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Zámek Třebíč zve po dlouhé 
rekonstrukci opět k návštěvě
Po tříletém uzavření kvůli generální rekonstrukci 
objektů i expozic se koncem listopadu otevřel zámek 
v Třebíči.

Návštěvníci se mohou těšit na čtyři 
nové prohlídkové trasy Muzea Vy-
sočiny (příspěvková organizace), 
které zde sídlí. Scénář nových expo-
zic vytvořil děkan Filozofické fakul-
ty Univerzity Karlovy Michal Steh-
lík. První trasa přibližuje přírodní 
bohatství Třebíčska, druhá osvět-
luje klášterní historii areálu, třetí se 
zaměřuje na poslední majitele zám-
ku Valdštejny a nechybí ani samo-
statný okruh pro významné osob-
nosti Třebíčska, řemeslnou výrobu 
a tradiční třebíčské betlémy.

„Kraj Vysočina uskuteč-
nil v Třebíči svůj historicky 

největší projekt zaměřený na re-
gionální muzejnictví, na kte-
rý se podařilo získat více než 
130 milionů korun z ROP Ji-
hovýchod,“ uvedla Marie Kru-
žíková (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního 
ruchu. U jednotlivých expozic 

uslyšíte autentické zvuky, na-
příklad ukázky válečných písní 
nebo hlasy ptáků. Na několika 
místech jsou připraveny velko-
plošné videoprojekce a z oken 
zámku bude možné pozorovat 
Třebíč dalekohledem.

„Výsledek rekonstrukce zám-
ku je doslova ohromující. Tře-
bíč získala moderní muzeum, 
které reflektuje minulost města 
i regionu moderním neotřelým 

způsobem. I přesto, že využívá 
novodobé techniky, si zachovává 
pietní vztah k zámku – bývalému 
klášteru benediktinů, k místu, 
kde začala historie města Tře-
bíče. Za tento počin patří Kraji 
Vysočina obrovský dík,“ uzavřel 
starosta města Třebíč Pavel Heř-
man (Pro Vysočinu). Expozice je 
možné navštívit v běžném oteví-
racím režimu každý den mimo 
pondělí.

Rozpočet 2014 
schválený
Zastupitelé kraje se shodli  
na vyrovnaném hospodaření

Peníze 
nejpotřebnějším
Krajské priority podpor – sociální 
služby a zdravotnictví

Olympiáda dětí 
v ohnisku zájmu
Strava, originální suvenýry, profi 
dráhy... vše NEJ kvality

2 3 7–8

Nové expozice představují mimo jiné svět neživé přírody, portálů a bran, Valdštejny na Třebíči.
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Monika Fiedlerová

Kraj Vysočina uskutečnil 
v Třebíči svůj historicky 
největší projekt 
zaměřený na regionální 
muzejnictví, na který se 
podařilo získat více než 
160 milionů korun z ROP 
Jihovýchod.

Předvánoční zamyšlení 
hejtmana Kraje Vysočina 
Jiřího Běhounka

Doba adventu 
a Vánoc není jen 
obdobím radosti 
a štěstí, ale i pří-
ležitostí předávat 
poselství a přání, 
na která jsme 

během celého roku zapomínali, od-
kládali je nebo nám jejich vyslovení 
připadalo banální. Přál bych si, aby 
lidé měli dostatek práce a nemuseli 
se obávat o budoucnost. Přál bych 
si, aby se zlepšily vztahy mezi lidmi 
a všichni aby si uvědomili, že krátký 
čas, který je nám dán k tomu, 
abychom chodili po tomto světě, 
můžeme buď prožít, nebo si užít. 
Záleží na každém z nás.

Přeji Vám všem klidné Vánoce, 
vašim blízkým a rodinám pěkné 
společné chvíle u vánočního strom-
ku a v novém roce hlavně hodně 
zdraví, klidu a pohody.

MUDr. Jiří Běhounek,  
hejtman Kraje Vysočina

Úvodní slovo

Kraje umí fondy 
EU lépe
Před necelým měsícem schvá-
lil Evropský parlament rozpočet 
EU na roky 2014–2020, na který 
jsou úzce navázány i Evropské fon-
dy. Naše kraje se velmi poctivě při-
pravují jak na čerpání z programů 
národních, tak i přeshraničních. 
U přípravy národních programů 
mě velmi mrzí, že se od roku 2014 
nepočítá s regionálními operač-
ními programy, které jsou ve své 
většině velmi úspěšnými v čerpání 
a překonávají ty ministerské, tedy 
řízené z centra. Místo toho se vy-
mýšlejí různé konstrukce, u kterých 
není zajištěno adekvátní zapojení 
partnerů z regionů, komfort žada-
telů, přehlednost a další paramet-
ry, které předurčují bezproblémové 
a efektivní čerpání peněz. Dochází 
k plíživé centralizaci a přesouvání 
rozhodování na ministerstva.

Spokojenější jsem se stavem pří-
pravy programů přeshraničních. 
V případě našeho kraje se jedná 
o program česko-rakouský. Disku-
se kolem nastavení nového progra-
mu nejsou nijak jednoduché, ale 
vše je řešeno dohodou a nikdo se 
necítí být potlačován. V posledním 
listopadovém týdnu proběhl mo-
nitorovací výbor, na kterém žada-
telé z Vysočiny získali dva miliony 
eur. Z programu jsou placeny re-
konstrukce řady silnic, realizovány 
projekty z oblasti vzdělávání, kul-
tury, výzkumu, energetiky, sociál-
ní a cestovního ruchu. V souvislos-
ti s přípravou na budoucí program 
byl mimo jiné loni založen Evrop-
ský region Dunaj-Vltava, který 
zahrnuje sedm regionů ze tří zemí 
včetně Kraje Vysočina. V sedmi ob-
lastech jsou navazovány kontakty 
a připravovány konkrétní projekty 
a záměry pro roky 2014 a dále, což 
znamená slibný start do nové etapy 
přeshraniční spolupráce.

Martin Hyský
radní pro oblast 
regionálního rozvoje 
a územního  
plánování 

Areál zámku v Třebíči prošel rozsáhlou rekonstrukcí a v listopadu se otevřel 
veřejnosti.

V expozici najdou návštěvníci také 
předměty připomínající historii 
regionu.

http://www.kr-vysocina.cz
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Vysočina našla partnera v Číně
Cestovní ruch, strojírenství, zdravotnictví a výměna 
studentů, to jsou oblasti spolupráce mezi Krajem 
Vysočina a čínskou provincií Čchu-pej. 

První kontakty se uskutečnily 
před několika měsíci a na přelo-
mu listopadu a prosince navštívili 
Vysočinu zástupci čínské oblasti.

„Čínská strana deklarovala, 
že v příštích pěti letech dosáhne 
čínský dovoz hod-
noty 10 bilionů 
USD, zahra-
niční inves-
tice přesáh-
nou hodnotu 
500 miliard 
USD a za tu-
ristikou vycestu-
je přes 400 milionů 
osob. Investiční nabíd-
ka a turistika je přesně 
to, co může Vysočina na-
bídnout. Už proběhla setkání 

ve firmě Jihlavan Airplanes, kde 
se čínští partneři zajímali o vý-
robu ultralehkých letadel. V ná-
vaznosti na to umíme nabídnout 
servis letadel či školení čínských 
pilotů a instruktorů,“ přibližuje 
možnou spolupráci Libor Joukl 
(ČSSD), náměstek hejtmana pro 
oblast dopravy a majetku. Po-
dle jeho slov se od Nového roku 

změní v Číně pravidla 
pro civilní letectví 

a zájem o malá 
letadla bude 

veliký, což za-
padá do kon-
cepce rozvo-
je Vysočiny. 

Kraj a měs-
to Jihlava 

jednají o mož-
nosti zkvalitnění  

letiště v Jihlavě-Hen- 

čově výstavbou 1250 metrů dlou-
hé pevné přistávací plochy, která 
by umožnila celoroční provoz.

Spolupráce se rozvíjí i v dal-
ších oblastech. Během poslední 
návštěvy si čínští hosté prohléd-
li jihlavskou nemocnici. „Zají-
mali se o systém záchranné služ-
by, prohlédli si pavilon urgentní 

a intenzivní péče. Jednali jsme 
i o tom, že by naši studenti moh-
li studovat na čínských univer-
zitách zdarma, jen hlavní město 
provincie Wu-čchan má na osm 
desítek univerzit,“ naznačuje Li-
bor Joukl další možnosti spolu-
práce s dynamicky se rozvíjející 
čínskou provincií.

Milan Pilař
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Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2014
Je vyrovnaný a počítá s rezervou.

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 
2014, který schválili na svém prosin-
covém jednání zastupitelé, je konci-
povaný jako vyrovnaný s jednopro-
centním nárůstem rozpočtovaných 
daňových příjmů oproti roku 2013. 
Jeho tvůrci vycházejí z vlastních 
předpokladů a zkušeností vývo-
je hospodaření. „Naplňování letoš-
ního rozpočtu se blíží skutečnos-
ti roku 2012, což je velmi příznivé. 
Loňský rok skončil velmi dobrým 

disponibilním přebytkem, a tak 
doufáme, že tomu tak bude i letos,“ 
popsal současný vývoj hospodaře-
ní Vladimír Novotný (ČSSD), ná-
městek hejtmana pro oblast financí, 
analýz a grantových programů.

Rozpočet na rok 2014 předpoklá-
dá celkovou výši na straně příjmů 
a výdajů 7,6 miliardy korun. Výda-
je rozpočtových kapitol se pohybují 
kolem sta procent v porovnání s roz-
počtem roku 2013. Návrh obsahu-
je stejně jako v předchozích letech 
kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, 
která je navrhovaná ve výši 150 mi-
lionů korun. Rozpočet počítá s po-
kračováním a zahájením řady sta-
veb, včetně dopravních (viz tabulky).

