závěrečného vystoupení. Průvodkyní pořadu
bude moderátorka Marie Tomsová.
Stejný program si už 12. září užili
návštěvníci Jihlavského Masarykova
náměstí.
Petr Palovčík

Muzeum Vysočiny Havlíčkův
Brod rozvíjí přeshraniční
spolupráci v oblasti kultury

foto: Jaroslav Loskot

Multižánrový
koncert oslaví
Svátek seniorů

www.kr-vysocina.cz

Mezi nakupující se zařadil i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Nabízené regionální produkty z Vysočiny mohli návštěvníci výstavy
nejprve ochutnat.

Na Vysočině se uskuteční jeden
z největších knižních veletrhů

Regionální muzeum ukazuje
potrubní poštu nebo hologram

V pátek 17. a v sobotu 18. října se
v havlíčkobrodském Kulturním domě
Ostrov koná 24. Podzimní knižní veletrh. Jeho mottem budou letos Knihy
a hvězdy a podle pořadatelů se ho
zúčastní více než 150 vystavovatelů.
„Podzimní knižní veletrh je výjimečný tím, že na něm vystavují
i malí, začínající a exkluzivně zaměření nakladatelé z celé České
republiky, kteří na jiné veletrhy nejezdí a jejichž knihy se ne vždy objevují v knihkupectvích. Díky tomu
mohou návštěvníci veletrhu získat
ten nejúplnější přehled o současné

Magnetické kyvadlo, elektromagnetické dělo, potrubní pošta, takové
exponáty jsou od úterý 16. září
k vidění v Regionálním muzeu
ve Žďáru nad Sázavou. Výstavní
sály žďárské Tvrze se díky expozici
Fyzika hrou na dva měsíce proměnily v technickou hernu. „Návštěvníci se seznamují s některými ze
základních fyzikálních jevů, jako je
magnetismus, elektromagnetická

Podzimní knižní veletrh zase nabídne v Brodě setkání s desítkami českých
a zahraničních spisovatelů.

indukce nebo výroba elektřiny. Vše
je prezentováno názornou, i laikovi
srozumitelnou formou,“ popisuje
historik žďárského muzea Miloslav
Lopaur. Dotýkat se vystavených přístrojů je přitom výjimečně dovoleno.
„Zájemci si mohou zkusit například
vytvořit hologram žárovky nebo
míchat barvy pomocí světel,“ zve
Lopaur. Autorem expozice je Vítězslav Prokop z Brna. Lucie Pátková

foto: Vít Prokop

foto: Martina Kovaříková

české knižní produkci,“ říká spisovatelka a ředitelka brodského veletrhu Markéta Hejkalová.
Návštěvníci se mohou těšit
i na bohatý doprovodný program
čítající přes 80 vystoupení spisovatelů. Do Brodu přijede například
Michal Viewegh, Jiří Stránský, Ivan
Klíma nebo Irena Dousková. Součástí veletrhu bude i letos udělování několika ocenění, mimo jiné
i tradiční ceny Kraje Vysočina, Havlíčkova Brodu a Českého rozhlasu
Region za nejkrásnější knihu Vysočiny.
Ondřej Rázl

Žďárská výstava mimo jiné ukazuje, jak se vyrábí elektřina točením.
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Pekelný kopec není pekelný
protíná středem vřetenové schodiště obepnuté kolem dokola ocelovými táhly, a navíc oplášťované nerezovou sítí. Po vystoupání
98 dřevěných schodů na podestu
čeká návštěvníka ještě dalších
šestnáct roštových po menším
vrcholovém schodišti. Výhledová
plošina se nachází ve výši 23,3 m
a je z ní překrásný kruhový výhled na dosti velkou část Vysočiny
v okolí města Třebíče.
Poblíž rozhledny má vést i kondiční stezka, cestu k ní by měly
doplnit v místech zajímavých rozhledů odpočívadla a doprovázet
ji bude logo pekelníka vycházející z pověsti o čertu, který sem

„emigroval“ před sv. Ivanem ze
své jeskyně ve Svatém Janu pod
Skalou ve středních Čechách a podle keltské tradice měl na starosti
za každého počasí zapálit signální
oheň v případě nebezpečí.
Pekelný kopec má dva vrcholy.
Na vrcholu o čtyři metry nižším
se nachází kovové týpí postavené
před lety Klubem českých turistů,
kde se dá i přenocovat. Pár metrů
odtud se nachází ve schránce vrcholová kniha a v jakémsi polínku
je ukryta i keška.
Rozhledna má být otevřena v listopadu, tak se přijďte
rozhlédnout!

Pravá bramboračka s houbami z vysočinských lesů
Konečně se milovníci houbaření
dočkali a pravá houbařská sezona
vypukla i na Vysočině. Proto
si tentokrát uvaříme bramboračku
a použijeme čerstvé houby nasbírané v našich lesích. Na recept budeme potřebovat vývar z vepřové
pečeně nebo krkovice, čerstvé
houby, brambory a zeleninu
do polévky podle chuti. Také lžíci
rostlinného oleje, lžíci mletého zázvoru, dvě lžičky drceného kmínu,
sůl, lžíci másla a cibuli.
Nejdříve vložíme očištěné
a pokrájené houby do kastrůlku, zalijeme asi půllitrem vody
a necháme chvíli povařit. Potom
v jiném hrnci rozpustíme máslo a dozlatova na něm opražíme mouku. Pak jíšku postupně

