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Soutěž o nejhezčího draka a draka
nejvýše vznášejícího se nad mraky

Náklad 224 000 výtisků
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Úvodní slovo

Dotace pokračují
Kraj opět podpoří
repase techniky
dobrovolných hasičů

Petr Piňos (ČSSD)

Dobrý den,
vážení čtenáři,
jsem radním, který má na starost neziskový sektor jako celek. Pod slovem neziskovka si
jistě umíme všichni představit
konkrétní příklad, ale vnímat
tento rozmanitý sektor jednotně je samo o sobě velmi těžké. V tuto chvíli je v Kraji Vysočina registrováno přibližně
6500 neziskových organizací. Musíme tedy najít způsob,
jak pracovat zároveň s malými dobrovolnickými spolky
i s organizacemi se stovkou zaměstnanců. Je třeba také vnímat různé potřeby neziskovek,
které zasahují do takřka všech
oblastí občanské společnosti –
do sportu, ekologie a životního prostředí, volného času dětí
i dospělých, obhajoby zájmů
různých skupin lidí, vzdělávání, poradenství a v neposlední řadě do poskytování sociálních služeb.
Přesto jsem přesvědčen, že
v Kraji Vysočina se nám vnímat neziskový sektor jako celek daří. Zejména díky dlouhodobé spolupráci a také i díky
existenci Koordinačního uskupení neziskovek Kraje Vysočina (KOUS Vysočina), které
poskytuje informační, vzdělávací a poradenský servis těmto organizacím napříč oblastmi a snaží se hájit jejich zájmy
nejen na krajské, ale i národní
úrovni.
V tuto chvíli připravuje
KOUS Vysočina se svými členy aktualizaci Strategie neziskového sektoru Kraje Vysočina
na roky 2015–2020. Věřím,
že i tento dokument posune naši vzájemnou spolupráci zase o kousek dál a přispěje
k profesionalizaci neziskových
organizací na Vysočině.
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Jitka Svatošová
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První den prvňáčků
objektivem našeho
fotografa
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Další obchvat urychlí
cestu do Třebíče
U Příseky na Jihlavsku
už řidiči jezdí po novém
silničním obchvatu. Tři
kilometry dlouhý úsek
stavěli dělníci od loňského
listopadu. Součástí stavby
za 148 milionů korun jsou
dva mosty.
Monika Brothánková

„Silnice vede členitým terénem
jihozápadně od zástavby a navíc
překonává údolí Příseckého potoka. Obchvat Příseky je dalším úspěšně zrealizovaným projektem, který
Otevření
se týká rekonstrukobchvatu
ce tahu II/405 mezi
Příseky
dvěma
největšími
městy na Vysočině
Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl se stavbyvedoucí Irenou Musilovou na novém úseku silnice II/405, který výrazně zrychlí
14. září
a zkomfortní cestu z krajského města do Třebíče.
– Jihlavou a Třebíčí,“
2015
informoval Libor Joukl
z Regionálního operačního pro„Úplná uzavírka mezi krajpokračovali dělníci do polovi(ČSSD), náměstek hejtmazmodernizovaných úseků
ny září,“ upřesnil náměstek Ligramu Jihovýchod. „Kraj Vyna pro oblast dopravy.
frekventovaných silnic mezi Jihským městem a Větrným Jesočina v letošním roce realizuje
Začátek září přinesl řidičům
lavou a Velkým Meziříčím, na trase
níkovem skončila posledním
bor Joukl (ČSSD). Na všechny
Jihlava – Větrný Jeníkov nebo Světsrpnovým dnem. Na úseku od Větyto stavební projekty má hejtmodernizace za více než jednu
z Vysočiny dobré zprávy. Hned
trného Jeníkova do Humpolce
manství slíbené evropské dotace
miliardu korun,“ uzavřel Joukl.
1. září Kraj Vysočina otevřel několik
lá nad Sázavou a Dolní Město.

INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO ŽADATELE

V domovech
pro seniory
více nových míst
Až pět dalších domovů pro
seniory by mohlo do čtyř let
vyrůst nově v Kraji Vysočina.
Většina z nich bude specializovaná na klienty s Alzheimerovou
chorobou. „První nový pavilon
vyroste v areálu havlíčkobroské
nemocnice. V Humpolci, v domově
pro seniory, plánujeme v rámci
soukromo-veřejného projektu
navýšit kapacitu míst o třetinu
na 90 míst. Z důvodu nedostatku
míst podporuje kraj domácí péči.
Na Vysočině fungují Alzheimer
poradny, které příbuzným pacientů poskytují informace o péči
o nemocného,“ informoval Petr
Krčál (ČSSD), radní Kraje Vysočina
pro oblast sociálních věcí.
Kraj Vysočina zřizuje devět domovů se specializovanou péčí
o klienty s Alzhaimrovou chorobou.

Příležitost pro ohlédnutí
i k oslavám

Škola začala

foto: Jaroslav Loskot

radní pro oblast
multikulturní
spolupráce
a neziskový sektor

15. výročí kraje

Kraj Vysočina zve veřejnost na první konzultační schůzky k problematice Kotlíkových dotací. Chcete
se dozvědět více o podmínkách získání dotací na nové kotle, způsobech podání žádostí, systémech
proplácení dotací, termínech vyhlášení výzev? Chcete vědět, který kotel za dotace pořídit nebo kdo
Vám s vyřízením dotace poradí? Máte další zatím nezodpovězené otázky kolem Kotlíkové dotace, na
které hledáte odpověď? Přijďte se nás zeptat!
13. 10. 2015, 16.00
14. 10. 2015, 16.00
15. 10. 2015, 16.00
20. 10. 2015, 16.00
21. 10. 2015, 17.00
22. 10. 2015, 16.00
27. 10. 2015, 16.00
29. 10. 2015, 16.00
30. 10. 2015, 16.00
3. 11. 2015, 16.00
4. 11. 2015, 16.00

Golčův Jeníkov, MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 110, zasedací místnost
Jaroměřice nad Rokytnou, MěÚ, náměstí Míru 2, zasedací místnost obřadní síně
Polná, ZUŠ Polná, Zámek 485, Kuhnova síň
Hrotovice, ZUŠ, F. B. Zvěřiny 122, společenský sál
Kamenice nad Lipou, Kulturní dům, U Kulturního domu 495, malý sál
Ledeč nad Sázavou, bude upřesněno
MÚ Jemnice, velká zasedací místnost
Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, Velká zasedací místnost, číslo dveří 106
Náměšť nad Oslavou, Sokolovna
Chotěboř, budova městského kina, Tyršova 256
Počátky, Palackého náměstí 7, kinosál

KOTLÍKOVÉ
DOTACE

Informace o dalších místech setkání včetně termínů budou zveřejněny v následujících číslech krajských
novin a na webových stránkách Kraje Vysočina.

PRO DOMÁCNOSTI
V KRAJI VYSOČINA

Kontaktní osoby v pracovních dnech:
Odbor regionálního rozvoje Krajkého úřadu Kraje Vysočina:
Ing. Bc. Jan Jež, e-mail: jez.jan@kr-vysocina.cz; tel.: 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová, e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz; tel.: 564 602 532

www.kr-vysocina.cz/kotliky

Řemeslníci se v Telči
naučí opravovat
památky

Poradenství
pro malé obce
na dosah
Třicítka malých obcí z Chotěbořska
má k dispozici bezplatné poradenství. Servisní kancelář zřizovaná
městem Chotěboř jim poradí
v oblasti ekonomiky, práva, dotací,
veřejných zakázek, sociálních věcí
nebo odpadového hospodářství.
„Na malých obcích jsou často neuvolnění starostové a administrativní
zátěž je obrovská, na další aktivity
bohužel nezbývá mnoho času. Zřízení
servisní kanceláře je chvályhodné,“
komentoval novinku hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Dva pracovníci kanceláře proto
budou nápomocni se zpracováním
projektů na získání dotací, se zprostředkováním zahraničních zkušeností i právní a legislativní podporou.
Petr Palovčík

Dynamické váhy připraveny na ostrý provoz

Nová lokalita pro
krajskou knihovnu

foto: Jaroslav Loskot

Smrkům hrozí
napadení lýkožroutem

Krajský rodinný den v ZOO Jihlava

Monika Brothánková

foto. archiv Kraje Vysočina

Vysočina pomáhá
s opravou kol v Africe

Radní Kraje Vysočina Petr Krčál pravidelně zve rodiny s dětmi na krajské tematické dny. Pro děti jsou připraveny soutěže, při kterých nechybí maskoti Rodinných pasů a oblíbené losování o zajímavé ceny.