Podle Vladimíra Novotného kraj 
počítá se současnou realitou, kdy 
stát krajům příliš nepřeje, a zatím-
co daně občanů rostou, stát si hlídá, 

aby se to nepromítlo do příjmů kra-
jů, a proto snižuje podíly někte-
rých sdílených daní. „Nic se na tom 
nezmění až do roku 2016, kdy by 
mělo dojít ke zvýšení podílu krajů 
na výběru daně z přidané hodnoty 
a u daně z příjmů ze závislé činnosti 

dosažení úrovně roku 2011. Rozpo-
čet držíme stále na přibližně stejné 
úrovni jak v příjmech, tak ve výda-
jích. Udržet vyrovnané rozpočty 

a přebytkové hospodaření kraje při 
velmi nízké zadluženosti se nám za-
tím daří,“ uzavřel Vladimír Novot-
ný.  Milan Pilař

SKUTEK ROKU 
VYSOČINY POPÁTÉ
Pátým rokem hledá Kraj Vysočina 
nejvýraznější dobrovolné skutky 
jednotlivců a projekty právnických 
osob, které pomohly při rozvoji 
regionu. „Nominace přijímá krajský 
úřad od 1. ledna do 15. února 
příštího roku. Skutky fyzických osob 
je možné nominovat v oblastech: 
sociálně-zdravotní, kultura a umění, 
životní prostředí, volný čas dětí 
a mládeže, poradenství, vzdělávání 
a osvěta. Projekty právnických osob 
(organizací) pak v oblasti sociální, 
ekonomické, životního prostředí, 
vzdělávání a v oblasti sídel, staveb 
a bydlení. Účastnit se mohou jen 
aktivity uskutečněné na Vysočině 
v roce 2013. Navrhovatel není 
omezen počtem návrhů,“ popisuje 
Martin Hyský (ČSSD), radní pro 
oblast regionálního rozvoje a územ-
ního plánování.

Pro skutky fyzických osob může 
veřejnost hlasovat od 1. března 
 do 15. dubna elektronicky, 
prostřednictvím formuláře na inter-
netových stránkách, nebo písemně 
pomocí vyplněného hlasovacího líst-
ku. Hlasovat mohou pouze občané 
Kraje Vysočina a v každé kategorii 
pouze jednou. Projekty právnic- 
kých osob bude hodnotit odborná 
porota. Oceněni budou nejvýše tři 
nominovaní v každé kategorii, kteří 
převezmou ceny slavnostně na 
zámku v Telči.

Vítězné projekty právnických 
osob, vítěz krajského kola soutěže 
Vesnice roku 2013 a projekty 
oceněné odbornou pracovní poro-
tou v soutěži Zlatá jeřabina změří 
síly v rámci přeshraniční Ceny za 
udržitelný rozvoj s projekty z Dol-
ního Rakouska. 

 Milan Pilař

MĚŘENÍ KVALITY 
OVZDUŠÍ DOKAZUJE 
ČISTOTU VYSOČINY
První výsledky měření kvality 
ovzduší potvrzují, že Kraj Vysočina 
je jedním z nejčistších regionů v re-
publice. Jedná se o Roční závěreč-
nou zprávu z měření za období říjen 
2012 až září 2013 v rámci projektu 
Informační systém kvality ovzduší 
měření v Kraji Vysočina (ISKOV).

„Data z měření jsou on-line za-
sílána z mobilních měřicích stanic 
na speciální webové stránky www.
ovzdusivysocina.cz a slouží k infor-
mování všech skupin obyvatelstva,“ 
doplnil k projektu radní Kraje Vyso-
čina pro oblast životního prostře-
dí, lesního a vodního hospodářství 
a zemědělství Zdeněk Chlád (ČSSD).

Celoroční výsledky jsou velice  
příznivé. Vyšší koncentrace byly 
naměřeny pouze během špatných 
rozptylových podmínek způsobe-
ných inverzním charakterem počasí 
koncem ledna a začátkem února. 
Jen v několika případech byly na-
měřené zvýšené hodnoty způsobeny 
lokálními podmínkami. V souvis-
losti s projektem ISKOV se budou 
pět let ve 24 vybraných lokalitách 
měřit hodnoty nejvýznamnějších 
znečišťujících látek. Projekt detailně 
řeší i vliv lokálních topenišť, dopra-
vy a průmyslové výroby na kvalitu 
ovzduší v Kraji Vysočina.

Monika Fiedlerová
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Měřicí vůz je vybaven potřebnou 
technologií k získání všech dat

VYBERTE  
ZLATÉHO ÁMOSE!
Do konce roku mohou žáci škol přihlašo-
vat učitele do ankety Zlatý Ámos 2014, 
která se uskuteční i v jednotlivých 
krajích, tedy i na Vysočině. Úkolem žáků 
a studentů bude před porotou obhájit 
svého učitele, originálně, výstižně, vtip-
ně a musí porotu zaujmout a přesvědčit, 
že nominovaný pedagog je opravdu 
nejoblíbenější. Vítěz krajského kola – 
Zlatý Ámos Kraje Vysočina – postoupí 
do březnového finále na ministerstvu 
školství. Jméno vítěze porota oznámí 
poté, co 28. března z finalistů ve veřej-
ném klání vybere toho jediného Zlatého 
Ámose 2014, dětská porota zvolí Dět-
ského Ámose a ani letos nebude chybět 
volba Ámose sympaťáka.

„Anketa Zlatý Ámos je skvělou pří-
ležitostí, jak ukázat kvality pedagogů, 
které na Vysočině máme. Kdo jiný by 
měl navíc učitele hodnotit, než sami žáci 
a studenti,“ podtrhuje význam ankety 
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jana Fialová (ČSSD).
 Ondřej Rázl

Zastupitelé k tématu

tolik 
Číňanů vy-

cestuje za turis-
tikou. Někteří 
i na Vysočinu

400 
milionů

Pavilon P, stánek 122

Těšíme se na Vás!

REGIONTOUR Brno
16. - 19. ledna 2014, Výstaviště Veletrhy Brno

Více informací na: www.kr-vysocina.cz/rozpocet

Přebytky rozpočtu 
na rozvoj dopravy
Při sestavování návrhu rozpočtu 
kraje na rok 2014 byla snaha do-
sáhnout toho, aby u všech kapitol 
bylo saldo zdrojů a výdajů nulové. 
Ve vztahu k příjmům rozpočtu byly 
stanoveny daňové příjmy na 101 % 
loňského schváleného rozpočtu 
a nedaňové příjmy na 107 %. 

U výdajů rozpočtu jen kapitola 
Územní plánování byla proti r. 2013 
ponížena o 50 %, kdy pokles byl způ-
soben nižším počtem žádostí od obcí 
o dotace. Všechny jejich žádosti 
budou ale vykryty a nedojde tedy 
k jejich krácení. Naopak byla zvýše-

na o 9 % kapitola Životní prostředí. 
Z přebytku hospodaření za rok 2013 
bude požadováno navýšení finanč-
ních prostředků především na doprav-
ní infrastrukturu.

Zdeněk Dobrý (KSČM),  
předseda Finančního výboru  

Zastupitelstva Kraje Vysočina

Ďábel se skrývá v detailu
Jako celek se rozpočet jeví rozumně 
a střízlivě. Detailní pohled přináší 
velké rozpaky. Absence systémové-
ho rozvojového programu. Opakují 
se výdaje (okolo 3 mil.) na zbytečné 
funkce uvolněných komunistických 
zastupitelů. Nehorázné až nemrav-

né náklady na sociální fond pro 
zaměstnance a uvolněné zastupi-
tele – téměř 6,8 mil. Kč. Jestliže 
ve školství činí odvod do sociálního 
fondu 1 % z objemu hrubých mezd, 
pak krajští úředníci a uvolnění 
zastupitelé mají k dispozici čtyřná-
sobný objem. Jako vždy – vzdělání 
je priorita, ale vlastní potřeby jsou 
stejně na prvním místě.

Ota Benc (ODS), 
člen Zastupitelstva Kraje Vysočina

Rozpočet kraj na rok 2014
Krajský rozpočet je připraven dobře. 
Jeho přehledná struktura přímo 
láká ke čtení a prostřednictvím čísel 

dává představu o tom, co se bude 
v následujícím roce v kraji odehrá-
vat. Po mnoho roků má standardní 
charakter většina příjmů i výdajů. 
Rozpočtové příjmy se z pozice kraje 
příliš ovlivnit nedají, týká se to i polo-
viny výdajů, předurčených na školství. 
Naproti tomu druhá polovina výdajů 
(téměř čtyři miliardy korun) je v rukou 
zastupitelů. Ti projednávají jejich utrá-
cení, promýšlejí, do čeho peníze inves-
tovat a jak efektivně řešit provozy 
některých zařízení. Svědomí každého, 
kdo rozhoduje o jakékoli vyčerpané 
koruně, by mělo zůstat čisté.