Petr Novák

Monika Fiedlerová

S výletním vláčkem
z Budějovic do Jemnice

Vedoucí Jaroslav Dřevo si choreografii pásem připravuje sám
včetně prvotní hudby. Jeho kvalitu
dokazuje i první cena za choreografii, kterou si přivezl z Bulharska.
V září jeli členové Dřeváčku na vystoupení do Maďarska, a pokud
finanční stránka dovolí, navštěvují
i jiné části Evropy, jako například
Německo nebo Francii. Soubor ale
můžeme vidět také na Vysočině.
Účastní se folklorních přehlídek
nebo soutěží mimo jiné v Telči,
Třebíči, Světlé nad Sázavou nebo
také v Kroměříži a Prostějově. Několikrát do roka pak vystupuje při
vítání občánků na jihlavském magistrátě. Soubor přijímá nové členy
a rád je uvítá každou středu a pátek na svých zkouškách v Domě
zdraví v Jihlavě.
Monika Fiedlerová


Po dvouletém úsilí členů Spolku
pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě vyjel koncem
prázdnin na koleje dráhy vedoucí
z Moravských Budějovic do Jemnice výletní vlak.
„Všem, kteří se podíleli na zprovoznění tohoto krásného vlaku,
patří má hluboká poklona,“ uvedl
Stanislav Šťáva, zastupitel Moravských Budějovic, které přispěly
na opravu částkou sto tisíc korun.
„Na vláčku může člověk oči nechat. Krásný nátěr, krásná mašinka
i vagonky,“ tak a podobně se vyjádřili po první jízdě fandové železnice.

Dva vagony, vyhlídkový a bufetový, tažené polskou lokomotivou
Zastal, tvoří soupravu, která urazí
dvacetikilometrovou vzdálenost
mezi oběma městy za hodinu. Trať
z roku 1896, o sto let později vyhlášená národní kulturní památkou, tedy opět ožila. Výletní vlak,
který se stane velkou atrakcí a přispěje zcela jistě k oživení cestovního ruchu v této části Vysočiny,
zde bude jezdit zatím nepravidelně.
Cílem členů SVD JZM, stejně jako
měst Jemnice a Moravské Budějovice je, aby zde byla opět zavedena
pravidelná osobní doprava.

Pavel Kryštof Novák

foto: Václav Kopečný

Jihlavský folklorní soubor vystupuje také na maturitních plesech. Tentokrát
s pásmem Kalamajka.

Osobnost regionu

Křížovka o ceny

Malíř Jindřich Prucha – jedna
z prvních obětí Velké války
kraj a zamiloval si ho. Heřmaň,
Nová Ves, Ronov, Třemošnici,
Kraskov, Kameničky, Chotěboř –
to byl jeho ráj.
Miloval předjaří a jara –
a z těchto období vznikly nejkrásnější obrazy, jakož i cyklus Jaro

Tisíciletá obec Běstvina (338 m n. m, 515 obyvatel), kde vyrůstal Jindřich Prucha, leží na jižním úpatí Železných hor. Je připomínána již roku 1137 (existence kostela a fary) v letopisu kanovníka vyšehradského, pokračovatele kronikáře Kosmy. Její vznik je úzce spojen se starou ... viz tajenka. Již předhistorická
existence této zemské stezky navazující na Zlatou stezku je doložena nálezy římských mincí.
Autorství:
Martin
Němeček

Nejvyšší africký
vrchol (5895 m)

Chyba

Hranice

Město na Slovensku

Starořímský
úředník

POMOC: Auer,
Kibo, korin,
pedlar.

Herec ztvárňující humorné
role

Integrovaný
doprav. systém
(zkr.)

Jmelí (slovens.)

4. díl tajenky
Konejšit

Název
hlásky X

Český primas
a kardinál
(Dominik)

Býv. SPZ okresu
Zkušební sonda
Šumperk

Pilíř

Vesnice
Zdánlivě,
domněle

Chemická
značka hliníku

v Železných horách. Většina Pruchových prací se nachází ve sbírkách Národní galerie v Praze.
Na vrcholu tvůrčích sil musel
Jindřich Prucha po mobilizaci
28. července 1914 narukovat
a krátce nato byl poslán na východní frontu. Tam v Haliči u Komarova 1. září podlehl těžkému zranění a stal se tak jednou
z prvních obětí Velké války. Malířovu umění vzdal hold i Jaroslav
Seifert v básni Pruchovo jaro.
Pavel Kryštof Novák

Svatozář
Vynálezce
žárovky

Alkoholické
špičky
Derivát
vitamínu B12

Ukazovací
zájmeno
Hamižnost
Podom. prodejce (angl.)
Legendární
angl. král
Žabí citoslovce
Značka
oerstedu

Mořské pláže
Období sklizně

Která (slovens.)

Lékárenský
nováček
Římskými
číslicemi 605

Třetí největší
město v Polsku
Typ okrouhlého
písma
Lidová demokracie (zkr.)

Rakouský cheKurs „jedna ku
mik, objevitel
jedné“
ytterbia
Dešťovod
Závody
průmysl. automatizace

2.díl tajenky
Vzorec jodidu
draseln.

Církevní duchovní kněz

1. díl tajenky

Části týdne

Bývalý maďarský dragoun

Shluk rostlin
Právní zástupce

Iniciály režiséra
Lipského

Podobizna z roku 1914 je jedním
z nejkrásnějších vlastních portrétů v českém umění