Osm servisních kufrů plných nářadí
pořídí Kraj Vysočina pro mechaniky v Gambii. Dar v ceně 40 tisíc se
připojí k výtěžku sbírky „Kola pro
Afriku“. Akce už více než šest let
usnadňuje africkým dětem cestu
ke vzdělání či za lékařskou péčí.
„Osud a využití daru budeme sledovat a prostřednictvím facebooku
budeme informovat, kam byly kufry
dodány, jak se místní lidé naučili s nástroji pracovat a jak svému
okolí pomáhají,“ přislíbil radní Kraje
Vysočina Zdeněk Chlád (ČSSD).
Petr Palovčík

Slovo zastupitele

Projekt Řemeslná obnova historických
staveb připravený Národním památkovým ústavem (NPÚ) v Telči podporuje vzdělání šikovných řemeslníků.
Zaměřený je na obnovu kulturních
památek. Zúčastnit se ho může až
stovka zájemců, kteří poté získají certifikát. „Je to první kurz tohoto typu
v rámci České republiky. Vysoká účast
řemeslníků na pilotním programu je
signálem, že je o tuto oblast velký
zájem,“ konstatuje odborná garantka
projektu a ředitelka pracoviště NPÚ
v Telči Martina Indrová.

František
Bradáč
senátor a zastupitel
kraje za KDU-ČSL

Máme se bát
imigrantů
i na Vysočině?
Dostavba pavilonu hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov.

Moderně vybavené pracoviště přišlo na 16 milionů korun.

Rekonstrukce hematologie finišuje

Foto: Archiv SDH Košetice

Na nádražích pěti měst Vysočiny
zastavil Preventivní vlak bezpečné
železnice. Svou cestu po kraji absolvoval v rámci 13. ročníku úspěšného projektu, který se zaměřuje
na prevenci bezpečnosti na železnici
u mladých lidí ve věku 14 až 19 let.
Krajská dotace obcím
Nejdříve se představil v Humpolci,
na opravy a repase
kde ho navštívili i zástupci Kraje
V roce
mobilní požární techniky
Vysočina v čele s hejtmanem
2013 zemřeli
Kraje Vysočina Jiřím Běhounse setkaly s velkým
na Vysočině po střetu
kem (nez. za ČSSD). „Výchovy
s vlakem
zájmem. Letos mohou
není nikdy dost. Každá taková
2 lidé. V roce 2014
akce může mladé přimět k zaopět dobrovolní hasiči
jich bylo už 8.
myšlení. Měli bychom si všichni
žádat o potřebné finanční
uvědomit, že každý dopravní
prostředky.
prostředek je smrtící zbraní a kvůli
své bezpečnosti bychom vždy měli
Monika Brothánková
předvídat chování ostatních,“ uvedl
hejtman.
Poprvé bylo hejtmanství schopné
Žáci základních a středních škol
uspokojit jen zhruba polovinu žazhlédli hraný dokument s názvem To
datelů. Ve druhé výzvě proto uvolnedáš!, který je seznámil se základníňuje více než dva miliony korun.
mi pravidly bezpečnosti na železnici.
„Účelem je podpořit akceNásledně diskutovali s odborníky, kteří
schopnost co největšího
se nehodami na železnici zabývají,
počtu jednotek dobroa také mohli vidět ukázky práce haCelková
volných hasičů v nasičů Správy železniční dopravní cesty.
šem kraji. Opravy
„K mladým lidem je potřeba najít si
pomoc SDH
cisternových autocestu, i proto klademe důraz na prakv roce 2014
mobilových stříkatické ukázky, třeba i hrůz, které jsou
Košetičtí dobrovolní hasiči získali v prvním kole 250 tisíc korun na opravu cisternové stříkačky
CAS 32 – T 815 z roku 1991.
ček se totiž pohynásledkem střetu člověka s vlakem,“
2 045 570 Kč.
bují kolem 500 tisíc
přiblížil Pavel Krtek, předseda Předkorun a pro obce je
Vysočina Jiří Běhoudo Košetic na Pelhřimovsku, kde
požární ochrany i preventivně výstavenstva Českých drah. Například
výdaj na opravy výraznek (nez. za ČSSD).
opravili cisternovou stříkačku
chovnou činnost. Krajské sdružení
studenti České zemědělské akademie
ným zásahem do hospodaV prvním kole podpory puz roku 1991. Kraj navíc finančdobrovolných hasičů získalo letos
v Humpolci se shodli na tom, že neření,“ vysvětluje hejtman Kraje
tovalo například 250 tisíc korun
ně podporuje soutěže, propagaci
jeden milion a sedm set tisíc korun.
mají přecházet koleje v místech, kde
to není povolené, nemají naskakovat
za jízdy do vlaku ani lézt po odstavených vagónech.
Preventivní vlak projel postupně zastávkami Humpolec, Havlíčváhy zabudované v tělese silspecializovaná firma dotáhprovoz. Aktuálně váhy hodnoty
Ve Velkém Meziříčí začal platit
kův Brod, Žďár nad Sázavou, Jihlava
zákaz vjezdu tranzitních kamionice II/602 před Velkým Mezinout všechna potřebná povolepouze evidují, po všech právních
a Třebíč a byl součástí celoročního
říčím. V nejbližších dnech má
ní a následně zajistit jejich ostrý
krocích budou rozdávat pokuty.
nů. Městu se tak musí vyhnout
krajského projektu Bezpečná Vysočina.
Monika Brothánková
všechna vozidla těžší 12 tun. PoZa každou tunu navíc dostane
řidič kamionu sankci sedm tisíc
kud se jejich řidiči nebudou prafoto na www.ikrajvysocina.cz
korun. „Kamion může být přetívidly řídit, hrozí jim pokuta až
2500 korun. Nové dopravní značžený až o 25 tun. V tom případě
bychom na jedné sankci vybraky upozorňují na pravidlo hned
u příjezdové silnice do Meziříčí,
li skoro 200 tisíc korun. Patnáct
a to jak ve směru od Jihlavy, tak
procent každé vybrané pokuty
bude patřit Velkému Meziříčí,“
i od Brna. „Od zákazu průjezdu tranzitu si slibujeme snížení
doplnil náměstek hejtmana pro
oblast dopravy a majetku kraje
počtu projíždějících nákladních
Kraj Vysočina stále řeší otázku stěLibor Joukl (ČSSD). Pokud se
vozidel alespoň o pětinu. Denhování Krajské knihovny Vysočiny
ně totiž městem po silnici II/602
hejtmanství systém dynamicv Havlíčkově Brodě. Nově se mluví
kých vah osvědčí, bude uvažovat
projede zhruba šest set kamioo tom, že by mohla stát na poo rozšíření na další místa po Vynů,“ vysvětluje starosta Velkého
zemku v blízkosti kulturního domu
sočině. V úvahu přicházejí napříMeziříčí Radovan Necid (za To
Ostrov. Na místě, kde je aktuálně
klad úseky u Velké Bíteše nebo
pravé Meziříčí).
nezpevněná plocha využívaná
Přetížené kamiony jsou nově Od začátku září mají kamiony a další nákladní auta vjezd do Velkého Meziříčí
v okolí Humpolce.
jako parkoviště. Vedení Havlíčkova
připraveny odhalit i dynamické zakázán. Na příjezdových cestách do města na to upozorňují dopravní značky.
Monika Brothánková
Brodu je novému místu nakloněné.
Nutnou změnu územního
plánu města, která
musí jakýmkoli
Krajská
dalším krokům
knihovna
předchávznikla v roce 2001
zet, ještě
a disponuje přibližně
V sobotu 5. září uspořádal Kraj
prohlídky a krmení zvířat nebo
přiblížil Petr Krčál (ČSSD), radzaregistrovat do projekv
září stihlo
314 tisíci svazky
Vysočina v areálu jihlavské zoo
řada zábavných soutěží. „Akce
ní Kraje Vysočina pro oblast sotů Rodinných a Senior pasů
odsouhlasit
dokumentů.
havlíčkobrodské
Rodinný den. Už tradiční akce přibyla pořádána také pro pěstounciálních věcí a prorodinné poKraje Vysočina. Rodinný den
lákala tisíce návštěvníků, pro kteské rodiny, kterých se sešla télitiky. Do zoo zavítaly také děti
byl jednou z posledních letošzastupitelstvo. Dalo
zelenou pro nové vyuré byl nachystán nabitý program.
měř stovka. Věřím však, že všichz dětských domovů, klienti souních akcí konaných pod jejich
Hlavním tahákem byla pohádkoni, kdo byli s námi, se dobře bavili
časných anebo bývalých ústavů
hlavičkou.
žití vybrané lokality. V minulosti se
vá cesta, dále pak komentované
a odcházeli s dobrou náladou,“
sociální péče. Kdo chtěl, mohl se

Marek Homolka
jednalo o přestěhování do prostor
bývalého okresního úřadu. Budova
je ale památkově chráněná a vnitřní rekonstrukce by vyžadovala
vynaložit příliš vysoké náklady.