Miroslav Houška (KDU-ČSL),
člen Zastupitelstva Kraje Vysočina

Některé významné stavby zahájené v roce 2013, 2014 2014 *

Domov důchodců Proseč u Pošné Přístavba pavilonu 30 000
SPŠ a SOU Pelhřimov Rekonstrukce kuchyně 39 000
Gymnázium Třebíč Přístavba učeben 7 000
Akad. – VOŠ, Gymn. a SOŠ Světlá n. S. Rekonstrukce budovy DM 20 000
Nemocnice Pelhřimov Rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie 35 800
Nemocnice Třebíč Pavilon chirurgických oborů 18 200
Hotelová škola Třebíč Přístavba tělocvičny 30 000
Nemocnice Jihlava Rekonstrukce pavilonu interny 29 100
Hotelová škola a OA Velké Meziříčí Rekonstrukce cvičné kuchyně 5 400
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou Oprava elektroinstalace a sociálních zařízení 5 800
ZZS KV Jihlava Rekonstrukce hangáru a vnějšího pláště 8 000
Gymnázium Havlíčkův Brod Rekonstrukce elektroinstalace 12 000

*částky v tisících korun

Vybrané dopravní stavby
v rozpočtu na rok 2014 

Pokračují stavby financované 
z Regionálního operačního 
programu (ROP) 
  II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 

2 stavba  
  II/150 Havlíčkův Brod – 

Okrouhlice 
  II/602 hranice kraje – Pelhři-

mov , 6. stavba 
  II/405 Zašovice – Okříšky 
  II/406 Telč – průtah 
 
Nově zahajované  
z prostředků ROP 
  II/405 Příseka obchvat –  

170 mil. Kč (2014–2015) 
  II/345 Golčův Jeníkov – Chotě-

boř – 140 mil. Kč  (2014–2015)
 
Dopravní stavby  
financované z rozpočtu kraje 
  Jihlava – most u Kauflandu – 

cca 27 mil. Kč 
  II/602 Velké Meziříčí – ul. Kar-

lov a Sokolovská, 30 mil. Kč 
  II/150 Okrouhlice – opěrná zeď 

– 12 mil. Kč 

Krajský úřad 
Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 
587 33 Jihlava

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrová řízení 
na obsazení vedoucího pracovního místa  
ředitele/ředitelky příspěvkových organizací

  Domov důchodců Onšov, 
příspěvková organizace

  Diagnostický ústav sociální péče Černovice, pří-
spěvková organizace

  Domov Háj, příspěvková organizace

  Ústav sociální péče Lidmaň,  
příspěvková organizace

  Ústav sociální péče Nové Syrovice,  
příspěvková organizace

  Domov pro seniory Mitrov,  
příspěvková organizace

Podrobnosti k výběrovým řízením vč. kvalifikačním předpokla-
dům, zkušenostem, schopnostem a náležitostem přihlášky jsou 
k dispozici na www.kr-vysocina.cz, na fyzické i elektronické úřední 
desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Lhůta pro podání přihlášek 
končí 3. ledna 2014 ve 13:00 hod. Kontaktní osoba pro případné 
další informace: 
Bc. Jakub Kumpa, tel. 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz. 

Náměstek Libor Joukl (vlevo) se zástupci čínského regionu v Jihlavanu Airplanes. 

Více na www.zlatyamos.cz

http://www.kr-vysocina.cz/rozpocet
http://www.zlatyamos.cz
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Ve Ždírci na Jihlavsku vzniká kraj-
ské Centrum péče o lidi s Alzhei-
merovou chorobou.

VZNIKÁ KRAJSKÉ 
CENTRUM PÉČE O LIDI 
S ALZHEIMEROVOU 
CHOROBOU
Krajské centrum péče o lidi 
s Alzheimerovou chorobou a jinými 
demencemi se buduje ve Ždírci 
u Polné na Vysočině. Centrum bude 
součástí tamějšího domova pro 
seniory a jeho kapacita bude činit 
šedesát lůžek. „Naším záměrem je, 

aby byla v Kraji Vysočina dokonče-
na síť služeb pro lidi se syndromy 
demence. Hlavním posláním centra 
bude pomoc a podpora rodinám, 
ale také samosprávám a pečova-
telským službám,“ říká krajský 
radní pro sociální záležitosti Petr 
Krčál (ČSSD). Vedle lůžkových 
kapacit vznikne v centru rehabili-
tační oddělení, místnost pro denní 
aktivity a poradenský koutek. V péči 
o nemocné budou také využívány 
venkovní prostory, zejména pak ví-
ceúčelová zahrada. Součástí celého 
areálu bude i seniorské sportovní 
a relaxační centrum.

Centrum nenahradí domovy se 
zvláštním režimem, které zastáva-
jí tuto péči v současnosti, pouze 
rozšíří lůžkovou kapacitu a mož-
nosti poskytovaných služeb. Ved-
le pobytových služeb bude totiž 
zaměřeno na poradenství, počítá 
se také s pravidelnými školeními 
a stážemi pro zaměstnance jiných 
organizací poskytujících sociální 
služby. Dokončení celého areálu je 
plánováno na druhou polovinu roku 
2014. Centrum by mělo být otevře-
no na přelomu roku 2014 a 2015. 
Alzheimerova choroba postihuje 
zhruba 2 až 3 % pětašedesátiletých, 
přičemž každých pět let se toto 
procento zdvojnásobuje. Nyní se 
odhaduje, že v celé ČR je na 80 000 
takto nemocných.

Monika Fiedlerová

K věci

Proč je člověk 
člověkem?
Náš vnuk se jmenuje Sebastian 
a já se každý týden těším na ví-
kend, až se zase uvidíme. Jak 
mi asi mnozí dědové potvrdí, 
mít vnuky je někdy lepší než mít 
vlastní děti. 

S vnuky se totiž můžete v pod-
statě beztrestně vracet do dět-
ských let. S vnuky můžete na-
příklad podnikat výpravy nebo 
dělat různé vylomeniny, kte-
ré by vám jinak doma nikdy 
neprošly. Ale hlavně, když se 
s vnukem jeden druhému omr-
zíte, tak je řešení jednodu-
ché, nastává návrat k ma-
mince a tatínkovi a děda má 
po starostech.

Ale jenom o tom, jak bez-
vadné je mít vnuka, psát ne-
chci. Na naší poslední výpravě, 
kterou jsme se Sebastianem 
a babičkou podnikli, jsme se 
vydali Mikulášským vlakem 
z Telče do Třeště prohlédnout 
si alespoň část známých 
třešťských betlémů.

Co vám budu povídat, byla to 
nádhera. Sebastian pobíhal od 
jednoho betlému ke druhému 
a pořád se vyptával. Když se 
už zdálo, že jsem vše úspěšně 
zodpověděl, přišla otázka, 
která mě doslova usadila. 
„A dědo, proč je vlastně člověk 
člověkem?“ „Co prosím, na 
co se mě ptáš?“ zeptal jsem se 
raději ještě jednou. „Ptám se, 
dědo, proč je člověk člověkem?“ 
dostalo se mi podruhé stejné 
otázky. „No, víš, kdyby nebyl 
člověk člověkem, tak by neby-
ly Vánoce a ty bys nedostal od 
Ježíška žádné dárky,“ vykoktal 
jsem nakonec rozpačitě ze sebe 
odpověď. Protože ale naštěstí 
Sebastiana už mezitím zau-
jal velký šedý vyřezávaný slon, 
s mojí odpovědí se spokojil. 
Více jsme to nerozebírali, ale 
já jsem si řekl, že možná není 
úplně špatné vám tento náš 
zážitek v předvánočním čase 
převyprávět. Hezké Vánoce.

Miloš Vystrčil 
(ODS)

zastupitel Kraje  
Vysočina, senátor

Vánoce očima 
krajských zastupitelek
Vánoční svátky jsou v Čechách především doménou 
žen, a proto jsme se zeptali členek krajského 
zastupitelstva, co pro ně tyto svátky na konci roku 
znamenají a čím jsou pro ně výjimečné.

Jana Fialová (ČSSD)

členka Rady Kraje  
Vysočina pro oblast 
školství

Vánoce jsou pro mě časem zklidně-
ní, pohody v rodinném kruhu a uží-
vání si atmosféry svátečních dnů. Je 
to doba, kdy se domovem line vůně 
cukroví, jehličí, doprovázená po-
sloucháním vánočních koled. Tě-
ším se na okamžik rozsvícení sví-
ček na stromečku, v krbu plápolá 
oheň a někdy se i podaří pokochat 
se za oknem padajícími vločkami. 
Tak, jak chutná štědrovečerní kapr 
právě 24. prosince, nechutná nikdy 
jindy v roce. Letošní svátky strávím 
se svými nejbližšími jako každoroč-
ně doma, po Novém roce budu i pár 
dnů na zimní dovolené. Ráda bych 
popřála všem lidem klidné a šťast-
né svátky a do nového roku hojnost 
toho nejcennějšího, což je pro mě 
zdraví.

Jana Fischerová 
(ODS)

poslankyně PČR,  
zastupitelka Kraje  
Vysočina

Vánocům předchází čas advent-
ní. Toto období mám velmi ráda, 
je vlastní přípravou na Vánoce, 

lidé mají k sobě blíž. Je to doba, 
kdy navštěvují koncerty, benefič-
ní akce, doba příjemných setká-
vání. Lidé si dávají drobné dárky 
a chtějí potěšit lidičky kolem sebe. 
Vánoční svátky si neumím před-
stavit jinak než společně s celou 
rodinou, vzpomínáme i na ty, kte-
ří s námi už nejsou. Vybavují se 
mi Vánoce z mého dětství, kdy se 
u nás doma hrálo na housle, zpí-
valy se koledy. I nyní dodržuje-
me vánoční tradice, vše musí být 
doma provoněno vanilkou, domá-
cím cukrovím, vonnými svíčkami. 
Chtěla bych všem popřát klidné 
svátky vánoční plné lásky, poro-
zumění a štěstí v kruhu blízkých. 
A všem přeji pevné zdraví.

Věra Buchtová 
(KSČM)

zastupitelka  
Kraje Vysočina

Vánoce. Celá léta jsem vždycky 
před Vánocemi spěchala s úklidem, 
vařením, nákupem dárků. Postup-
ně se všechno nějak uklidnilo, zjed-
nodušilo; patrně s věkem jsem zís-
kala jiný náhled na řešení shonu 
a zajišťování rodinných pochodů.

Co si ovšem nenechám ujít, je 
pečení vánočního cukroví. Není to 
už ale deset, patnáct druhů, dnes 
jen tak pět, sedm klasických. Jed-
nou do roka se na tohle opravdu 

těším. Napeču s potěšením, i když 
cukroví sama nejím. Jsem ráda, 
když se rodina sejde u vánoční-
ho stromečku. Letos nás všech-
ny hodně potěší dvouletá vnučka. 
A pak pozdě večer, když už všich-
ni spí, naleju si skleničku bílého, 
pustím si nějakou hezkou pohád-
ku nebo dobrý film. Je ticho, klid, 
jsou Vánoce.