Srdečnice

Stráň
Příslušník
Osmanské říše

3. díl tajenky

foto: Pavel Kryštof Novák

I když byl chotěbořský zámek
v roce 1992 navrácen původním
majitelům, sídlí v budově i nadále
městské muzeum. A právě tam,
ve stálé expozici, má návštěvník
možnost se setkat s dílem malíře
Jindřicha Pruchy, od jehož úmrtí
uplynulo 1. září rovných sto let.
K vidění jsou zejména kresby
vytvořené v Mnichově, kde Prucha absolvoval jeden semestr
na akademii v ateliéru profesora Hertericha. K Chotěboři měl
umělec niterný vztah. Nejenže
vytvořil v roce 1911 zdařilou vedutu města, ale na zdejší škole
uskutečnil v červnu 1914 i svou
vůbec poslední výstavu, na níž
předvedl své nesporné malířské
umění. Navštívilo ji tehdy více
než čtyři sta lidí, což byl velký
úspěch.
Některé Pruchovy krajinomalby, jakož i písemnou pozůstalost
a část jeho skicářů, věnovala
chotěbořskému muzeu sestra
Vojslava, která jediná plně rozuměla bratrovu dílu a opatrovala
až do své smrti v 95 letech jeho
pozůstalost.
Ač byl Jindřich Prucha rodákem z Uherského Hradiště (29. 9.
1886), zalíbilo se mu v krajině
Železných hor. Když totiž jeho
otec odešel do penze, zakoupil pro rodinu samotu Županda
u Běstviny. Umělec poznal zdejší

lastí Horácka i Českého Horácka.
V programu má například dětské
hry, říkadla, písně, tance, ale také
zvyky na Vysočině.

foto: Jaroslav Dřevo

často chytí,“ vysvětluje motivaci svého téměř čtyřicetiletého
působení ve folkloru. Dřeváček
ve svém repertoáru čerpá z ob-



GPS : 49 11´3´´ N a 15 50´59´´

Folklorní soubor Dřeváček funguje v Jihlavě už 25 let
V roce 1989 stál u jeho zrodu
současný vedoucí Jaroslav Dřevo,
který tehdy navazoval na dětský
folklorní soubor Vysočánek založený v roce 1975. V současnosti
vede tři skupiny dětí a mladých
lidí podle věkových kategorií
od 5 do 26 let. „Dnes se starám
přibližně o 32 členů souboru
a pravidelně se scházíme ve středu a v pátek v kulturním sále
Domu zdraví,“ přibližuje právě
Jaroslav Dřevo. Jak sám o sobě
říká, děti v činnosti drží hlavně
svým přístupem. Když je potřeba,
je přísný, když je dobré pochválit, chválí. „Chci, aby tradice
pokračovala. Dnes je doba velice
rychlá a do Česka přicházejí různé
taneční i hudební žánry, které v jiných zemích nemají kořeny, nejsou
kvalitní, ale tady se jich mladí lidé

zalijeme litrem studené vody,
důkladně promícháme, přidáme vývar, brambory nakrájené
na kostičky a zeleninu. Nakonec
připojíme houby i s vývarem
a vše přivedeme k varu. Jakmile
budou brambory a zelenina měkké, zeleninu z polévky vyndáme
a dle chuti dosolíme, opepříme
a přidáme koření. Dobrou chuť.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni a máte ve svém receptáři zajímavý recept na regionální pokrm z Vysočiny, o který byste se chtěli podělit s ostatními, zašlete nám jej na adresu redakce. Autora zveřejněného
receptu oceníme.

foto: Petr Novák

Jihozápadně od Třebíče se do výšky 570,1 metru nad mořem tyčí
Pekelný kopec. Od dubna letošního roku na něm vyrostla rozhledna, kterou navrhl brněnský
architekt Pavel Jura. Konstrukce vychází z motivu kulturního
dědictví města Třebíče, jejíž památky byly v roce 2002 zapsány do seznamu UNESCO. Strukturu konstrukce zdobí čtverce
a trojúhelníky, pootočené čtverce
vytvářejí při pohledu shora šesticípou Davidovu hvězdu tvořenou
dvěma rovnoramennými trojúhelníky – symbol rovnováhy.
Konstrukci z lepených lazurovaných modřínových profilů

Recept

Blahopřání
(zast.)

Značka
japonských
počítačů

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Tajenka minulé
křížovky ze srpna 2014: výrazné herecké osobnosti. Výherci: Hana Filipcová, Náměšť nad Oslavou, Anna Andělová, Křižanov, Markéta Vajdová, Havlíčkův Brod. Výhercům blahopřejeme!
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PKS okna a.s.
má nový showroom
ve Žďáru nad Sázavou!
Fakt, že je společnost PKS okna a.s. největším výrobcem oken
v kraji Vysočina, dodává všem ve firmě nejen jistou dávku hrdosti,
ale přináší i povinnosti vůči sobě, především však vůči svým
zákazníkům a obchodním partnerům. I proto firma otevřela
9. 9. 2014 – mimochodem, v 9 hodin 9 minut – po několika
měsících výstavby ve svém sídle ve Žďáru nad Sázavou
nový moderní showroom.
Na samém začátku zpracovala architektonickou studii nového
showroomu firma SANTIS a.s - člen holdingu PKS. Stavbu
showroomu v pozici generálního dodavatele zrealizovala
firma PKS stavby a.s. – opět člen holdingu PKS. To, že se vše
odehrálo uvnitř skupiny PKS, má logiku, a to nejen ekonomickou.

Jde o celou filosofii skupiny PKS: pracovat na zadání od návrhu
přes realizaci - až po využití investice ve prospěch zákazníků.
Všichni, kteří u výstavby byli, si už při návrhu uvědomovali,
že úroveň nového showroomu musí odpovídat něčemu
vyššímu, než jen běžnému standardu. To, jak se tento záměr
podařil, si může ověřit každý návštěvník sám na vlastní oči.

PKS okna a.s.

Showroom PKS okna a.s. je otevřený každý všední den
od 7.00 do 17.00.

tel: 566 697 301
fax: 566 697 392

Brněnská 126/38
Žďár nad Sázavou

e-mail: okna@pks.cz

611/09-VI/14

www.pksokna.cz

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

Minerály jsem si objednala na Vánoce.
Krevní tlak se mi natolik zlepšil, že jsem
přestala brát 3 prášky, které jsem užívala. Dále jsem byla méně unavená. Jako
dárek jsme je dali babičce, která má
cukrovku a píchá si inzulin.
Má problémy s dlouhým
cukrem od té doby, co
bere minerály, tak měla
pokaždé hodnoty v pořádku a krevní tlak se jí
taky zlepšil. Dědovi to
pomohlo se stolící. Proto nyní objednávám 4
balení pro sebe a 5 pro
kamarádky.
Blanka Vytlačilová,
38 let, Žďár nad Sázavou

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma
a slevu na příští nákup.

Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností
s minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby
jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo,
nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina
podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné
informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at.

Placebo?

Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha
letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé
najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku –
v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka?
Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat.
Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako
samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle
nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs
životadárných prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
To vše za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.
Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

0,0098 g

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• Cena mletých minerálů v plechovce 565 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 530Kč/1 kus, 3 ks = 515 Kč/1 kus,
4-5 ks = 480 Kč/1 ks, 6-11 ks = 460 Kč/1 ks, od 12 ks = 430 Kč/1 ks.
• Ceny kapslí: 1 ks = 786 Kč, 2 ks = 746 Kč/1 kus, 3 ks = 716 Kč/1 kus, 4-5 ks = 686 Kč/1 ks,
6-11 ks = 656 Kč/1 ks, od 12 ks = 631 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
• Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v cene 150 Kč zdarma.
• Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat.
Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2332 Kč (+ kniha zdarma).

* denní náklady 6,50-8,50 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

Kamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712

www.kamennezdravi.cz

720/09-VI/14

Je mi 72 let, dlouhodobě jsem trpěla vysokým tlakem, křečemi v nohách několikrát denně, byla jsem hodně unavená,
padaly mi vlasy, trpěla jsem osteoporózou. Po využívání jednoho balení se
mi zlepšily hodnoty krevního tlaku na
135/90, křeče ustávají, únava se ztrácí a
cítím i zlepšení páteře, záda mne již tolik
nebolí. Děkuji za zaslání dalšího balení.
Viktorie Chvojková, Trhová Kamenice

Nebo snad podvod?
Dobrý den, od 4. 4. 2014 užívám Schindeleho minerály. Jejich účinek jsem začala pociťovat už během 14 dnů, kdy mi
začaly pomáhat rovnat moji rozbouřenou
psychiku, následkem onemocnění mého
syna. Připadala jsem si doslova nabitá
energií. Za krátký čas jsem začala zjišťovat, že mi mizí srůsty karpálních tunelů na
obou rukách a že křeče, které jsem dost
často v rukách měla, odeznívají, bolesti
kloubů také zmizely. Jsem v období klimaktéria a opět mi Schindeleho minerály
pomáhají vyrovnat se s výkyvy ženského
období, takže na to neužívám žádné jiné
produkty. Vyzkoušela jsem i pleťovou
masku a s účinky jsem také velice spokojená. Užívám třetí plechovku, jsem zastáncem přírodních produktů, nelituji tedy, že
jsem měla možnost se seznámit se Schindeleho minerály.
Ivana Blažková, Vysoké Mýto

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Dobrý den, začala se mi v mých 40 letech projevovat dna. Celá věc zašla tak
daleko, že jsem v letošním únoru a březnu zažil dva dnové záchvaty, a to nešlo
na nohu ani došlápnout a v noci spát. Po
odeznění záchvatů jsem začal brát vaše
minerály a dosud nic, půl roku bez obtíží. Dnes na konci srpna po všech letních
grilovacích akcích a spoustě piva, a já
bez jakýchkoliv léků a potíží, jsem chodící reklama na vaše minerály. V práci
se začali kolegové ptát, co beru, že už
nepajdám. Musím také zmínit zlepšení
stavu chrupu. Odlamovaly se mi zuby.
Zřejmě jsem byl totálně demineralizovaný. Druhá věc, kolega donesl do práce
polosuchou pokojovou květinu, kterou
jsem začal na jaře zalévat zbytkem minerálů. Květina se zazelenala, obrostla
šlahouny, které nejprve kvetly, a poté se
na jejich koncích vytvořily nové rostliny,
které po odstřihnutí a zakořenění jsem
zasadil do květináčů, a dnes máme nové
květiny. Mnoho kolegů si po těchto zkušenostech minerály také objednalo, mé
mamince pomohly od lupénky a našemu
16 let starému kocourovi vrátily šest let
zpátky. Zdraví a děkuje
Filip Irman, Praha 2

Složení na 100 g
prášku

Může tohle být náhoda?

INZERCE 7

září 2014

4. a 5. 10. 2014
NA VYSOČINĚ

JIHLAVSKO

Ateliér / Galerie

Dny otevřených ateliérů jsou šancí a nabídkou pro ty, kteří se chtějí podívat do míst, kde vznikají díla nejrůznějších
uměleckých a řemeslných stylů a směrů.
Svoje ateliéry a dílny otevřou tvůrci z Vysočiny návštěvníkům na téměř sto čtyřiceti místech. Přinášíme Vám seznam
všech zúčastněných umělců, k nimž můžete v uvedenou sobotu a neděli zajít na návštěvu. V programu jsou uvedeny
také školy a dílny, které svoje dveře návštěvníkům otevřou i v pátek 3. října.
Bližší informace najdete na internetových stránkách www.vysocina-kultura.cz a v informačních brožurách, které
jsou k dispozici v označených Informačních místech Dnů otevřených ateliérů – v Muzeu Vysočiny a Oblastní galerii
Vysočiny v Jihlavě, v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově, na hradě Kámen, v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, v Horácké
galerii v Novém Městě na Moravě a v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Dále pak v Městském muzeu v Chotěboři a Galerii
Doubravka ve Ždírci nad Doubravou. Brožury budou distribuovány také v Turistických informačních centrech a městských a obecních knihovnách v Kraji Vysočina.