Kateřina Kadlecová

Horké srpnové počasí se nepříznivě
promítlo na kondici lesních porostů.
Zvlášť negativně dopadalo na mělce
kořenící smrky. „Důsledky stresu,
kterému byl smrk vystaven, jsou
nyní evidentní. Snížení vitality se
projevuje žloutnutím a opadáváním
jehličí. Oslabení stromů, způsobené
až subtropickým rázem počasí, nabízí
ideální podmínky pro gradaci kůrovců,“ vysvětlil Jiří Bartoš z Odboru
životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Co
dělat, radí Zdeněk Chlád (ČSSD),
krajský radní pro oblast lesního,
vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí:
„Vlastníci lesa by měli ve vlastním
zájmu kontrolovat stav porostů.
Periodicky procházet zejména
smrkové lesy a vyhledávat usychající
stromy. Po konzultaci s odborným
lesním hospodářem provádět zásahy
a opatření směřující k eliminaci šíření
kůrovců.“ Signály o přítomnosti lýkožrouta jsou výrony smoly na kmeni,
žloutnoucí a opadávající jehličí,
drtinky patrné hlavně na kůře spodní
části kmene a kořenových nábězích,
stejně jako postupné opadávání
kůry. Jednotlivé kůrovcové stromy
a kůrovcová ohniska lze očekávat
zejména na okrajích lesa a porostních stěnách, výsušných stanovištích,
jižních svazích a místech, kde došlo
vlivem sucha k poklesu jinak vysoké
hladiny spodní vody. „Dešťové
srážky posledních chladnějších dní
situaci sice zlepšily, ale deficit vláhy
je pro lesní porosty nadále extrémní.
Ke zlepšení by přispělo chladnější
počasí s vydatnými srážkami,
které by pronikly hlouběji do půdy,“
okomentoval současný stav Zdeněk
Lucie Pátková
Chlád.

Vysočinou projel
preventivní vlak
Českých drah
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Modul truhlář – frekventant kurzu
Martin Šnajdr z jižních Čech provádí
ukázku ručního otesání trámu širočinou. Ukázka tesání a celodřevěných
spojů byla realizována na jaře roku
2014 v předpolí brtnického zámku.

Vzdělávací program zahrnuje
osm řemeslných kurzů, například
pro obory zedník, štukatér, kameník,
malíř, truhlář, tesař, kovář, pokrývač
nebo klempíř, a také jeden teoretický blok. Účastníci, kterých se v průběhu září přihlásilo kolem dvou
desítek, se seznámí s tradičními
i současnými pracovními postupy
používanými při záchraně památek.
„Jsem velice ráda, že takový projekt u nás na Vysočině existuje. Díky
němu nejen náš kraj získá šikovné
řemeslníky, kteří dokážou profesionálně a citelně zasáhnout tam, kde
je v případě oprav památek potřeba,“ pochvaluje si radní pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková (ČSSD).
Kurzy potrvají do poloviny příštího
roku a přihlásit se je možné do konMonika Brothánková
ce října.

Novoměstská
ortopedie
pořizuje novou
artroskopickou věž
Pacientům ortopedického oddělení
nemocnice v Novém Městě na Moravě by měla koncem letošního roku
začít sloužit nová artroskopická
věž. Moderní přístroj pro operace
kloubů nahradí současné, dvanáct
let staré zařízení. „Je to, jako když
přesednete ze starého auta, které
sice ještě jakž takž jezdí, ale má své
mouchy, do moderně vybaveného
vozu,“ popsal výměnu dosluhujícího přístroje primář novoměstské
ortopedie Jaroslav Pilný.
Nová věž umožňuje zavedení kamery a chirurgických nástrojů malým
řezem přímo do kloubu, což je k pacientovi šetrnější než běžná, velká
operace. Náklady na pořízení převyšují jeden milion korun a projektem
Naše nemocnice se na nich vedle
zdravotnického zařízení podílela
také radnice ve Žďáru nad Sázavou
a tamní podnikatelé. „Chtěli jsme
ukázat, že novoměstskou nemocnici
bere nejen vedení města, ale i lidé
za svou,“ vysvětlil iniciátor projektu
a žďárský radní Radek Černý. Město
přispělo 300 tisíci korunami, místní
firmy přidaly 230 tisíc korun. „S dodávkou přístroje počítáme v listopadu,“ uvedla ředitelka novoměstské
nemocnice Věra Palečková.
Nemocnice v Novém Městě uskuteční s pomocí artroskopické věže
ročně kolem 800 operací kloubů,
kromě toho také 300 náhrad kyčelních a kolenních kloubů. Nejčastěji
operovanými klouby jsou kolena,
Lucie Pátková
ramena a zápěstí.

Vysoce moderními prostory bude už brzy disponovat
oddělení hematologie a transfúziologie v Nemocnici
Pelhřimov. Oprava původní budovy začala loni v březnu,
skončit by měla na konci září a v průběhu října začne
sloužit pacientům.
Lucie Pátková

Rekonstrukce byla nutná především kvůli nedostatku prostoru
pro stávající provozy. Objekt vlivem stárnutí přestal vyhovovat

Petra Černo. Součástí projektu byla
i přístavba, která od začátku letošního roku slouží dialyzovaným pacientům a laboratornímu provozu
oddělení. „Po dokončení projektu budeme moci zajišťovat celou
řadu služeb, které musely krajské
nemocnice realizovat mimo hranice kraje,“ poznamenala Černo.
Náklady na stavební část projektu
ve výši 70 milionů korun hradí zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina.
„Finanční úhrada celé stavební části projektu Krajem Vysočina je pro nás velkým přínosem.

potřebám oddělení i požadavkům
Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
„Veškeré práce probíhají při plném provozu oddělení, které bylo
jen na určitou dobu přesunuto
do náhradních prostor,“ sdělila
mluvčí pelhřimovské nemocnice

Společně se pak nemocnice a zřizovatel podílejí na nákupu nové
zdravotnické techniky a vybavení
pracovišť v hodnotě 16 milionů korun,“ konstatoval ředitel nemocnice Jan Mlčák. Pelhřimovské oddělení hematologie a transfúziologie
získalo v roce 2008 na základě
auditu České hematologické společnosti statut Pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí,
umožňující podávání biologické
léčby pacientům s mnohočetným
myelomem a dalšími krevními nádorovými chorobami.

Burzy škol pomáhají v rozhodování
Žáky, kteří letos nastoupili do devátého ročníku, čeká brzy první
velká volba. Na jakou střední školu poslat svoji přihlášku. Pomoci jim v rozhodování mají za úkol
prezentace středoškolských vzdělávacích aktivit, jež se v Kraji Vysočina konají v říjnu a listopadu.
„Přehlídky středních škol jsou
každoročně nejen pro žáky 9. tříd

a jejich rodiče jedním z důležitých
zdrojů informací při výběru střední školy,“ potvrzuje Jana Fialová
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast školství, mládeže a sportu.
Prohlédnout si nabídku středoškolského vzdělávání lze postupně v každém z pěti okresních měst
na Vysočině.