Marie Kružíková 
(ČSSD)

členka Rady Kraje  
Vysočina pro oblast  
kultury a cestovního ruchu

Jinak jsem vnímala Vánoce jako 
dítě. Milovala jsem vůni čisti-
cích prostředků, protože to byla 
předzvěst toho, že se něco veli-
kého chystá. Ta vůně se vždy ob-
jevila před Velikonoci, před Vá-
nocemi, před posvícením, před 
nějakou rodinnou oslavou. Pak 
obydlí provoněly vanilka, skořice, 
badyán, citronová kůra. Podma-
nivá vůně cukroví znamenala, že 
„velká událost“ je za dveřmi. Pod 
stromečkem nikdy nechyběla kni-
ha. Těšila jsem se, jak se v ústraní 
začtu do příběhu, který mě pře-
nese do světa fantazie. Když jsem 
už měla sama děti, snažila jsem 
se jim připravit stejnou vánoční 
atmosféru. Vždy jsem chtěla mít 
všechny své blízké o Vánocích ko-
lem sebe. Čím víc nás sedělo ko-
lem štědrovečerního stolu, tím 
jsem byla šťastnější. Ale některým 
účastníkům čas vyměřený pro po-
byt na zemi již vypršel a jejich mís-
ta postupně zaplňují vnoučata. 

Dárky místo o Štědrém dnu nyní 
rozbalujeme až druhý den, kdy se 
sjede celá rodina. Pořád platí, že 
se v nadílce očekává zajímavá kni-
ha. A na co se letos nejvíce těším? 
Na děti. Nic nedokáže překonat 
rozzářené dětské oči a radostný 
dětský smích.

Marie Černá 
(Pro Vysočinu)

zastupitelka  
Kraje Vysočina

Vánoce, to kouzelné až magic-
ké slovo, které nás provází od ra-
ného dětství. Protože pocházím 
z křesťanského prostředí, je pro 
mě toto slovo přirozeně spojeno 
s Ježíškem. A z dětství raná, až 
nadpozemská vzpomínka na za-
zvonění zvonečku a otevření po-
koje se stromečkem a dárky. Do-
dnes nevím, jak to naši udělali, že 
jsme byli všichni v kuchyni a přes-
to toto kouzlo nastalo. To bylo ješ-
tě v době, kdy žil tatínek. Potom 
řada smutných Vánoc bez něho 
a první společné s manželem a pr-
vorozenou dcerou a potom další-
mi dvěma, vždy znovu dychtivé, 
rozzářené oči. A teď se kouzlo zno-
vu vrací s malými vnoučky, letos 
dokonce dvakrát – už jsme absol-
vovali u nejstarší dcery „předběž-
né Vánoce“, které zavedla od loň-
ska žadonícím chlapcům, a letos 
jsme se u této příležitosti sešli celá 
rodina i s druhou babičkou. Sice 
bez stromečku, ale zato beze stre-
su a s kouzlem rozbalování „před-
běžných“ dárků nedočkavýma ru-
kama vnoučků.

SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ KRAJSKÝCH NEMOCNIC
Ojedinělým projektem, který 
v průběhu dvou let absolvovalo 
ve 22 vzdělávacích modulech v ko-
munikaci, manažerských doved-
nostech a medicínském právu 
celkem 439 zaměstnanců, se po-
dařilo na Vysočině ověřit systémo-
vý vzdělávací program pro zdra-
votníky nemocnic. Pod záštitou 
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka (nez. za ČSSD) vznikl 
komplexní a funkční systém další-
ho vzdělávání zdravotníků v kraji.

Systém vychází z požadav-
ků na vysokou úroveň znalos-
tí zdravotnického personálu, 
tj. s nutností neustálého zvyšo-
vání kvalifikace i toho, že ta se 
následně promítne do každo-
denní praxe. Každý vzděláva-
cí modul byl v závěru hodnocen 
posluchači, kteří za přínos po-
važovali praktické návody a vy-
užitelnost získaných informací 
v každodenní práci. Inspirativ-
ní byly i impulzy od lektorského 

týmu. Účastníci kladně hodno-
tili multifunkční webový portál 
včetně distanční formy vzdělá-
vání a možností on-line komu-
nikace s lektory. Mezi nejoblíbe-
nější témata patřilo medicínské 
právo, manažerské dovednosti, 
komunikace s pacientem, etika 
ve zdravotnictví a zvládání zátě-
žových situací a konfliktů.

Tento systematický přístup 
ke vzdělávání pracovníků zdra-
votnických zařízení přispěje 
i ke kvalitě poskytované zdravot-
ní péče v Kraji Vysočina a ke zlep-
šení úrovně komunikace mezi 

zdravotníky a pacienty. Takto 
vytvořený nástroj se může stát 
účinným pomocníkem pro pra-
covníky ve zdravotnictví a přispě-
je k celkové spokojenosti klien-
tů zdravotnických zařízení Kraje 
Vysočina.

Projekt nazvaný Systém další-
ho vzdělávání pro sektor zdravot-
nictví v Kraji Vysočina realizova-
la společnost EFEKT PLUS s. r. o. 
Financoval ho globální grant Pod-
pora nabídky dalšího vzdělávání 
v Kraji Vysočina, operační pro-
gram Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. red

Více informací na www.efektni-vzdelavani.cz

KRAJ OPĚT PODPOŘÍ 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
rozhodlo o poskytnutí dalších peněz 
na provoz sociálních služeb v regionu. 
Finanční pomoc ve výši šesti milionů 
korun bude rozdělena mezi 14 nezis-
kových organizací. „Pokud by nebyly 
podpořeny, hrozil by jejich zánik, 
čímž by se nabídka sociálních služeb 
stala nedostatečnou,“ odůvodňuje 
rozhodnutí Petr Krčál (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina pro sociální oblast.

Podporu dostaly služby, které 
obdržely nižší dotace z Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR a služby, 
u kterých došlo k rozšíření kapaci-
ty a jsou tak v současnosti žádané. 
„S podporou mohou počítat napří-
klad služby osobní asistence a pečo-
vatelská služba. Jejich uživatelé jsou 
především senioři a osoby se zdra-
votním postižením,“ doplňuje radní 
Krčál. Od roku 2015 se situace změ-
ní a kraje od státu financování soci-
álních služeb převezmou, čímž by se 
mělo předejít peněžním výpadkům. 
„Je třeba vše připravit a domluvit 
se, jak budeme ve financování soci-
álních služeb na Vysočině postupo-
vat,“ uzavírá radní Krčál. V letošním 
roce podpořil Kraj Vysočina sociální 
služby částkou 130 milionů korun 
a ta bude po ukončení roku pravdě-
podobně ještě vyšší. Na Vysočině je 
registrováno celkem 113 subjektů, 
které poskytují celkem 248 sociál-
ních služeb.

Monika Fiedlerová

ZANIKLA DETAŠOVANÁ 
PRACOVIŠTĚ KRAJSKÉHO 
ÚŘADU V OKRESNÍCH 
MĚSTECH
Ke konci listopadu zanikla detašo-
vaná pracoviště Krajského úřadu 
Kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě, 
Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad 
Sázavou. „Detašovaná pracoviště 
budou ke konci roku uzavřena 
a jejich zaměstnanci se už přemís-
tili na pracoviště v Jihlavě. Nové 
aktuální kontakty na pracovníky 
příslušných odborů jsou zveřejněny 
na www stránkách Kraje Vysoči-
na,“ uvedl ředitel Krajského úřadu 
Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

Důvodem zrušení detašovaných 
pracovišť je především snížení 
frekvence potřeby zajištění slu-
žeb na místě původních okresních 
úřadů. Komunikace ve značné míře 
probíhá elektronickou a telefonic-
kou formou, což vede k zefektiv-
nění činnosti a dosažení personál-
ních i finančních úspor. Obyvatelé 
Vysočiny se tak aktuálně se svými 
podáními, požadavky a komunikací 
mohou obracet přímo na jihlavská 
pracoviště příslušných odborů kraj-
ského úřadu, tedy na odbor lesního 
a vodního hospodářství a zeměděl-
ství, odbor kontroly a ekonomický 
odbor. 

 Monika Fiedlerová

Novinky v nemocnicích na Vysočině
S blížícím se koncem roku připravily krajské nemocnice 
na Vysočině pro své pacienty řadu novinek. Jde 
především o nové služby, které pacientům přinesou více 
možností a větší komfort.
Nemocnice v Jihlavě chce nadělit 
nemocným dětem pod stromeček 
nový dětský pokoj. Přispět může 
každý, od koupě prostěradla až 
po nábytek (www.nemji.cz/po-
kojprodeti). Jihlavští pacien- 
ti oddělení dlouhodobě nemoc-
ných mohou mít zase od konce 
listopadu radost z nově opravené-
ho pavilonu.

Nemocnice v Havlíčkově Bro-
dě rozšířila pro své pacientky pro-
story gynekologických ambulan-
cí a vytvořila novou příjmovou 

ambulanci. Změny proběhly rov-
něž na ORL ambulanci, která zís-
kala větší a příjemnější prosto-
ry čekárny. V Brodě vzniklo také 
nové Centrum pro řešení kýly 
a novinkou jsou video instruktáže 
pro pacienty s cukrovkou (www.
onhb.cz).

Nemocnice Nové Město na Mo-
ravě se může pyšnit cenou féro-
vého nákupu za využívání eAuk-
cí, což vede k výrazným úsporám 
a transparentnosti nákupů ne- 
mocnice.