3. 10. 2014

KNIHAŘSKÁ DÍLNA

Havlíčkův Brod

8–18

Základní umělecká škola J. V. Stamice KERAMIKA, MALBA

Havlíčkův Brod

9–11:30, 13–15:30

SUŠ Jihlava - Helenín

Den otevřených dveří

Jihlava

9–14

VOŠ a SUŠ grafická v Jihlavě

Den otevřených dveří

Jihlava

10–14

HAVLÍČKOBRODSKO

Ateliér / Galerie

614 /09-VII/14

Pátek

Akademie Světlá nad Sázavou
Akademie Světlá nad Sázavou
Ateliér Gymnázia Havlíčkův Brod
Beštová Helena
Březková Jana
Čížková Jana
Doucha Jiří - Ateliér D
Dvořák Radomír
Fieger Jaroslav
Fotoateliér - Foto Kunc
Herold Jan - Kovárna Herold
Horkelová Jana
Hovorková Zdenka
Hrbek Jiří
Jirka Bohuslav
Knihařská dílna - Semitam
Kovačková Jana
KRA (Kravín Rural Arts)
Kreibich Jaroslav - Ateliér Luna
Krofián Miroslav - Ateliér „Matlárna“
Kubát Pavel
Majorová Karolina
Mateřské centrum Zvoneček
Melzer Vladimír
Merglová Jiřina
Mitana Pavel
Mühlfeit Jaroslav
Musilová Danuše - Lesní louka
Oberreiterová Mirka
Pátek Milan
Pilger Milan - Ateliér Stodola
Poltavec Petr
Rabensová Lucie - Ateliér LR
Sedláková Lenka
Sklárna CRYSTAL GLAMOUR
Sklárna NH Glass Habry
Sklářská huť Anna
Svoboda Jaromír
Špicl Josef
Těsnohlídek Jaroslav
Trbuškovi - Keramika Okrouhlička
Umělecké kovářství Fučík & Skála
Voháňka Jiří
ZUŠ Ledeč nad Sázavou
Základní umělecká škola J. V. Stamice
Galerie Doubravka
Galerie Kavárny U Notáře
Galerie Vinum Missae
Galerie výtvarného umění
Městské muzeum Chotěboř
Ledečský hrad
Zámek Světlá nad Sázavou

Zaměření
SKLÁŘSTVÍ, UMĚL. ŘEMESLA
KAMENOSOCHAŘSKÁ DÍLNA
PÍSMO, GRAFIKA
MALÍŘKA
KERAMIKA
ENKAUSTIKA
ZPRACOVÁNÍ BŘIDLICE
SOCHAŘ, ŘEZBÁŘ
KAMENÍK, SOCHAŘ
FOTOGRAFIE
KOVÁŘ
MALÍŘKA
MALÍŘKA
FOTOGRAFIE
MALÍŘ
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
SKLÁŘSTVÍ
KULTURNÍ PROSTOR
MALÍŘ
MALÍŘ
KERAMIKA
MALÍŘKA
VÝTVARNÁ DÍLNA
ŘEZBÁŘ, BETLEMÁŘ
PAPÍROVÁ KRAJKA
TVORBA Z KŮŽE
MALÍŘ
ODĚVNÍ VÝTVARNICE
MALÍŘKA
MALÍŘ, SKLÁŘ
KAMENNÉ RELIÉFY A MOZAIKY
MALÍŘ
KERAMIKA
KERAMIKA
SKLÁŘSTVÍ
SKLÁŘSTVÍ
SKLÁŘSTVÍ
FOTOGRAFIE
ŘEZBÁŘ, SOOCHAŘ
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
KERAMIKA
KOVÁŘI
MALÍŘ
ANIMACE
KERAMIKA, MALBA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA, VÝTVARNÁ DÍLNA
SETKÁNÍ LEDEČSKÝCH TVŮRCŮ
VÝSTAVA

Gemeinsam mehr erreichen.
Společně dosáhneme více.

Město, obec
Světlá nad Sázavou
Lipnice nad Sázavou
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Česká Jablonná 45
Dobrohostov 22
Světlá nad Sázavou
Havlíčkův Brod
Světlá nad Sázavou
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Slavíkov / Podmoklany
Hluboká 30
Ledeč nad Sázavou
Chotěboř
Havlíčkův Brod
Chotěboř
Hranice 6 (Maleč)
Jakubovice 1
Ledeč nad Sázavou
Veselý Žďár 81
Ledeč nad Sázavou
Havlčkův Brod
Chotěboř
Střížov 24 (Chotěboř)
Hluboká 17
Pohledští Dvořáci 1581
Havlíčkův Brod
Lipnice nad Sázavou
Kohoutov 29
Dolní Město 127
Lipnice nad Sázavou
Havlíčkův Brod
Jitkov 73
Okrouhlice 215
Habry
Bělá 55 (Ledeč n. S.)
Pohledští Dvořáci 1581
Pohledští Dvořáci 1581
Havlíčkův Brod
Okrouhlička 48
Štoky 78
Havlíčkův Brod
Ledeč nad Sázavou
Havlíčkův Brod
Ždírec nad Doubravou
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Chotěboř
Ledeč nad Sázavou
Světlá nad Sázavou

Sobota
Neděle
7–12
7–12
7–12
7–12
10–15
—
9–12, 13–16
9–12, 13–16
9–15
9–15
9–18
9–18
9–18
9–18
8:30–12, 13–17 8:30–12, 13–17
9–17
9–17
8–18
—
9–16
9–15
13–18
—
10–18
10–18
9–16
9–16
9–17
9–17
9–16
—
9–11, 13–16
9–11, 13–16
14–18
11–14
—
10–17
9:30–12, 13–16:30 9:30–12, 13–16:30
9–12, 13–19
NE 13–19
9–16
9–16
9–16
9–16
9–12, 13–16
9–12
9–11, 13–16
9–11, 13–16
10–18
10–18
12–16
10–16
8–12, 12:30–17 8–12, 12:30–17
10–17
10–17
9–16
9–16
10–12, 14–16
10–12, 14–16
10–18
10–18
9–12, 13 –16
9–12, 13 –16
10–16
10 –14
6–12
—
8–16
8–16
9–17
9–17
12–16
10–16
12–16
10–16
9–18
9–18
13–17
13–17
9–16
9–16
9–16
9–16
10–16
10–16
9–11:30, 13–15:30 9–11:30, 13–15:30
9–12, 12:30–17
—
14–20
—
10–22
—
9–12, 13–17
9–12, 13–17
9–12, 12:30–17
—
9–16
9–16
11–13, 14–16
—