Lucie Pátková

Město

Den a čas

Místo

Třebíč

15. října, 9.00–18.00

SPŠ Třebíč

Havlíčkův Brod

4. listopadu, 8.00–17.00

Kulturní dům Ostrov

Pelhřimov

10. listopadu, 9.00–16.30

Kulturní dům Máj

Žďár nad Sázavou

12. listopadu, 8.00–17.00

Dům kultury

Jihlava

13. listopadu, 8.00–18.00

DKO, s. r. o.

foto: archiv Kraje Vysočina

Vláda vyhověla žádosti Asociace
krajů ČR a uvolnila na financování sociálních služeb v roce 2015
dalších 720 milionů. „Z této částky
připadne téměř 40 milionů korun
na Kraj Vysočina. Veškeré peníze
navíc budou použity na dofinancování poskytovatelů sociálních
služeb v regionu,“ informoval radní
kraje pro sociální oblast Petr Krčál
(ČSSD). O rozdělení peněz rozhodlo
zářijové zastupitelstvo kraje.
„Pokud by vláda neschválila
posílení dotací na sociální služby
v krajích, pak by organizacím, které
se starají o handicapované či seniory, chyběly peníze na provoz,“ upozornil Krčál a dodává: „Peníze jdou
neziskovým organizacím a hlavně
pobytovým zařízením, a dále také
například na osobní asistenci, sociální rehabilitaci nebo na činnost
poraden. Největší poptávka na Vysočině je mezi veřejností po službách domovů se zvláštním režimem
pro seniory s demencí.“

září 2015

foto: archiv Nemocnice Pelhřimov

Dotace na modernizaci
hasičské techniky

Dalších 40 milionů
pro sociální služby

www.ikrajvysocina.cz

Foto: archiv pracoviště NPÚ v Telči

2 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Výběr správné střední školy není jednoduchý. S rozhodováním mohou
pomoci burzy škol.

Nemocnice v Novém Městě pořádá Den kloubů
V chirurgickém pavilonu novoměstské nemocnice se v pondělí 12. října koná Den kloubů.
Začne ve 12 hodin přednáškou výživové poradkyně a vedoucí stravovacího provozu

nemocnice Jarmily Kašparové,
kterou o hodinu později vystřídá
primář ortopedického oddělení
Jaroslav Pilný. Ten si přichystal videoukázky z operací kloubů a bude připravený diskutovat

Kraj Vysočina a partneři
zvou veřejnost
2. října 2015 na

s veřejností. Po celou dobu bude
možné si zakoupit přípravky pro
léčbu kloubů a výživové preparáty za výhodné ceny, stejně
jako se radit se zaměstnanci nemocniční lékárny nebo si nechat

zanalyzovat tělesnou váhu. Den
kloubů novoměstská nemocnice
organizuje ve spolupráci s VZP
u příležitosti Světového týdne
kostí a kloubů.


Lucie Pátková

Den komunální techniky
Cestářské rodeo
Den komunální techniky

Termín konání:
2. 10. 2015

9:00 – 16:00 hod. Masarykovo náměstí, Jihlava
výstava běžné komunální techniky, představení novinek od tradičních výrobců
a dodavatelů techniky pro údržbu komunikací

Cestářské rodeo

8:00 hod. Kosovská 16, Jihlava,
sídlo Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
VIII. ročník divácky atraktivní soutěže zručnosti pro profesionální řidiče
na speciálně upravené dráze, pro veřejnost připraveny jízdy v sypačích
13:00 hod. slavnostní vyhlášení vítězů

Evropu zasáhla vlna imigrantů,
nejvíce „trpí“ jižní státy. Také
v České republice nelegálních
imigrantů přibývá.
Za loňský rok se pokusilo nelegálně překročit české hranice
4153 lidí, většina neměla povolení k pobytu. Celníci od začátku roku dokonce i na Vysočině
zaznamenali několik uprchlíků.
Kontrolují totiž kamiony a autobusy na dálnici D1 u Velkého Meziříčí. Pomocí speciálních
rentgenů jsou schopni odhalit
například člověka schovaného
v přepravní bedně. To je jeden ze
způsobů, jak se běženci přepravují. V některých případech se
dostanou do kamionů bez vědomí řidiče, někdy jsou převáženi
za úplatu.
Česká republika a s ní Vysočina je ve většině případů tranzitní zemí. Přes nás utíkají lidé
z Libye, Kosova a Sýrie dál
na západ. Česká republika se
nemusí obávat masivního přísunu imigrantů. Přesto však mezi
lidmi pozoruji vzrůstající negativní názory a obavy. Nelze zavírat oči před tím, co řeší zbytek
Evropy.
Evropská unie musí podle
mého nastavit přísnou imigrační politiku na integraci migrantů
v Evropě, ale přitom respektovat
náboženské svobody. Evropská
unie a také Česká republika by
měla přijímat skutečné uprchlíky, a ne migranty ekonomické.
Pomoci bychom měli těm, kteří utíkají před válkou, těm, kteří
jsou ohroženi na životě.
Vždyť v minulosti z naší země
utíkaly tisíce lidí, kteří byli v zemích na Západě přijati. Přijímání uprchlíků musí být dobrovolné, nikoliv nařízené povinně.

Vysočina Convention
Bureau podporuje
kongresovou
turistiku na Vysočině
Vysočina láká svými krásami nejenom turisty, ale také návštěvníky
v rámci tzv. kongresové turistiky. Ti přijíždějí, aby se účastnili
nejrůznějších typů firemních akcí,
mítingů a dalších setkání. Nabídka
Vysočiny v této oblasti se neustále
rozšiřuje i díky pomoci Vysočina
Convention Bureau, regionální kanceláře pro marketingovou podporu
Kraje Vysočina v oblasti kongresové a incentivní turistiky.
Organizátorům konferencí,
firemních akcí
a jiných setkání
nabízí pomoc při
zabezpečení akcí, poskytuje informace o nabídce konferenčních prostor, incentivních programech a další infrastruktuře. Zprostředkovává
kontakt s poskytovateli služeb, zajišťuje prohlídky míst vhodných pro
konání akcí a organizuje informační cesty pro odborníky a novináře.
Poskytovatelům služeb nabízí prezentaci v katalogu Vysočina Convention Catalogue, na specializovaném webovém portálu, oborových
veletrzích a dalších pořádaných
akcích. Služby poskytuje zdarma
s cílem podpořit kongresovou turistiku na Vysočině a zvýšit povědomí
o možnostech a profesionálních službách, které destinace nabízí.

Jana Böhmová

„Po zahájení bude následovat
mše svatá, celebrovaná brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, pak také projevy a žehnání památníku. Přijede Milena
Steinmasslová, filmová představitelka blahoslavené Zdislavy,
a zazní koncert Hradišťanu,“

S Vysočinou
do Evropy posedmé

Od konce září zdobí centrum Křižanova památník sv. Zdislavy, jedním z autorů je kamenosochař Petr Novák.

popsala chystaný program iniciátorka celého projektu Nila
Vodičková.

Myšlenku postavit před křižanovskou radnicí památník začala
měnit ve skutečnost v roce 2012.

Žďárské muzeum
nové generace
ukazuje historii jinak
Deset tisíc lidí za měsíc otevření
„na zkoušku“. Taková je bilance
Muzea nové generace ve Žďáru
nad Sázavou, které první zvědavce
přivítalo spolu se začátkem srpna.
„Prvních čtrnáct dnů bylo v rámci
zkušebního provozu vstupné pro
návštěvníky zdarma, pro obyvatele
Žďáru a okolí dokonce celý měsíc.
Reakce máme nadšené, návštěvníci
se i vracejí, někteří byli už třikrát
nebo čtyřikrát,“ pochvaluje si
návštěvnost muzea marketingová
ředitelka Zámku ve Žďáru nad
Sázavou Hana Chytrá.

V Křižanově se svatá Zdislava narodila kolem roku 1220, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v květnu 1995 v Olomouci.