Monika Fiedlerová

Takto bude vypadat nový pokoj, který bude dětem sloužit od jara příštího roku.
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Autor: Mar-
tin Němeček

Tropický 
ještěr

Květiny 
spletené 
do kruhu

Dusíkatá 
cyklická 

sloučenina

Zvratná 
částice

Otázka 
sázkařů Doktor Stav před 

smrtí
Značka 
stroncia Rýnský člun Vzletný 

přednes
Mužské 
jméno

Chemická 
značka 
titanu

Pytlákova 
nástraha

Bezbarvá 
forma barviv Sčítání Vládce 

emirátu 2. díl tajenky
Základ 

dědičného 
znaku

Jiným 
způsobem

Návěstí 
(zastarale)

Kovbojské 
potřeby

Zkr. Klubu 
čes. turistů

Říčka
Čistit 

(vodou)

Druh auto- 
mobilové 
karosérie

3. díl tajenky
Nepřírodně
 Německy 
„babička“

Osobní 
zámeno

Soukromý 
detektiv
Indián

Část zad. 
nohy krávy
Prodlouž. 
boční zeď

Nevšímat si
 Turec. lidový 

pěvec

Toliko

Africká  
poloopice
Shariffovo 

jméno

Dámský 
klobouček

Na jaké 
místo (bás.)

Odrůda višní
Polední jídlo 

(slov.)

Římskými 
číslicemi 99

Předložka
Posílat zpět

Citoslovce 
řinčení

Opeřenci

Pánský 
kabátek 
Budižkni-

čemu

Značka 
aktinia

Část hlavice 
sloupu

Posléze
Ukazovací 
zájmeno

Divoká sibiř-
ská kočka

Svůdná žena
Část obličeje

Plynný 
uhlovodík
Slučování 
(chemic.)

Vodní 
živočich

Lesní zvířata

Rusky „tyto“ 
Osobní 

zájmeno

Esšálky 
na teplé jídlo

Anglicky 
„čas“

Oblíbení 
hlodavci 
chovaní 
dětmi

Amisův 
přítel 

Německy 
„nebo“

Spojka 
Polní plodina

Rostlina 
pcháč 
Horská 

pastvina

Beduínský 
plášť

Ochotno
Pouze 

(slovens.)

Odb. spe- 
cializ. lékař
Cizopasné 

houby

Ženské 
jméno

Boris Hybner

Orgány 
sluchu

Vodní proud

Temné části 
dne

Kvaš. jableč. 
víno    

Značka 
nanotesly

Pouze 
(nářečně)
Inic. Krás- 
nohorské

Revolver
Býv.SPZ 
okresu 

Sokolov

Dovednost
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tuny

1. díl tajenky Vynálezce 
telegrafu
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ve vzduchu 

(obec.)
Vřesovec
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jmen „Učite-
le národů“

Obrazy 
polonahých 

žen

POMOC: 
CIDR, IMID, 

KYPA.

KALEIDOSKOP

Recept

Osobnost regionu

HUDEBNÍ SKLADATEL, UČITEL, VLASTENEC – JAN EVANGELISTA KYPTA
V centru Telče najdeme malé ná-
městí za kostelem svatého Jakuba, 
jehož jméno připomíná hudebního 
skladatele, učitele a vlastence 
Jana Evangelistu Kyptu, který zde 
působil dvacet let.

Narodil se před dvěma sty lety 
– 1. prosince 1813 – v Borotíně 
v jižních Čechách, vyučoval v Kun-
žaku, Číměři a Jindřichově Hradci 
a od roku 1848 byla jeho posled-
ním působištěm Telč.

Předchůdcem mu byl Josef  
Tobiášek, varhaník a vlastenec. 
Kypta se stává dirigentem decho-
vé hudby i mužského pěvecké-
ho sboru, vyučuje na dívčí škole, 
hraje na kůrech kostelů a učí hře 
na klavír v měšťanských rodinách. 

Ke komponování se 
dostává často až v noci. 
Z chrámové hudby se 
dodnes hraje jeho Mi-
ssa pastoralis, která je 
srovnávána s Českou 
mší vánoční Jana Ja-
kuba Ryby. Kypta za ni 
obdržel třetí cenu v soutěži, pořá-
dané v roce 1837 pražskou var-
hanickou školou. Tehdy se těšily 
značné pozornosti také jím napsa-
né pochody, polky a mazurky, cel-
kem je autorem asi sta skladeb.

Kypta napsal několik učebnic 
a dějiny Telče. To vše, včetně jeho 
životních pádů i vzestupů, zachy-
cuje Kyptův Deník, vydaný Bohu-
slavem Pernicou v roce 1940.

Jan Karel Zamazal se 
zamýšlí ve své knize Bílá 
Telč nad těžkým osudem 
českého kantora, kte-
rý umírá v pětapadesá-
ti letech 5. dubna 1868. 
Kromě štítku na náměstí 
ho Telč ničím nepřipomí-

ná, žádný pomník, pamětní deska, 
nemá vlastní hrob a jeho jméno 
nenajdeme ani v názvu hudební 
školy.

Přesto je Kypta stále živý ve své 
hudbě, jeho skladby se hrají a jsou 
radostně přijímány nejen muzikan-
ty a zpěváky, ale také posluchači, 
což je pro Jana Evangelistu Kyptu 
pocta nejcennější.

Pavel Kryštof Novák

Hudební skladatel, varhaník a učitel Jan Evangelista Kypta komponoval převážně chrámovou hudbu. V prvním místě v Jindřichově Hradci napsal 26 větších a více než 30 drobnějších a příležitostných skladeb. Účastnil se soutěží, které 
pořádala pražská Varhanická škola a v roce 1837 zde získal 3. cenu za Pastorální mši A dur. Napsal a vydal však i (viz tajenka) a psal i hudebně teoretické práce.

Křížovka o ceny

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kra-
je Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Tajenka minulé křížovky ze srpna 2013: Konstancii Uherskou bere pod svou ochranu 

Hledá se Sportovec Kraje Vysočina 2013
Kraj Vysočina i letos 
vyhlašuje anketu 
Sportovec Kraje 
Vysočina 2013. Stejně 
jako v minulém roce se 
prestižní ocenění bude 
udělovat v několika 
kategoriích. 

Do ankety mohou být nomino-
váni všichni sportovci z Vysoči-
ny, kteří během uplynulého roku 
dosáhli významných sportovních 
výsledků.

Sportovci budou o prestiž-
ní tituly soutěžit v pěti katego-
riích: dospělí, kolektiv, mládež, 
zdravotně postižený sportovec 
a sportovní osobnost. V hodno-
titelské komisi usednou zástupci 
všesportovního kolegia, Komise 
pro sport a volný čas Rady Kraje 

Vysočina, sportovní redakto-
ři krajských periodik a zástupce 
Krajského úřadu. Ani letos pak 
nebude chybět anketa veřejnosti, 
která vybere nejlepšího jednot-
livce a sportovní kolektiv. Širo-
ká veřejnost bude hlasovat pro-
střednictvím tištěných periodik.

„Být vrcholový sportovec se-
bou nese obrovské odříkání, dři-
nu a disciplínu s tím, že výsledek 
je kombinací sportovní formy 
a velkého štěstí. Anketa je cestou, 
jak si jejich úspěchy připomenout 
a ocenit,“ uvádí radní Kraje Vyso-
čina pro oblast školství, mládeže 
a sportu Jana Fialová (ČSSD).

Nominace mohou předkla-
datelé vyplnit do předepsané-
ho formuláře, který je k dispozi-
ci na oddělení mládeže a sportu 
Krajského úřadu nebo na webo-
vých stránkách www.kr-vysoci-
na.cz/sportovec-vysociny. Spor-
tovce lze nominovat až do 7. února 
2014. Nejlepší sportovci Vysočiny 
pak budou vyhlášeni na slavnost-
ním galavečeru v dubnu. 

Pětinásobnou vítězkou ankety Sportovec Kraje Vysočina je rychlobruslařka
Martina Sáblíková. 
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Ondřej Rázl

LEDEČSKÝ LEDŇÁČEK PŘIBLIŽUJE ČESKOU KULTURU
Mateřské centrum Ledňáček fun-
guje od roku 2007 v Ledči nad 
Sázavou. Nápad založit centrum 
vznikl o dva roky dříve, když se 
setkaly maminky Jana a Eva. Obě 
měly v té době malé dítě, kterému 
scházel kontakt s vrstevníky. Po-
daly inzerát do místních novin, že 
hledají další maminky, a rozjely 
tak zrod mateřského centra. Vše 
se podařilo, k maminkám se při-
pojily další dobrovolnice, město 
poskytlo prostory a podporu při-
slíbila i Oblastní charita v Havlíč-
kově Brodě.

MC Ledňáček začalo pro ma-
minky a jejich ratolesti fungovat 
v březnu 2007. Nejprve jeden den, 
poté byl provoz rozšířen na dva 
dny v týdnu. MC je místem se-
tkávání. Na počátku byl největší 
zájem o volnou hernu a prostor 
pro sdílení. Postupně narůstal 

zájem o cvičení s dětmi, výtvarné 
dílny pro rodiče s dětmi a pozdě-
ji i o dílny pro dospělé. Dopoled-
ní program je naplněn tvořením, 

cvičením a básničkami. „V létě 
pořádáme výlety vlakem na Stvo-
řidla, na Michalův statek v Pohle-
di. Oblíbený cíl je i dětské hřiště 
ve Zruči nad Sázavou. Společně 
s MC Rolnička ze Světlé nad Sáza-
vou v prosinci zdobíme stromeč-
ky pro lesní zvěř, v dubnu jezdíme 
vítat jaro,“ přibližuje koordiná-
torka Ledňáčka Eva Chvátalová. 
V letošním roce oslovily koordi-
nátorky Ledňáčka mongolskou 
komunitu, které nabízí prostor 
pro setkávání s češtinou a čes-
kou kulturou. „Mateřské centrum 
pravidelně navštěvuje 20 až 25 ro-
din za měsíc. Někteří chodí kaž-
dý den, jiní jen dvakrát za měsíc. 
Rodiny se staršími dětmi jezdí už 
jen na výlety. Moc nás těší, když 
se k nám vrátí maminka s druhým 
dítětem,“ uzavírá Chvátalová.