Zaměření

Česká zemědělská akademie
Hoffmann František Maxmilián
Kába Arnošt
Kotek Jiří
Kuzdas Vratislav
Mudrovi - Ateliér Rynárec
Říčanová Tereza
Štěpánek David
Seidlová Lenka
Dubgallery - Filip Dub
Galerie Jana Autengrubera
Galerie J. Havlíka - Zámek Žirovnice

Telč

KERAMIKA

Věžnička 24

KOVÁŘ

Polná

ŠPERKAŘKA

Jihlava

KOVÁŘ

Klatovec 42 (Batelov)

KOVÁŘ, ŠPERKAŘKA

Jihlava

PATCHWORK

Kostelec 150

FOTOGRAFIE

Jihlava

KOVÁŘI

Střížov 57 (Brtnice)

SKLÁŘSTVÍ

Třešť

NOŽÍŘSTVÍ A KOVORYTECTVÍ

Dobronín 344/4

VÝTVARNÁ DÍLNA

Jihlava

SOCHAŘ, ŘEZBÁŘ

Rantířov 80

KOVÁŘ

Rozsičky u Telče

MOZAIKY

Kněžice 7 (Rychlov)

MALÍŘ

Telč

KOVÁŘ

Brtnice

KERAMIKA

Kamenice 28

SKLÁŘSTVÍ

Dobronín 204/5

SEDLÁŘ / TVORBA Z KŮŽE

Nové Dvory 7 (Polná)

MALÍŘ

Jihlava

SKLÁŘSTVÍ

Horní Dubenky

KERAMIKA

Nová Říše 72

ŘEZBÁŘ

Jezdovice 47

ATELIÉRY A PRÁCE STUDENTŮ

Jihlava

ŘEZBÁŘ, SOCHAŘ

Jihlava

ŘEZBÁŘ

Polná

KRESBA, MALBA

Jihlava

ANIMACE

Jihlava

VÝSTAVA

Jihlava

VÝSTAVA

Telč

VÝSTAVA

Jihlava

VÝSTAVA

Jihlava
Zaměření

Humpolec

MALÍŘ

Žirovnice

MALÍŘ

Stanovice 13

MALÍŘ

Senožaty 31

MALÍŘ

Strměchy 6

TVORBA Z KŮŽE

Rynárec 1

MALÍŘKA

Mezná 28 (Pelhřimov)

KOVÁŘ

Humpolec

ŠPERKAŘKA

Počátky

VÝSTAVA

Pelhřimov

VÝSTAVA

Pacov

VÝSTAVA

Žirovnice
Zaměření

Město, obec

MALÍŘ, SOCHAŘ

Kocanda 332 (Herálec)

MALÍŘ

Jimramov

KOVÁŘ

Lísek 95

SLAMĚNÉ OZDOBY

Rovečné 129

SOCHAŘ

Křoví 215

MALÍŘKA

Velká Losenice 293

KERAMIKA

Jámy 123

KERAMIKA

Velké Meziříčí

MALÍŘ

Velké Meziříčí

MALÍŘKA

Velké Meziříčí

GRAFIK

Křoví 3

DRÁTOVÁNÍ

Kuklík 28

MALÍŘ

Radňovice 1

SKLÁŘSTVÍ

Karlov 31

ŠPERKAŘKA

Velké Meziříčí

KERAMIKA, BONSAJE

Sněžné 130

ŠPERKAŘ

Velké Meziříčí

KERAMIKA

Žďár nad Sázavou

KAMENÍK, ŘEZBÁŘ

Oslavice 107

KOVÁŘ

Dlouhé 69

SKLÁŘSTVÍ, MALBA

Žďár nad Sázavou

MALÍŘKA

Křižanov

VÝSTAVA

Nové Město na Moravě

Ateliér / Galerie

Čechová Miluše
Kafuněk Jiří
Kavárna Vrátka
Kjulleněnovi Boris st. a Boris ml.
Korálkárna Orivyko
Kremláček Josef
KVAK - Keramický ateliér
Nixovi Karla a Jaroslav
Noha Václav
Nový Vojtěch
Pražáková Helena
Prodělal Josef - PROL studio
Svoboda Zdeněk
Vomáčka Miroslav - VENDY atelier
Galerie Anděl
Galerie Čertův ocas
Galerie Karlovo náměstí
Galerie Kruh
Galerie Vlasta

Město, obec

VÝTVARNÁ DÍLNA

Ateliér / Galerie

Brázda Petr
Dobiáš Josef
Hudec Jiří
Kratochvílová Jana - Tritica
Kyselka Václav
Laštovičková Grygarová Jana
Mierva Johana
Mikysková J. - Ateliér V Podloubí
Pejchal Bořivoj
Pospíšilová M. - Sluneční ateliér
Sláma Miloš
Studená Věra - Galerie Kuklík
Svoboda Jan
Svoboda J. - Sklářská huť AGS
Svobodová Petra - PS Art
Šimonovi Anna a Pavel
Štěpánek Miroslav
Štěpánková B. - Keramika Bára
Štoksa Milan
Tulis Josef
Wasserbauerovi Stáňa a Jaroslav
Galerie Dvorek - L. Dohnalová
Horácká galerie v Novém Městě