Na stavbu v hodnotě asi sedmi milionů posílali peníze lidé z celé Evropy i ze zámoří. Přispěly také firmy, soukromníci, obce, nadace.
Kraj Vysočina věnoval 600 tisíc korun. „Jedná se o mimořádný projekt
vztahující se ke svaté Zdislavě, jejíž
věhlas zdaleka přesahuje hranice
našeho regionu. Podporou výstavby památníku přispívá kraj i k propagaci Vysočiny a ke zvýšení turistické atraktivity regionu,“ uvedla
radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Marie Kružíková (ČSSD).
Na samotné realizaci stavby
úzce spolupracovala Římskokatolická farnost Křižanov s Městysem Křižanov. Přibližně 3,5 m
vysoký památník se sochou
od akademického malíře Otmara
Olivy má připomínat vzor svaté
Zdislavy, která se narodila kolem
roku 1220 majitelům Křižanova,
Přibyslavovi a Sibyle. Proslula
péčí o nemocné a chudé a je patronkou rodin. Svatořečil ji papež
Jan Pavel II. při své návštěvě Olomouce 21. května 1995.

Vysočina má dalších osm výrobků
značky Regionální potravina
Osm produktů se nově
pyšní značkou Regionální
potravina Kraje Vysočina

Muzeum nové generace ve Žďáře nad
Sázavou odpovídá duchu 21. století.

Nově otevřené muzeum kombinuje zážitkové prvky s exponáty
zapůjčenými z významných českých
institucí. Zatímco přízemí je věnované cisterciáckému řádu a temnému
středověku, první patro umožňuje
pohled do barevného světa baroka. „Muzeum nové generace není
jen muzeum, je to klíč k pochopení celého areálu bývalého kláštera
a dnešního žďárského zámku. Jedná
se o spojení moderních technologií
s historií, snaha předat návštěvníkovi historii zase trochu jinak. S tím
souvisí také audioprůvodce, kterého
má každý návštěvník k dispozici,“
podtrhla Chytrá.
Náklady na vznik muzea se odhadují na přibližně 150 milionů korun. Revitalizaci Pivovarské budovy
a vytvoření expozice spolufinancuje
Evropská unie, zbytek nákladů hradí
majitelé žďárského panství, rodina
Kinských. Ti přišli s myšlenkou nového muzea před pěti lety, práce pak
začaly v roce 2013. Lucie Pátková

NABÍZÍME:
stabilní finanční ohodnocení
příspěvky na dovolenou
6 týdnů dovolené
odchodné, výslužné
řada dalších výhod

občanství ČR, věk nad 18 let
maturitní vysvědčení
bezúhonnost
fyzickou a zdravotní způsobilost
bez stranické příslušnosti

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Vrchlického 46/2627, 587 24 Jihlava
nabor.ji@policievysocina.cz
tel.č.: 974 261 407

Kraj Vysočina –
region inovací

dokázalo, že se můžou pyšnit výjimečnou kvalitou a chuťovými
vlastnostmi. Soutěž je v podstatě
V několika následujících číslech
oceněním náročné práce malých
novin Kraj Vysočina budou
producentů z Vysočiny,“ uvedl
představeny společnosti a partČlenové odborné komise vybraradní pro oblast lesního, vodního
neři, kteří mají podíl na budohospodářství a zemědělství a obli letošní vítěze soutěže o značvání regionální infrastruktury
last životního prostředí
ku Regionální potravina
potřebné pro tvorbu inovací.
Kraje Vysočina. Oceněné
Zdeněk Chlád (ČSSD).
Spolupráce veřejné,
výrobky vzešly z konkuPrestižní značku a s ní
podnikatelské
rence 65 produktů od 20
spojené logo Regioa akademické
Regionální
nální potravina uděvýrobců v devíti kategorisféry se poziinovační strategie
luje Ministerstvo zeích. Získaly právo zdarma
tivně odráží
Kraje Vysočina
užívat značku Regionální potramědělství už šestým rokem.
v bezproschválena
vina na svém obalu na čtyři roky.
Získat ji mohou nejlepší výblémovém
17. 9. 2013.
Největší počet potravin hodnorobky od malých a středních
a rychlém
regionálních producentů ve 13
tili porotci v případě masných
přenosu infora pekařských výrobků. „Oceněkrajích Čech a Moravy.
mací a možnosti
ných osm produktů z našeho kraje
Monika Brothánková
vzájemných konzultací pří
plánování společných kroků.
Nové výrobky se značkou Regionální potravina Kraj Vysočina 2015
Kraj Vysočina je vnímán jako
místo vhodné pro realizaci
Kategorie
Oceněný výrobek a výrobce
nových investičních záměrů
Masné výrobky tepelně opracované
Vepřová šunka nejvyšší jakosti – Karel Doležal, Stařeč
včetně uzených mas
a reinvestic už zacílených
Masné výrobky trvanlivé
Stejskalova tyčinka – Řeznictví Stejskal s.r.o.
podnikatelských subjektů. Díky
Jaroměřický Fénix smetanový sýr – Jaroměřická mlézlepšující se pozici regionálních
Sýry včetně tvarohu
kárna, a.s.
firem je možné věnovat velký
Mléčné výrobky ostatní
Zákys – LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.
prostor také aktivitám cíleným
Pekařské výrobky včetně těstovin
Bítešský chléb kulatý velký – Jeřábkova pekárna s.r.o.
na studenty škol, motivovat je
Ovocný řez s pudinkem malinový – Ing. Josef Elis, Velké
a vést k zakládání nových, ideálCukrářské výrobky včetně cukrovinek
Meziříčí
ně inovativních firem. Inspirací
Alkoholické a nealkoholické nápoje
Chotěboř Prémium – Pivovar Chotěboř s.r.o.
k inovačnímu podnikání mohou
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpraneuděleno
být právě příběhy úspěšných
cované formě
firem a lidí, které vám už brzy
Sladká tykev z Vysočiny – Hosova obchodní společnost,
Ostatní
představíme.  Jitka Svatošová
spol. s r.o.
kraj

POŽADUJEME:

Kraj Vysočina vyhlašuje sedmý
ročník vědomostní soutěže pro studenty středních škol, jejichž úkolem
je správně a v co nejkratším čase
odpovědět na otázky zaměřené
na geografii, historii, umění či významné osobnosti a události spjaté
s Vysočinou. Při jejich zodpovídání
využijí soutěžící internet a znalost
anglického jazyka. Tři nejlepší odmění Kraj Vysočina dvoutýdenním
kurzem anglického jazyka ve Velké
Británii.
„Do soutěže se mohou přihlásit studenti středních škol, kteří se
vzdělávají na území Kraje Vysočina a jsou starší 15 let. Podmínkou
účasti je registrace na webových
stránkách www.ourregion.cz. Ta
probíhá od 14. září, přístupová data
obdrží soutěžící od pověřeného
pedagoga v příslušné střední škole.
První soutěžní kolo startuje
12. října,“ uvedla Jana Fialová
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro
oblast školství.
Soutěž má průběžnou část a finále, průběžná část trvá do ledna 2016 a čítá pět soutěžních kol,
z nichž každé je tvořeno sedmi
otázkami. Třicet nejúspěšnějších
řešitelů postoupí do finále, které se
koná v březnu 2016 a dělí se na dvě
Dita Voborská
kola.

Vysočina

Ateliér / Galerie

3. a 4. 10. 2015
NA VYSOČINĚ
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.
Přinášíme vám seznam všech zúčastněných umělců z Vysočiny, kteří svoje ateliéry
a dílny otevřou a k nimž můžete v uvedenou sobotu a neděli zajít na návštěvu. V programu jsou uvedená také místa, která svoje dveře návštěvníkům otevřou i v pátek 2. 10.
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 k dispozici
také v turistických a informačních centrech a knihovnách v Kraji Vysočina.