Monika Fiedlerová

VÁNOČNÍ KANDOVÁČKY
V prosinci se každý těší na svůj 
oblíbený druh vánočního 
cukroví. Jako tip jsme na le-
tošní Vánoce připravili 
kandováčky.

Potřebujeme 
 200 gramů hladké 
mouky, 150 gramů 
moučkového cukru, 
200 gramů tuku, 200 
gramů kokosu, jedno 
vejce a kandované ovo-
ce. Z mouky, cukru, tuku 
a kokosu vypracujeme těsto, 
které necháme v chladu minimál-
ně hodinu odpočinout. Poté těs-
to vyválíme a z něj vykrajujeme 
kolečka. Kolečka dáme na plech, 
potřeme je rozšlehaným vejcem 
a posypeme nudličkami kando-
vaného ovoce a sekanými ořechy. 

Vše pečeme v troubě předehřáté 
na 150 °C přibližně  
15 minut, dokud kolečka neze-
zlátnou. Dobrou chuť. 

 Monika Fiedlerová

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni a máte svůj oblíbený recept, 
o který byste se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. Nejlepší recepty 
otiskneme a autora oceníme.

Oblíbenou hrou dětí v Ledňáčku je 
prolézání tunelem.
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Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, Jihlava

Veřejná vysoká škola nabízí tříleté  
bakalářské studijní obory v prezenční 
i kombinované formě studia:

 (p)
cestovní ruch (p, k)

 (p, k)
počítačové systémy (p, k)
porodní asistentka (p, k)
všeobecná sestra (p, k)
zdravotně sociální  
pracovník (p)
Absolvent získává  

 Dlouhodobá praxe v rámci studia! 
informace: studijní oddělení, tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz, 
www.vspj.cz

Den otevřených dveří 

16. 1. 2014
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PKS OKNA a.s. mění dodavatele okenního kování!

PKS okna a.s. – největší výrobce oken na Vysočině, 
se sídlem ve Žďáru nad Sázavou a s ročním obratem 
cca 500 mil. Kč – v závěru roku 2013 mění svého do-
davatele okenního kování. Po mnohaleté spolupráci 
se značkou ROTO firma přechází na  kování značky 
SIEGENIA-AUBI.

Změna proběhla 
nejdříve u dřevěných oken
Celoobvodové kování představuje velmi 
důležitou součást každého okna – umož-
ňuje manipulaci s oknem, je důležitým prv-
kem bezpečnosti celého okna a klíčovou 

podmínkou jeho funkčnosti. Změna do-
davatele kování se ve firmě PKS okna a.s. 
připravovala ve dvou krocích. Jako první 
přecházela na nového dodavatele kování 
divize dřevěných oken. Od měsíce září tak 
mohly být všechny výrobky této divize nově 

osazeny kováním od SIEGENIA-AUBI, 
jmenovitě řadou TITAN AF. Změnu upřes-
nil Pavel Dvořák, vedoucí divize dřevěných 
oken: „V současné době se jedná o evropské-
ho lídra v celoobvodovém kování, který na-
bízí vývojově vyšší produkt s obrovskou šká-
lou atypických dílů. Využívá také jiný systém 
uzavíracích bodů, které uživateli zajišťují 
například lehčí ovladatelnost kliky. Neza-
nedbatelná je také vhodná konstrukce ně-
kterých dílů, které jsou univerzální, čímž si 
celkově snížíme současné skladové zásoby.“

Po úspěšném zvládnutí této velké změ-
ny u dřevěných oken se v závěru roku ro-
zeběhly přípravy na tutéž změnu i v nej-
větší divizi firmy PKS okna a.s., tj. v divizi 
plastových oken. Veškeré přípravné práce 
se podařilo během listopadu a prosince 
zdárně dokončit a tak od 1. 1. 2014 budou 
i všechna plastová PKS okna osazená ko-
váním TITAN AF.

Německá kvalita a tradice
SIEGENIA-AUBI je německý výrobce oken-
ního kování. Firma byla založena v roce 
1914, v příštím roce oslaví 100. výročí své-
ho trvání. Sídlo má nedaleko města Siegen, 
odtud i název firmy. O tom, že patří k před-
ním evropským výrobcům kování svědčí 
i loňský obrat, který dosáhl cca 350 milionů 
EUR. Největší konkurenční výhodou oken-
ního kování řady TITAN AF je především 
konstrukční řešení uzavíracího čepu, které 
je na trhu ojedinělé. Toto řešení beze zbytku 
splňuje všechny požadavky zákazníků, a to 
jak na těsnost okna i jeho vyšší zabezpečení, 
tak zároveň na lehkost ovládání.www.pksokna.cz

Prvek kování TITAN AF Prvek kování TITAN AF

Hlavní přednosti kování TITAN AF:
•  kování, které díky komfortně ovladatel-

ným otočným hřibovým čepům nabízí 
jedinečné řešení

•  kování, které díky své lehkosti chodu 
a malé potřebě údržby garantuje dlou-
hodobou a spolehlivou funkci okna

•  kování, které má dva bezpečnostní 
body již ve standardu

•  kování, díky němuž lze bezpečně oteví-
rat a zavírat i ta nejširší možná okna

Střední školy v Kraji Vysočina 
se zabývají kvalitou

V rámci projektu „Ředitel – manažer učící se 
organizace“, který realizuje krajská orga-
nizace Vysočina Education, probíhá na 3 
středních školách Kraje Vysočina (Gymnázium 
Žďár nad Sázavou, Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava, 
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíč-
kův Brod) proces zavádění modelu CAF, který 
byl doposud uplatňován převážně ve veřejné 
správě.

Společný hodnotící rámec (CAF) je nástrojem 
Total Quality Managementu (TQM), vyvinutým pro 
veřejný sektor, inspirovaný Modelem excelence 
Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM ). Model 
je založený na předpokladu, že vynikající výsledky 
v oblasti výkonnosti organizace, občanů/zákaz-

níků, zaměstnanců a společnosti lze dosáhnout 
prostřednictvím vedení organizace, které řídí 
strategii a plánování, zaměstnance, partnerství, 
zdroje a procesy. Nahlíží na organizaci současně 
z různých úhlů: je tak uplatněn holistický přístup při 
analýze výkonnosti organizace.

Cílem CAF je stát se katalyzátorem procesu celkového zlepšování organizace a má pět hlavních záměrů:

1.  Zavést do veřejné správy kulturu excelence 
a principy TQM.

2.  Využívat ve veřejné správě celý cyklus PDCA 
(Plan, Do, Check, ACT).

3.  Umožnit sebehodnocení organizací veřej-
ného sektoru za účelem získání jejich dia-
gnózy a stanovení následných opatření 
ke zlepšení.

4.  Působit jako most spojující různé modely 
používané v řízení kvality, a to jak ve veřej-
ném tak i soukromém sektoru.

5.  Usnadnit benchlearning (naučit se od ostat-
ních partnerů projektu vše, co umí lépe než 
my, hledat inspiraci pro svoji práci nebo 
také vyhnout se chybám, které jiní učinili) 
mezi organizacemi veřejného sektoru.

Organizace, které zahájily implementaci 
CAF, mají ambice dosahovat ve své výkonnosti 
excelentních výsledků a zavést kulturu excelence. 
Efektivní využití CAF by časem mělo vést k rozvoji 
tohoto typu kultury a myšlení v rámci organizace. 
„Management zapojených škol prokázal jedno-
značně motivaci k neustálému sebezlepšování 
a rozvoji, ačkoliv celý proces bude velmi náročný“, 

sdělil Křivánek, ředitel Vysočina Education. Na zá-
věr projektu bude vytvořena příručka pro školy 
„Začínáme s CAF na škole“, která bude zahrnovat 
praktické postupy, rady a metodická doporučení, 
informace a zkušenosti pilotních škol včetně 
použitých evaluačních nástrojů PDP, které budou 
vodítkem pro další případné zájemce ze strany 
škol z regionu o CAF.
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Knihu je možné získat u dobrých knihkupců
nebo na  www.respektstore.cz

Udělejte blízkým krásné Vánoce!
Darujte jim novou kuchařskou knihu

Nahlédněte pod soukromé pokličky českých TOP kuchařů. Na pultech knihkupectví 
se objevila nová kvalitní kuchařská kniha „SEXY moderní česká kuchyně“. 

Deset špičkových českých šéfkuchařů v čele s Rad-
kem Davidem prozrazuje v nové kuchařské knize 
„SEXY moderní česká kuchyně“ oblíbené pokrmy 
z vlastních domovů. Jde však, jak už sám název na-

povídá, o moderní, odlehčené české recepty, které 
jsou opravdu SEXY. Kniha je rozdělena do deseti 
kapitol, obsahuje více než sto fotografi í, z nichž 
doslova cítíte vůni a chuť předkládaných jídel.

Na předvánočních pultech českých knihkupectví se objevila 
pohádka, v níž zase jednou hrají hlavní role klasické princezny, 
víly a lesní skřítci a vítězí dobro nad zlem. Příběh O Konvalince 
a Kapradníčkovi Kateřiny Boušové vyšel v nakladatelství 
R MEDIA v Edici pohádek na dobrou noc. Kniha je bohatě 
ilustrována a nabízí tak dětem, které ještě neumějí číst, 
možnost představit si hrdiny a doplnit si tak jejich příběh 
o vizuální vjemy. 

Pohádka O Konvalince a Kapradníčkovi přináší do dětských 
postýlek všechny atributy příběhu vhodné pro zdravý rozvoj 
psychiky dětí předškolního a mladšího školního věku. Nechybí 
v ní napětí, podněcuje představivost, probouzí empatii 
a jakoby mimoděk ukazuje na mravní hodnoty, které je nutné 
budovat od nejútlejšího věku. 