Město, obec

MALÍŘ

Ateliér / Galerie

PELHŘIMOVSKO

Knihařská dílna - Semitam

Město, obec

ŽĎÁRSKO

Doprovodný
program

Zaměření

TŘEBÍČSKO

Ateliér

Bartoň David
Bílková Miroslava
Dočekal Adam
Göthová Habermannová Veronika
Habermann Alfréd
Habermannovi Gabriela a Poldi
Hrevúšová Jana
Chloupek Antonín
Kalný Jan a Luděk
Kasalých Eva a Svatopluk
Kislinger Miloš
Korálkárna Orivyko
Krajíček Petr
Leupold Antonín
Ludmilová Jitka
Mirčev Petr
Musil Luboš
Nejedlá Michaela
Novák František
Prokop Jan
Rathsam Jan Jiří
Sklárna Janštejn
STARKON - Novoříšská keramika
Stejskal David
SUŠ Jihlava - Helenín
Toman Pavel
Vacek František
VOŠ grafická a SUŠ grafická
VOŠ grafická a SUŠ grafická
Minigalerie Trifoil
Galerie Wimmer
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Zaměření

Město, obec

VITRÁŽE

Stařeč 42

ŘEZBÁŘ

Jaroměřice n. Rokytnou

VÝTVARNÁ DÍLNA

Třebíč

MALÍŘ, GRAFIK, SOCHAŘ Třebíč
VÝTVARNÁ DÍLNA

Třebíč

MALÍŘ

Třebíč

VÝTVARNÁ DÍLNA

Koněšín 24

FOTOGRAFIE, MALBA

Moravské Budějovice

KOVÁŘ

Štěměchy 37

ŘEZBÁŘ

Rouchovany 163

MALÍŘKA

Stařeč 364

FOTOGRAFIE

Vacenovice 10

KOVÁŘ

Třebíč

GRAFIK

Moravské Budějovice

VÝSTAVA

Třebíč

VÝSTAVA

Mohelno 134

VÝSTAVA

Třebíč

VÝSTAVA, KERAMIKA

Třebíč

VÝSTAVA

Třebíč

Sobota

Neděle

9–19
9–17
8–16
10–12, 13–17
9–16
9–11:30, 13–17
13–18
9–12
8–12, 13–16
10–12
9–12, 13–17
8:30–12, 12:30–14
13–17
9–16
10–17
—
10–15
13–18
7–18
9–12, 13–17
10–12, 14–18
7–10:30, 11–13:30
7–12, 13–19
7–16
9–16
14–18
—
9–15
9–15
9–15
10–17
9–17
9–17

9–19
9–17
—
10–12, 13–17
9–16
9–11:30
13–18
13–17
—
—
9–12, 13–17
—
—
—
10–15
9–12, 13–17
—
9–12
7–18
9–12, 13–17
10–12, 14–18
—
7–12, 13–19
7–16
—
9–12
8–17
—
—
—
10–17
9–17
9–17

Sobota

Neděle

8–17
10–12, 13–18
9–17
10–17
—
8–17
—
8–13
9–17
9–11, 13–18
13–16
9–11, 13–17

—
10–12, 13–18
—
10–17
9–17
8–17
13–17
8–13
9–17
9–11, 13–18
13–16
9–11, 13–17

Sobota

Neděle

9–18
9–18
13–17
13–17
9–12, 14–16
9–11
9–12, 13–17
9–12, 13–17
10–18
10–18
9–18
9–11
13–18
9–11, 13–18
12–22
—
—
12–18
—
9:30–11:30, 14–16
9–12, 14–19
14–19
9–11:30, 13–17
9–11:30
9–16
—
7–13
—
9–16
9–16
14–16
14–16
12–22
—
10–15
10–15
9–16
—
9 –17
9 –17
9–12, 13–20
9–12, 13–20
10–16
10–16
9–12, 13–17
9–12, 13–17
Sobota

Neděle

14–18
11–16
10–17
10–17
9–12
10–12, 13–16
9–17
—
9–17
8–12, 13–17
8–19
9–12, 13–16
13–16
9–12, 14–17
10–12, 14–16
9–11:30, 14–16
9–17
9:30–18
10–12, 13:30–17

14–18
11–16
10–17
10–17
—
10–12, 13–16
9–17
9–15
11–16
—
—
—
13–16
—
10–12, 14–16
9–11:30, 14–16
9–17
9:30–18
10–12, 13:30–17
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Den s Krajem Vysočina

Malý svratecký maraton
se letos běžel
už po jednašedesáté

Na největším
turnaji světa
skončily jihlavské
florbalistky páté

Už více než půl století je dvaatřicet kilometrů dlouhý
běh mezi Vírem a Nedvědicemi na Žďársku vrcholem
sezony pro vytrvalce z Vysočiny i jejího okolí.
Na letošní jednašedesátý ročník, který se konal
v sobotu 23. srpna, se přihlásila necelá stovka závodníků, mezi nimiž byli zástupci všech generací. Nejmladší
účastníci byli dvacetiletí, cílem ale proběhl i nejstarší
přihlášený běžec, šestasedmdesátiletý Milan Hrubý.
Mužskou kategorii Malého svrateckého maratonu letos suverénně ovládl Jiří Homoláč, který z Víru
do Nedvědic a zpět doběhl za jednu a tři čtvrtě hodiny. Druhý Jan Kohut a třetí Jan Janů za ním zaostali
o více než sedm minut. Mezi ženami pak byla nejrychlejší Tereza Ďurdiaková.
Jiří Svatoš

Každý si mohl vyzkoušet, jaké je být pilotem
záchranářské helikoptéry, přímo na Masarykově náměstí.