Doprovodný
program

2. 10. 2015

Ateliér

Knihařství Semitam Havlíčkův Brod
VOŠ a SUŠ grafická v Jihlavě
SUPŠ Jihlava-Helenín
ZUŠ Třebíč

Ateliér / Galerie

Bártl Jaroslav
Bartůškovi
Beštová Helena
Březková Jana
Císařovská Vendula
Čížková Jana
Čížová Hana
Čtvrtečková Lenka
Doucha Jiří – Atelér D
Dvořák Radomír/Granit Lipnice
Dymák Jaroslav
Fieger Jaroslav
Fotoateliér – Foto Kunc
Gruber Petr
Heroldovi Jan a Lukáš
Hovorková Zdenka
Hrbek Jiří
Chantek
Jirka Bohuslav
Knihařství Semitam
Kovačková Jana
Kreibich Jaroslav
Krofián Miroslav
Kruml Josef
Kubát Pavel
Zvoneček – mateřské centrum
Melzer Vladimír
Merglová Jiřina
Mitanovi Olga a Pavel
Musilová Danuše
Pátek Milan
Pešek Bedřich
Pilger Milan
Poltavec Petr
Rabensová Lucie
Schwarz Jan
Sklárna CRYSTAL GLAMOUR
Sklárna NH Glass Habry
Sklářská huť Anna
Starý František
Svobodová Martina
Těsnohlídek Jaroslav
Trbuškovi
Fučík & Skála
Uměleckoprůmyslová akademie
Uměleckoprůmyslová akademie
Zadražil Vladimír
Zámečník Matěj
ZUŠ Ledeč n. Sázavou
ZUŠ Havlíčkův Brod
Galerie Kavárny U Notáře
Galerie Vinum Missae
Galerie v kapli sv. Barbory
Galerie výtvarného umění
Městské muzeum

Zaměření
MALÍŘ
MALÍŘ / KRAJKY
MALÍŘKA
KERAMIKA
MALÍŘKA
ENKAUSTIKA
VÝTVARNÁ DÍLNA
PATCHWORK
ZPRACOVÁNÍ BŘIDLICE
SOCHAŘ
KOVÁŘ
SOCHAŘ / KAMENÍK
FOTO
MALÍŘ
KOVÁŘI
MALÍŘKA
FOTO
HUDEBNÍ NÁSTROJE
MALÍŘ
VÝTVARNÁ DÍLNA
SKLÁŘSTVÍ
MALÍŘ
MALÍŘ
MALÍŘ
KERAMIKA
VÝTVARNÁ DÍLNA
ŘEZBÁŘ
PAPÍROVÁ KRAJKA
TVORBA Z KŮŽE
ODĚVNÍ VÝTVARNICE
MALÍŘ / SKLÁŘ
MALÍŘ
KAMENÍK
MALÍŘ
KERAMIKA
KOVÁŘ
SKLÁŘSTVÍ
SKLÁŘSTVÍ
SKLÁŘSTVÍ / MALÍŘ
MALÍŘ
KERAMIKA
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
KERAMIKA
KOVÁŘI
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
ŘEZBÁŘ
MALÍŘ / SOCHAŘ
ANIMOVANÝ FILM
VÝTVARNÁ DÍLNA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA

Zaměření

Město, obec

VÝTVARNÁ DÍLNA

Havlíčkův Brod, Na Valech 114

VÝTVARNÁ DÍLNA

Jihlava, Křížová 124/18

VÝTVARNÁ DÍLNA

Jihlava, Hálkova 2917/42

VÝTVARNÁ DÍLNA

Třebíč, Masarykovo nám. 1313/13

Město, obec
Meziklasí 16
Úsobí 118
Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171
Přibyslav, Bechyňovo nám. 40
Okrouhlice 56
Dobrohostov 22
Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171
Herálec 195
Světlá n. S., Na Hrázi 477
Dolní Město 159
Libice n. D., Sokolovecká 72
Světlá n. S., Nádražní 222
H. Brod, Beckovského 2179
H. Brod, U Vodárny 4017
H. Brod, Rozkošská 2287
Hluboká 30 (Krucemburk)
Ledeč n. Sázavou - Hrad
Vysoká 13
Chotěboř, Firkušného 1110
Havlíčkův Brod, Na Valech 114
Chotěboř, Herrmannova 802
Jakubovice 1 (Vilémov)
Ledeč n. Sáz. - Hrad
Chotěboř, Čsl. armády 806
Veselý Žďár 81
Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171
Chotěboř, Dukelská 246
Střížov 24 (Chotěboř)
Hluboká 17 (Krucemburk)
Havlíčkův Brod, U Vodárny 4017
Kohoutov 29 (Ždírec n. D.)
Ledeč n. Sáz. - Hrad
Dolní Město 127
Veselý Žďár 18
Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171
Svatý Kříž 63 (H. Brod)
Okrouhlice 215
Habry, Sázavská 453
Bělá 55 (Ledeč n. Sáz.)
Sobíňov 49
Lípa 76
Havlíčkův Brod, Reynkova 2472
Okrouhlička 48
Štoky 78
Světlá n. Sáz., Sázavská 547
Lipnice nad Sázavou č. p. 4
Pavlov 65 (Ledeč n. S.)
Úsobí (areál bývalých skláren)
Ledeč n. Sáz. - Hrad
H. Brod, Smetanovo nám. 31
H. Brod, Sázavská 430/1
H. Brod, Havlíčkovo nám. 177
Úsobí (u kostela sv. Petra)
H. Brod, Havlíčkovo nám. 18
Chotěboř, Riegrova 1

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

Pátek

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

JIHLAVSKO

Nový hlasovací systém zastupitelstva
kraje od srpna nahradil ten dosluhující a zastaralý. Po čtrnácti letech tak
hlasování umožňuje modul fungující
v závislosti na vložení a aktivaci
identifikační karty. Novinkou je i zvukový předěl, který ohraničuje dobu
pro platné hlasování.
„Důvodem ke změně byla i absolutní absence náhradních dílů pro
nápravu stále četnějších poruch,“
upřesnil důvod investice hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD).
Součástí systému jsou i kamery
s vysokým rozlišením, umožňující
přenosy ze zastupitelstva zobrazit
na mobilních telefonech a tabletech.
Do konce letošního roku přenosy
z jednání obohatí i titulky a možnost vybrat si z celého programu
jen konkrétní bod, který chce divák
sledovat. 
Petr Palovčík

Bartoň David
Bílková Miroslava
Findeisová Markéta – Art studio
Habermannovi
Hrevúšová Jana
Hloch Bedřich
Chloupek Antonín
Kasalých Eva a Svatopluk
Kincl Vlastislav
Kislinger Miloš
Krajíček Petr
Leupold Antonín
Mirčev Petr
Nejedlá Michaela
Novák František
Obršlik Libor
Rathsam Jan Jiří
Rydlo Kamil
Sklárna Janštejn
Starkon – Novoříšská keramika
SUPŠ Jihlava-Helenín
Vacek František
VOŠ a SUŠ grafická
VOŠ a SUŠ grafická
Minigalerie Trifoil
Galerie Wimmer
Oblastní galerie Vysočiny
Oblastní galerie Vysočiny
Ateliér / Galerie

PELHŘIMOVSKO

Lucie Pátková

Zastupitelé Vysočiny
rozhodují pomocí
nové techniky

Boháček Pavel
Bloudková Jiřina
Česká zemědělská akademie
Duffek Jiří
Hoffmann František Maxmilián
Horníček Jan
Kába Arnošt
Kručanicová Růžena
Kuzdas Vratislav
Matoušová Alena
Mudrovi Blanka a Václav
Seidlová Lenka
Svárovská Marta
Galerie Jana Autengrubera
Galerie Zámek Žirovnice
Ateliér / Galerie

TŘEBÍČSKO

Monika Brothánková

Dvanáct sloupů nese
architrávy s historickými
nápisy a lemuje kašnu
ve tvaru sférického
trojúhelníku. Uprostřed
kašny stojí bronzová
socha světice. Tak vypadá
památník celosvětově
známé svaté Zdislavy
v jejím rodném Křižanově.
Jeho slavnostní odhalení
je naplánované na neděli
27. září 2015.