Hezké usínání s Konvalinkou a Kapradníčkem

Knihu je možné získat u dobrých knihkupců
nebo na www.respektstore.cz
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ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE 
V HUMPOLCI,

Nástavbové obory:
Autotronik
Podnikání (dálkové studium)

Obory s výučním listem:
Autoelektrikář
Mechanik opravář motorových vozidel
Karosář, Instalatér, Tesař, Zedník
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Ubytování a stravování zajišťují jednotlivá pracoviště. 
Škola poskytuje:
- řidičské oprávnění skupin A,B,C,T, E
- svářečské kurzy ZK 111, ZK 311, ZK 135
- zkoušky z myslivosti
- volnočasové aktivity, sportovní zázemí

Den otevřených dveří: 10.1.2014 (8-15)

 www.cza-hu.cz                   e-mail: cer@cza-hu.cz

       - školní jezdecký klub
       - půjčovna učebnic a sportovního vybavení

Informace získáte na pracovištích:
Humpolec, Školní 764, tel. 565 532 069       

Světlá n. S., Zámecká 33, tel. 569 452 080  
Humpolec, Nádražní 486, tel. 565 533 218  

Nabídka studia pro školní rok 2014-2015

Obory s maturitní zkouškou:
Přírodovědné lyceum
Agropodnikání se zaměřením na
 - ekologické  a konvenční zemědělství
 - chov koní a  jezdectví
Chovatelství  se zaměřením na kynologii
Mechanizace a služby
Agropodnikání  (dálkové studium)

Obory s výučním listem:
Jezdec a chovatel koní
Zemědělec, farmář

Obor s výučním listem
Opravář zemědělských strojů

Pracoviště. Humpolec, Školní 764  Humpolec, Nádražní 486 

Světlá nad Sázavou, Zámecká
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Dyslektik neznamená hlupák
…co by měli rodiče vědět?

Pokud by všichni dospělí porozuměli princi-

-

Rodiče, možná to taky důvěrně 
znáte. Navzdory krásným větám, 
které čtete ve studijním plánu 
svého dítěte, realita je taková, že 
jeho handicap ve škole téměř nikoho

či majitel jiné podobné poruchy? 
Pro učitele prostě hlupák, 

chápe. 
Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se 
doma učí dlouhé hodiny, ovšem 
výsledky ve škole tomu rozhodně 
neodpovídají. Jakoby vůbec nechá-
palo, co čte, natož, aby dokázalo 
text někomu přetlumočit. Nakonec 

vám nezbude nic jiného, než denně 

škole, není to na škodu. Jsou-li vaše 
ambice přece jen trochu jiné, zřejmě 
vás několikahodinová denní ztráta 
zrovna nadšením nenaplňuje…

 Zázrak? Asi jo…
„ Už po pár hodinách se změnil Mirkův 

velmi potěšilo. Všimla jsem si , že Mirek 

začíná mít vztah ke knížkám. Sám si 

obrovský úspěch.“  Maminka M.L.
„Já jsem dnes dostala jedničku ze čtení. 
Ještě jsem nikdy nedostala jedničku ze 
čtení.“ Dianka 

Šance pro každého
Desítky popsaných stránek vyjádře-

mají šanci se zařadit mezi úspěšné 

se učit.

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

Jak se učit s dětmi, 
aby tomu rozuměly

Jihlava:
21. 1. od 16:30  a 4. 2. od 16:30

Pelhřimov:
21. 1. od 16:30 a 4. 2. od 16:30

Havlíčkův Brod:
16. 1. od 17:30 a 22. 1. od 17:00

více na www.basic.cz

Studijní centrum BASIC 
Havlíčkova 30, 586 01 Jihlava,  
Svatovítské náměstí 128, 393 01 Pelhřimov, 
Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod

602 722 542, basic@basic.cz

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
RADY I PRO RODIČE

EFEKTIVNÍ POMOC SE ČTENÍM, 
PSANÍM, MATEMATIKOU 

A UČENÍM CELKOVĚ

Otestujte si svoje dítě na schopnost UČIT SE na www.basic.cz

PRÁVĚ V PRODEJI NA WEBU

OD
250 K

čDARUJTE UNIKÁTNÍ DEGUSTACE

Kraj Vysočina: 
FARMA HOTEL, TŘI KNÍŽATA

vysocina_68x102_GRF2014_A_Sestava 1  12/12/13  10:23 AM  St

Soukromá VOŠ sociální, 
o.p.s. Jihlava

Matky Boží 15, 586 01 Jihlava, denní i dálkové 
studium (3 roky)

tel.: 567 312 629 www.svoss.cz, 
e-mail: info@svoss.cz

Obor: sociální práce, titul DiS.
Přijímací zkoušky nejsou zařazeny.

Poskytovaný nadstandard proti státním VOŠ a VŠ 
za školné 13 000 Kč ročně:

• Výcvik praxe, konstrukce a realizace projektů, 
a rozšiřující výuka počítačů a personalistiky.

(40–50 % výuky je v malých skupinách).
Absolvent oboru je výukou praxe připraven  

pro práci bez zaškolení.  
• Možnost pokračování na VŠ  

zkráceným studiem. 
Přihlášky (www.svoss.cz)  

Od 1. 12. 2013 do 16. 5. 2014

Den otevřených dveří  je  
16. 1. 2014 od 10 do 16 hodin. www.vysocina-news.cz

ZPRAVODAJST VÍ  Z   VYSOČINY

VIDEA, FOTOREPORTÁŽE

SOUTĚŽE, PROGRAMY AKCÍ

REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 

Y
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Originální puky budou 
sběratelským kouskem
Pro olympijský hokejový turnaj připravili organizátoři 
originální puky. „Celkem necháme vyrobit 300 puků 
potisknutých barevným logem olympiády,“ říká ředitel 
turnaje Bedřich Ščerban.

Polovina vyrobených puků pů-
jde do hokejových zápasů v Jih-
lavě a Havlíčkově Brodě, druhá 
část bude pamětní. Originálně po-
tištěné kotouče získají účastníci 
play-off hokejového turnaje, tedy 
šest nejlepších týmů. „Na každý 
z padesátky zápasů máme vyčle-
něný určitý počet puků. Bude to 
sběratelský unikát, takže počítá-
me s tím, že pokud vyletí do hle-
diště, na led už se asi nevrátí,“ 
říká s úsměvem Ščerban. Záro-
veň ale upozorňuje, že puků bude 
dostatek. „Pokud při zápase do-
jdou, bude se dohrávat s normál-
ními puky. Rozhodně tak nedojde 
k tomu, že by třeba na finále ne-
zbyly,“ doplňuje. Jak Ščerban říká, 
sběratelský kousek by také sám 
rád vlastnil. „Jestli na mě vyjde, 
určitě si ho vystavím na Horáckém 
zimním stadionu,“ říká hokejová 

legenda, která 19. prosince vstou-
pila do hokejové síně slávy. Podle 
něj půjde o precizně připravený 
turnaj, který organizátoři detail-
ně plánují už několik měsíců. „Vše 
by mělo běžet hladce a sportov-
ci i diváci se mají opravdu na co 
těšit,“ uzavírá 
Ščerban.

Jídelníček olympioniků 
aneb vyvážená strava je základem úspěchu
O důležitosti vyvážené stravy ne-
třeba pochybovat. I proto orga-
nizátoři Zimní olympiády dětí 

a mládeže v Kraji Vysočina pláno-
vali jídelníček několik měsíců do-
předu. Mladí olympionici budou 

mít na všech sportovištích stejný 
jídelníček. Nabízíme jeho malou 
ochutnávku:

HRY VI. ZIMNÍ OLYMPIÁDY
DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR
KRAJ VYSOČINA / 19.–24. 1. 2014

DĚKUJEME PARTNERŮM

WWW.OLYMPIC.CZ/ODM2014
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KRAJEPARTNEŘI KRAJEHLAVNÍ PARTNEŘI KRAJE

 Pořadatelská města

Jihlava Nové Město na Moravě

Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou

Havlíčkův Brod

Bude fandit...

Olympiáda 
se blíží… 
Jen pár dní zbývá do zaháje-
ní Her VI. zimní olympiády 
dětí a mládeže, Kraj Vysočina 
2014. Pět měst na Vysočině se 
připravuje na příjezd mladých 
sportovců z celé České republi-
ky, pořadatelé finišují s přípra-
vou sportovišť a další pořada-
telé ladí program zahajovacího 
ceremoniálu. Absolutně vše je 
podřízeno potřebám sportov-
ců, kteří přijedou soutěžit, ale 
také se budou chtít pobavit, 
najít nové přátele, poznat náš 
kraj… Hry olympiády dětí 
a mládeže jsou pravidelně také 
jedinečnou příležitostí setkat 
se s úspěšnými sportovci, moti-
vovat mladou generaci ke spor-
tování, potkat vzory a idoly, vy-
užít zázemí profesionálních 
sportovišť.

Ve sportu, v tom vrcholo-
vém především, se setkáváme 
s tím, že rozdíly mezi vítěz-
stvím a prohrou jsou měřeny 
ve zlomcích vteřiny, v centi-
metrech, někdy k výhře stačí 
pouze rozdíl jediného vstřele-
ného gólu. Výkonnostní roz-
díly mezi sportovci jsou mini-
mální, obrovskou roli proto 
hraje zázemí, psychická poho-
da i divácká podpora. Osob-
ně se těším na setkání se vše-
mi sportovci, kteří se k nám 
těší a chtějí čestně a stylem 
fair play poměřit své síly. Ne-
víme, kolik úspěšných 
teenagerů bude za pár 
let na zimní olympiá-
dě oslavovat medaile 
za zvuku české 
hymny. Držím 
všem sportov-
cům palce a sli-
buji, že přijdu 
na sportoviště 
a budu fandit!