Ředitelka ZZS KV Vladislava Fialová obdržela květiny a poděkování
za kvalitně odváděnou práci od hejtmana Jiřího Běhounka (nez. za ČSSD).

foto: Michal Peterka

Celkem čtyřiašedesát celků z jedenácti evropských zemí se přihlásilo
do ženské kategorie pražského
srpnového turnaje Czech Open,
který svým rozsahem nemá ve florbalovém světě obdoby.

856/09-VIII/14

Jihlavské brankářky v sedmi zápasech na turnaji inkasovaly pouhých
sedm branek.

Trápívás učení?

Řešíte problémy s poruchami učení,
dys..., diktáty či matematikou?

foto: Jaroslav Loskot

TE si
DEN PŘIJĎ
K NÁ M PRO RADU
OTEVŘENÝCH
Co Vás čeká?
DVEŘÍ Seznámíte se

Václav Upír Krejčí rozesmál malé i velké diváky
v zaplněném sále Domu kultury v Jihlavě.

s našimi výsledky
Zjistíte,
jak se s dětmi
Možnost
učit

Prohlídka
prostor

Kam?

Jihlava, Masarykovo náměstí 9,
Havlíčkův Brod, Na Valech 3523,
Pelhřimov, Svatovítské náměstí 128

844/09-VIII/14

Tel.: 602 722 542, www.basic.cz
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Letošní devětačtyřicátý ročník jedné z nejprestižnějších jezdeckých soutěží v České republice poznamenala neúčast mnoha
špičkových koní a závodníků, kteří namísto
do Humpolce zamířili na Světové jezdecké
hry do francouzského Caen.
Desítky příznivců jezdeckého sportu si
však přesto přišly na své. Třídennímu programu Zlaté podkovy, který předposlední
srpnový víkend hostilo humpolecké závodiště, vévodila tradiční soutěž jednotlivců
v jezdecké všestrannosti. Tu zcela suverénně ovládl Lubomír Vrtek se svým koněm
Diránem. Třetí příčku pak obsadila desetiletá hnědka Kim-C, kterou odborná porota
po závodě uvedla do prestižní společnosti
Zlatých koní Zlaté podkovy.
Ani letos v Humpolci nechyběla tradiční
klání spřežení či tradiční průvod koní středem města, během něhož starosta Jiří Kučera (ODS) připomněl, že humpolecký svátek
jezdeckého sportu příští rok oslaví už padeJiří Svatoš
sáté narozeniny.

Roman Falta s Kokoskou zvítězil ve Stříbrné podkově.

Vítězem Mistrů opratí dvojspřeží se už potřetí v řadě stal Ladislav Jirgala.

Generace „zlatých“ hochů
vyprodala Horácký zimní stadion
Zlaté utkání a vzpomínka na Ivana Hlinku do Jihlavy přivedla nejslavnější a nejlepší české hokejisty včetně Jaromíra Jágra
a Dominika Haška. Remízový výsledek klání strůjců „naganského zázraku“ a zlatého
hattricku dosvědčil, že tentokrát nešlo o výkony, ale o oslavu mimořádného desetiletí.
Jen pár hodin po začátku prodeje lístků
na utkání bylo vyprodáno, ač v tu chvíli nebylo ještě zdaleka jisté, že se na led postaví
nejžádanější hvězdy s čísly 68 a 39. Atmosféra na jihlavském stadionu dokazovala,
jak moc je srdce Vysočiny hokejovým městem. „Od začátku jsem věřil, že bude plno,
ale že bude vyprodáno tak rychle, jsem netušil,“ komentoval plné ochozy Bedřich
Ščerban, jeden z hlavních organizátorů.
Aplaus při úvodním ceremoniálu patřil
i Ivanu Hlinkovi, jehož portrét držel v ruce
jeho kolega Slavomír Lener. O přestávkách

na ledové ploše pořadatelé blahopřáli Jiřímu Holíkovi, který tak oslavil sedmdesátiny, a Liběně Hlinkové předali šeky na 50 tisíc korun pro Nadační fond Českého klubu
olympioniků regionu Vysočina a 150 tisíc
pro Nadační fond Ivana Hlinky.
Tým olympijských vítězů z Nagana: Hašek (31. Čechmánek) – Šmehlík, Šlégr,
Hamrlík, L. Procházka, Špaček, F. Kučera
– Jágr, Beránek, Martin Straka – Hejduk,
Reichel, Ručinský – Moravec, Patera, M.
Procházka – Čaloun. Nehrající kapitán:
Zlaté
Vladimír Růžička a Jiří Dopita.
utkání
Zlatý hattrick: Hnilička (31. Salskončilo
fický) – Pilař, Martínek, Buzek, F.
remízou
Kaberle, Vykoukal, Benýšek, M. Ště7:7
pánek – Ujčík, Čajánek, Broš – Kucharčík, J. Hlinka, Vlasák – Varaďa, ŠiO slavnostní vhazování se postarali hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD),
míček, Tomajko. Trenéři: Josef Augusta
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal (ODS) a Liběna Hlinková.
a Vladimír Martinec.
Petr Palovčík

Foto archiv Kraje Vysočina

Kdy?

problému

foto: Lukáš Krajíček

Zlatá podkova opět přivábila stovky návštěvníků

diagnostikování

Ukázková
hodina
ZDARMA

Vystoupení divadélka Jů a Hele bylo plné barev, písniček a zábavy.

V nabité konkurenci se však
florbalistky Jihlavy rozhodně neztratily.
Na své cestě turnajem dokázaly
vyřadit například německý Berlín či
velmi silný juniorský výběr pražského Herbadentu. Ze sedmi zápasů,
do nichž reprezentantky jihlavského sportovního klubu nastoupily,
jich pět vyhrály a dokráčely tak až
do čtvrtfinále. V něm ale po samostatných nájezdech podlehly
finskému výběru Huvinsa Kullakin.
Navzdory této prohře si hráčky
Jihlavy z Czech Open odvezly páté
Jiří Svatoš
místo.