KULTURA 5

září 2015

Brelovi Irena a Zdeněk
Jurovi Pavel st. a Pavel ml.
Kafuněk Jiří
Kjulleněnovi Boris st. a Boris ml.
KVAK – výtvarný ateliér
Nixovi Karla a Jaroslav
Maroušová Lucie
Noha Václav
Nový Vojtěch a Ludvíková Jana
Pešková Eva
Pražáková Helena
Řezanková Světlana
Svoboda Zdeněk
Vrtal Mojmír
ZUŠ Třebíč
Galerie Čertův ocas
Galerie Franta
Galerie Karlovo náměstí
Galerie Kruh
Galerie Vlasta
Ateliér / Galerie

ŽĎÁRSKO

Havlíčkův Brod bude opět dějištěm
tradičních bramborářských dnů.
Ústřední bramborářský svaz České
republiky společně s Výzkumným
ústavem bramborářským pořádají
už 25. ročník. Slavnosti typické
plodiny Vysočiny se uskuteční
od čtvrtka 22. do soboty 24. října.
„Také letos budou středoškolští
studenti bojovat v soutěžích
o Bramborový květ Vysočiny
a Bramborovou pochoutku Vysočiny,“ přibližuje tajemník Ústředního bramborářského svazu Josef
Králíček.
Pátek bude ve znamení semináře
Brambory 2015, který bude hostit
kulturní dům Ostrov. Zavítat na něj
může odborná i laická zemědělská
veřejnost. „Účastní se také odborné a často i zahraniční firmy, které
se zabývají například uskladněním
brambor,“ vysvětluje Králíček. Závěrečná sobota bude patřit všem
milovníkům brambor. Na Havlíčkově
náměstí se od 8.00 uskuteční bramborářský trh, na kterém můžeme
koupit zeleninu, květy, samozřejmě
brambory, ale také pečivo. Představí se folklorní soubor Kalamajka
a chybět nebude ani soutěž ve škrabání brambor.

V Křižanově odhalí
památník svaté Zdislavy

foto: Jaroslav Loskot

Bramborářské
dny v Havlíčkově
Brodě letos už
po pětadvacáté

www.ikrajvysocina.cz

HAVLÍČKOBRODSKO

4 KULTURA, REGION

Brázda Petr
Cejnková A. Dana
Dobiáš Josef
Dobrovolný Martin
Dočekal Radek
Fafílek Petr
Hlaváč Pavel
Hudec Jiří
Kanta Antonín
Kotoučová Libuše
Kyselka Václav
Laštovičková Grygarová Jana
Mareček Jaroslav Jan
Matoušová Eliška
Mikysková Jana
Odehnalová Gerda
Odvárka Jan
Pejchal Bořivoj
Pospíšilová Martina
Reich Karel
Sláma Miloš
Studená Věra
Svoboda Jan
Sklářská huť AGS
Svobodová Petra
Šimonová Anna
Špačková Mirka
Štěpánek Miroslav
Štěpánková Barbora
Tulis Josef
Vosyková Monika
Zachová Monika
Zítková Libuše
Galerie Dvorek
Horácká galerie

Zaměření
MALÍŘ
KERAMIKA
VÝTVARNÁ DÍLNA
ŠPERK / KOV
PATCHWORK
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
FOTO
SKLÁŘSTVÍ
MALÍŘ
NOŽÍŘ
ŘEZBÁŘ / SOCHAŘ
KOVÁŘ
MALÍŘ
KERAMIKA
SKLÁŘSTVÍ
MALÍŘ
MALÍŘ
ŘEZBÁŘ / MALÍŘ
SKLÁŘSTVÍ
KERAMIKA
UMĚLECKÁ ŠKOLA
ŘEZBÁŘ
VÝTVARNÁ DÍLNA
ANIMACE
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA

Město, obec
Telč, Na Parkáně 123
Věžnička 24 (Polná)
Jihlava, Benešova 46
Jihlava, Kosmákova 1082/7
Kostelec 150
Jihlava, Znojemská 993/18
Jihlava, Komenského 1613/25
Třešť, Malé náměstí 179
Jihlava, Havlíčkova 2331/111
Dobronín Karla Pravdy 314/4
Rantířov 80
Rozsíčky u Telče (statek)
Třešť, Tovární 966
Kamenice 28
Dobronín, U staré školy 204/5
Jihlava, Březinovy sady 440/4
Jihlava, Jana Masaryka 1595/5
Jihlava, Slavíčkova 46
Horní Dubenky, Janštejn 39
Nová Říše, Náměstí 72
Jihlava, Hálkova 2917/42
Polná, Na Pěšince 693
Jihlava, Dvořákova 1670/12
Jihlava, Dvořákova 1927/5
Jihlava, Husova 1622/10
Telč, nám. Zachariáše z Hradce 65
Jihlava, Komenského 1333/10
Jihlava, Masarykovo nám. 642/24

Zaměření
ŘEZBÁŘ
MALÍŘKA
VÝTVARNÁ DÍLNA
MALÍŘ
MALÍŘ
ŠPERK
MALÍŘ
PAPÍROVÁ KRAJKA
MALÍŘ
ŠPERK / ENKAUSTIKA
TVORBA Z KŮŽE
ŠPERK
MALÍŘKA
VÝSTAVA
VÝSTAVA

Město, obec
Senožaty 253
Brtná 8 (Želiv)
Humpolec, Školní 764
Pacov, U sv. Anny 150
Žirovnice, Sídliště 682
Pelhřimov, Menhartova 1608
Stanovice 13 (Nová Cerekev)
Jiřice 176 (Humpolec)
Strměchy 6
Pelhřimov, Svatovítské nám. 128
Rynárec 1
Počátky, Lázeňská 678
Pelhřimov, Nádražní 897
Pacov, nám. Svobody 1
Žirovnice, Branka 1

Zaměření
FOTO
KOVÁŘI
ŘEZBÁŘ
MALÍŘ / SOCHAŘ
KERAMIKA
FOTO
KERAMIKA
KOVÁŘ
ŘEZBÁŘ / MALÍŘKA
TEXTILNÍ TVORBA
MALÍŘKA
KOŠÍKÁŘSTVÍ
KOVÁŘSTVÍ
PLATNÉŘ
VÝTVARNÁ DÍLNA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA
VÝSTAVA

Město, obec
Třebíč, Průmyslová 159
Vladislav 270
Jaroměřice n. R., Čelakovského 628
Třebíč, Stinná 52/2
Koněšín 24
Mor. Budějovice, náměstí ČSA 49
Sedlec 55 (Náměšť n. Oslavou)
Štěměchy 37 (Předín)
Rouchovany 163
Bransouze 100
Stařeč, U hřiště 364
Třebíč, Blahoslavova 7
Třebíč, L. Pokorného 9/5
Okříšky, Pod tratí 479
Třebíč, Masarykovo nám. 1313/13
Mohelno, Mohelský mlýn 134
Třebíč, Karlovo nám. 58/47
Třebíč, Karlovo nám. 61/50
Třebíč, L. Pokorného 28/40
Třebíč, L. Pokorného 112/31

Zaměření
MALÍŘ
MALÍŘKA
MALÍŘ
FOTO
MALÍŘ
MALÍŘ
MALÍŘ
KOVÁŘ
FOTO
MALÍŘKA
SOCHAŘ
MALÍŘKA
ŘEZBÁŘ / ŠPERK
MALÍŘKA
KERAMIKA / MALÍŘKA
MALÍŘKA
MALÍŘ
MALÍŘ
MALÍŘKA
MALÍŘ
GRAFIK
DRÁTOVÁNÍ
MALÍŘ
SKLÁŘSTVÍ
ŠPERK
KERAMIKA
SOCHAŘKA
ŠPERK
KERAMIKA
KOVÁŘ
SOCHAŘKA
MALÍŘKA
MALÍŘKA
VÝSTAVA
VÝSTAVA

Město, obec
Kocanda 332 (Herálec)
Velké Meziříčí, Náměstí 17
Jimramov, Strachujovská 277
Nové Město n. M., Vratislavovo n. 1
Velké Meziříčí, Náměstí 17
Nové Město n. M., Vratislavovo n. 1
Velké Meziříčí, Novosady 1132/36
Lhota 95 (Lísek)
Nové Město n. M., Vratislavovo n. 1
Velké Meziříčí, Náměstí 17
Křoví 215
Velká Losenice 293
Velké Janovice 47 (Bystřice n. P.)
Nové Město n. M., Vratislavovo n. 1
Velké Meziříčí, Novosady 1132/36
Velké Meziříčí, K Buči 1259/28
Svratka, Okružní 59
Velké Meziříčí, U Bašty 124/1
Velké Meziříčí, Náměstí 17
Velké Meziříčí, Náměstí 17
Křoví 3
Sněžné, Kuklík 28
Radňovice 1
Karlov 31 (Žďár n. Sázavou)
Velké Meziříčí, Hornoměstská 36
Sněžné 130
Nové Město n. M., Vratislavovo n. 1
Velké Meziříčí, Novosady 1132/36
Žďár n. S., Santiniho 14/21
Dlouhé 69 (Bobrová)
Ždár n. S., Vejmluvova 222/40
Velké Meziříčí, Náměstí 17
Nové Město n. M., Vratislavovo n. 1
Křižanov, Meziříčská 109
Nové Město n. M., Vratislavovo n. 1