MUDr. Jiří 
Běhounek
hejtman Kraje  
Vysočina

Bude fandit...

Před nedávnem se děti z Vy-
sočiny mohly osobně setkat 
s vrcholovým sportem a spo-
lečně s námi slavit úspěch na-
šich biatlonistů v Novém Městě 
na Moravě. O rok později se ně-
které z nich stávají aktéry zim-
ní olympiády. Vrátí se tak nejen 
do Nového Města, ale dosta-
nou se i do dalších sportovišť 
na Vysočině, aby předvedly své 
schopnosti v zimních sportech. 
Porovnají svoje síly a umění 
s vrstevníky z celé republiky. 
Našim vysočinským sportov-
cům přeji mnoho úspěchů. Přál 
bych jim, aby se nadšení pro 
sport stalo jejich motivací pro 
další život.

Miroslav 
Houška 
(KDU-ČSL)

zastupitel  
Kraje Vysočina
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Ondřej Rázl

Luštěniny 
díky vysoké- 

mu obsahu vlákniny 
a bílkovin nasytí kaž- 

dého hladového 
sportovce.

Snídaně
Vydatná sní-

daně je základ! 
Energie z ní se v prů-

běhu dne projeví 
i na sportovišti.

! Nesmí chybět ani 
tradiční vysočinská 
plodina – brambory. 
A samozřejmě ani 

maso!

!

Jídelníček na úterý 21. ledna:

SNÍDANĚ:

OBĚD:

VEČEŘE:

chléb, máslo, 
šunka, sýr tavený, jablko, čaj, 
mléko, mandarinka, knuspi

polévka frankfurtská 
s bramborem, luštěninou 

a obilovinou, sekaná pečeně, 
brambory, kysané zelí, čaj, 

makovec, jablko, nebo máslový 
řízek, bramborová kaše

dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémem, 

pomeranč, čaj

NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ

ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

HAVLÍČKŮV
BROD

JIHLAVA

Světlá
nad Sázavou

Humpolec

Telč Náměšť
nad Oslavou

Chotěboř

Pelhřimov

Pacov

Bystřice
nad Perštejnem

Třebíč

Moravské
Budějovice Zd
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j: 
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Běžkařské disciplíny se pojedou 
na tratích pro profesionály
Hned tři disciplíny Her se odehrají ve Vysočina aréně 
v Novém Městě na Moravě. Běžecké lyžování, biatlon 
a lyžařský orientační běh jsou situovány na tratě, kde se 
budou pár dní před olympiádou prohánět profesionální 
sportovci.

Před Zimní olympiádou dětí 
a mládeže se totiž v novoměst-
ském areálu poběží tradiční závod 
světového poháru v klasickém 

lyžování Zlatá lyže, na přelomu 
ledna a února pak stopu ovlád-
nou závody mistrovství Evro-
py v biatlonu. Děti tak budou zá-
vodit na profesionálních tratích. 
„Zimní olympiáda se v podstatě 
odehraje na stejném okruhu jako 

Zlatá lyže. Sportovce sice čeká 
méně náročná část našeho areálu, 
ale technicky upravená podle těch 
nejpřísnějších předpisů,“ říká ře-
ditel lyžařských soutěží Vlastimil 

Jakeš. Tratě budou mít například 
větší šířku než na běžných závo-
dech. Pojede se také na velice kva-
litním sněhu, který v Nové Městě 
na Moravě začali připravovat už 

na začátku prosince. „Nikdy ne-
čekáme na přírodní sníh, základ 
trati vysněžíme umělým. Když 
pak trochu sněhu připadne, je to 
ideální,“ dodává Jakeš.

OLYMPIÁDOU PROVEDE 
ŠTĚPÁN ŠKORPIL
Moderátorem všech oficiálních 
částí olympiády dětí a mláde-
že na Vysočině bude legendární 
sportovní redaktor Českosloven-
ské televize Štěpán Škorpil. Už 
při minulých ročnících olympiád 
pořadatelé ocenili jeho odborný 
přehled ve sportovní problema-
tice a chápavý přístup k úspě-
chům i neúspěchům závodní-
ků. „Vsadili jsme na osvědčeného 

profesionála, který zná atmosfé-
ru velkých sportovních akcí, umí 
si poradit s davem a má respekt 
napříč generacemi,“ uvedla Iva-
na Šteklová, členka organizač-
ního výboru Her. Štěpán Škorpil 
bude provázet sportovce nejen za-
hajovacím a závěrečným ceremo-
niálem, ale bude průvodcem i při 
všech ostatních medailových vy-
hlašováních.  Jitka Svatošová

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
JE JEDNO VELKÉ TAJEMSTVÍ
Jako oko v hlavě střeží or-
ganizátoři Her VI. zim-
ní olympiády dětí a mlá-
deže detaily slavnostního 
zahájení. I přesto se nám 
ale podařilo o gala po-
dívané zjistit několik 
informací.

Slavnostní zaháje-
ní Her VI. zimní olym-
piády dětí a mládeže 
bude hostit Havlíčkův 
Brod v neděli 19. ledna 
odpoledne. Na zimním sta-
dionu v Kotlině bude podle 
informací, které zatím od or-
ganizátorů unikly, k vidění 
velká světelně-oh-
ňová show. Celý 

program bude navíc 
probíhat v duchu 
hesla „sportov-

ci baví sportovce“. 
Návštěvníci uvidí to 

nejlepší, co současná 
scéna nabízí. Slavnostní 

zahájení bude živé, barev-
né, veselé, neokoukané, 

ale hlavně moderní 
a osloví i nejnáročnější 

diváky – tedy sportov-
ce-teenagery, kteří celý 

zimní stadion zaplní. Další 
informace organizátoři peč-

livě tají, slibují ale nezapome-
nutelný zážitek. Máte se tedy 
určitě na co těšit!

 Ondřej Rázl

OLYMPIÁDA 
V ČÍSLECH:

Počet diplomů

700
Počet sad medailí

110
Počet puků

300
Počet hokejových zápasů

94

Oheň zapálí legendární 
stříbrná štafeta, vlajkonošem 
Vysočiny bude Jiří Holík

Zimní olympiáda dětí a mlá-
deže se neobejde bez slav-

nostních ceremoniálů a dal-
ších tradic, které provázejí 

i olympiádu dospělých. Slavnost-
ní zahájení Zimní olympiády dětí 
a mládeže 2014 se uskuteční v ne-
děli 19. ledna na zimním stadionu 
Kotlina v Havlíčkově Brodě. Olym-
pijský oheň zapálí legendární šta-
feta v běhu na lyžích. Tým ve slože-
ní Květa Jeriová-Pecková, Dagmar 
Švubová-Hromádková, Blanka 
Paulů a Gabriela Svobodová zís-
kal v roce 1984 na olympiádě v Sa-
rajevu stříbro. „Já si myslím, že 
tato akce má hlavně motivační vý-
znam. I pro mě bylo vždycky snem 
dostat se na olympiádu, užít si at-
mosféru velké sportovní akce. Pro 
děti je to skvělý zážitek a je hroz-
ně fajn, že se takováto akce koná,“ 
říká jedna z členek štafety Dagmar 
Švubová-Hromádková.

Vlajkonošem krajské výpravy pak 
bude Jiří Holík. Hokejový útočník 
je československým rekordmanem 
v počtu odehraných zápasů za repre-
zentaci – v národním dresu odehrál  
319 utkání.

SPORT

Zadavatel: Kraj Vysočina

Vydavatel:
R MEDIA, spol. s r.o.

Dobrovského 25, 170 55 Praha 7  
Kontakty:

Ing. David Švábenický – ředitel společnosti
tel.:  +420 233 071 639
mobil:  +420 737 220 035 
fax:  +420 233 072 049
e-mail:  david.svabenicky@rmedia.cz 

Šéfredaktor: Milan Pilař
mobil:  +420 724 767 164
e-mail:  milan.pilar@rmedia.cz
Redakční rada: Miroslav Houška,
Vladimír Novotný, Drahoslav Oulehla,
Jiří Běhounek, Ota Benc, Marie Černá, 
Ladislav Jirků,  Ivana Šteklová, 
Zdeněk Kadlec, David Švábenický, 
Milan Pilař

Adresa redakce:
R MEDIA, spol. s r.o., pobočka Havlíčkův Brod,
Mediální centrum, B. Kobzinové 2020,
580 01 Havlíčkův Brod

Reklamace distribuce:
tel.: +420 564 602 328

Manažerka inzerce: 
Jitka Parbusová
mobil: +420 777 174 407 
e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz

Registrováno pod číslem MK ČR E 14751. 
Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

www.iKrajvysocina.cz

rated

Zlatý středník

2012

Bude fandit...

Budu fandit všem
Zimní olympiáda dětí a mlá-
deže v Kraji Vysočina je pro 
mne radostnou událostí hned 
ze dvou důvodů. Jako za-
stupitel kraje jsem rád, že 
na Vysočině se uskuteční dal-
ší významná sportovní – ale 
i kulturní – akce. Tím druhým 
důvodem je fakt, že se v prů-
běhu olympiády mládeže opět 
vracím k lyžování v jeho roz-
manitých podobách. Na sně-
hu jsem strávil řadu let a tě-
ším se, že mezi mladými 
účastníky se setkám i s budou-
cími olympioniky.
A fandit budu samozřejmě těm 
našim i těm ostatním.

Ladislav Jirků 
(TOP 09)

zastupitel  
Kraje Vysočina

Ondřej Rázl
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Příprava tratí ve Vysočina aréně. Mladí olympionici budou závodit na profi tratích.

Olympijský oheň zapálí legendární olympijská štafeta ze Sarajeva s Květou 
Jeriovou-Peckovou. Na snímku s radní Kraje Vysočina Janou Fialovou (vlevo).