Sobota

Neděle

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

Neděle

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

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

Sobota

Neděle

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

Neděle

9–18
9–18
10–16
10–16
13–17
13–17
9–12, 13–17
9–12, 13–17
10–16
10–16
9–12, 13–17
9–12, 13–17
12–22
—
9–12, 14–16
—
9–12, 13–17
9–12, 13–17
10–16
10–16
10–19
10–17
9–11:30, 12:30–18 9–11:30
—
9–18
9–12, 13–17
9–12, 13–17
12–22
—
9–19
—
10–12, 13–17 10–12, 13–17
—
12–18
10–16
10–16
10–16
10–16
9–12, 14–19
14–18
9–11:30, 12:30–17 9–11:30
10–17
10–17
7–13
—
9–17
9–16
14–16
14–16
9–12, 13–17
9–12, 13–17
12–22
—
10–17
10–16
9–17
9–17
10–12, 14–18 10–12, 14–18
10–16
10–16
9–12, 13–17
9–12, 13–17
13–16
11–16
9–12, 13–17
9–12, 13–17
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Vinařství Sádek u Kojetic má nový lis
Nejen milovníky hroznového
moku naláká do vinařství Sádek nově restaurovaný lis, který
se dříve používal na lisování šťávy z hroznů. Řadí se mezi největší kládové lisy u nás, i když pochází z jedné rakouské obce nedaleko
Křemže, kde byl vyroben v roce
1843. Letopočet zrodu je vyřezán na vrchním původním trámu
z kvalitního bukového dřeva, které rostlo v rakouských Alpách.
Vinařské lisy tohoto typu se používaly pouze na území bývalého
rakousko-uherského mocnářství
ve vinorodých oblastech od uherských nížin přes rakouský Burgenland, Štýrsko až po Vídeňskou
pánev.
Na Moravě stavěli lisy v 18.–19.
století hlavně vinaři z německé
menšiny a byly hojně využívány
ve vinařských obcích, kde byly
stavěny blízko vinných sklepů.
A než se dostal do Vinařství Sádek u Kojetic, stěhoval se z místa na místo. Po 1. světové válce
se v něm lisovaly hrozny ve Hnanicích a po vyhnání Němců se

Kuřecí paličky se švestkovou omáčkou

Nový lis na víno z první poloviny devatenáctého století si mohou prohlédnout návštěvníci vinařství v Sádku.

přesunul do Lipníka na Třebíčsku, kde byl v jedné stodole uschován téměř 70 let. V této oblasti se
vinná réva nepěstuje a lis se nevyužíval. Proto byl velmi zachovalý,
a když ho v loňském roce poprvé
spatřil spolumajitel Vinařství Sádek – Lubomír Lampíř, zatoužil

jím obohatit Naučnou vinařskou
stezku, která vinařstvím Sádek prochází. Před definitivním
umístěním ve Vinařství Sádek se
cestou ještě zastavil v Mikulovicích v tesařství pana Navrkala,
který ho vyspravil a nakonzervoval. Mezitím pro něj v sádeckém

Dalšími lákadly v areálu jihlavského amfiteátru byla v sobotu
12. září řada netradičních atrakcí a množství gastronomických
specialit. Ve 13 hodin program
odstartoval hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), který převzal
„krajský“ občanský průkaz. Pompézní závěr patřil třešťskému Zatrestbandu s frontmanem Petrem
Píšou a ohňové show. „Za patnáct
let prokázal tento kraj, že jeho
vznik byl zcela oprávněný. Přes
původní nesouhlas některých
obcí a měst jde o plně funkční organismus, který si adekvátní oslavu jednoznačně zaslouží,“ prohlásil v průběhu akce Jiří Běhounek.

Vedle domácích – vysočinských
– sportovců, tanečníků, herců
a zpěváků vystoupily i folklorní soubory partnerských regionů z Dolního Rakouska, francouzského Champagne-Ardenne,
Nitranského kraje, Zakarpatské
Ukrajiny a Minské oblasti.
Ti, kteří se zapojili do akce s názvem Jízda do stanice recyklace,
měli šanci odejít i s novými elektrospotřebiči. Každý si zdarma
mohl odnést i publikaci s přehledem nejvýznamnějších momentů našeho kraje nebo autogram
od autora Zajíce z propagačního
letáku a řady comicsových knih
Petra Kopla.
Petr Palovčík

premiéry filmů Filipa Remundy
a Roberta Kirchhoffa Pára nad

V Jihlavě byl v předstihu pokřtěn
a představen trolejbus se speciálním
festivalovým polepem i plakát pro
rok 2015.

Osobnost regionu
Ochutnávka tradičních jídel, jako jsou šašlik bograš nebo holubce, připravovaných na otevřeném ohni na stánku Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Program zaměřený i na správné, ale zábavné třídění odpadu
pro nejmenší připravil partner akce, společnost EKOKOM.

Zatrestband a charismatický kapelník Petr Píša.

Devatenáctý ročník filmového
festivalu dokumentů bude plný
novinek. Kromě filmových taháků
a výjimečných hostů jsou plánované i ty novinky, které mají výrazně
zpříjemnit zážitek účastníků.
Od úterý 27. října do 1. listopadu budou akreditovaní návštěvníci jezdit jihlavskou MHD zdarma
a především mezi kinosály přibude nový prostor s kapacitou 400
míst. Novým kinem se na několik dnů stane jihlavský Dělnický
dům. Poprvé budou filmy promítány i za hranicemi Jihlavy. Každý festivalový večer bude vybraný
český dokument uváděn i v kině
Máj v Třešti. Mezi největší taháky
podle organizátorů budou patřit

foto: archiv MFDF

Patnácté výročí vzniku Kraje Vysočina připomněl
velkolepý program. Ten představil to nejlepší, co
region nabízí. Diváky bavilo více než 500 vystupujících
z Vysočiny i z pěti partnerských zemí.

foto: Jaroslav Loskot

Mezinárodní festival dokumentárních
filmů za hranicemi Jihlavy
Foto a video na
iKrajvysocina.cz

Zpěvačka a hudebnice Mila Marina kromě osobitého zpěvu zaujala také
improvizací na harfu. Přijela z francouzského partnerského regionu Champagne-Ardenne.

Na laserové střelnici Armády České republiky bylo možné vyzkoušet tréninkové armádní zbraně. A čekalo se tu opravdu dlouho.

Sportovce Vysočiny reprezentovali zástupci Taekwonda z Humpolce (na
snímku), juda, freestyle fotbalu i extrémního motokrosu.

vinohradu zbudovali přístřešek
s lavicemi, kde budou probíhat
ochutnávky místních vín.
Ojedinělý exponát byl slavnostně zpřístupněn veřejnosti v dubnu 2015. Lis posvětil svěcenou
vodou otec Václav Kříž z blízkých
Šebkovic.
Petr Novák

přidáme druhou lžíci povidel
a vývar a omáčku zredukujeme
na půlku. Rozmixujeme ji, zjemníme smetanou, osolíme a opepříme. Nakonec paličky zprudka
opečeme ze všech stran, dáme
do pekáčku, zalijeme připravenou omáčkou a dáme na 25 minut do trouby vyhřáté na 180 °C.
Podáváme s čerstvým pečivem.
Dobrou chuť.
Monika Brothánková

Havlíčkobrodský Ostrov hostí pětadvacátý knižní veletrh

řekou o bohémském životě jazzových muzikantů nebo portrét
podnikatele a ministra financí
Andreje Babiše, který režisér Vít
Klusák nazval ANO NE (Český
žurnál).
Speciálním hostem letošního ročníku je kontroverzní Julian
Assange, spoluzakladatel serveru
WikiLeaks, zveřejňujícího množství utajovaných dokumentů.
Znělka festivalu bude pro tento
ročník z dílny držitele loňské Ceny
za přínos světové kinematografii Godfreye Reggia. Mezinárodní
festival dokumentárních filmů je
dlouhodobě podporován Krajem
Vysočina.

Petr Palovčík

Knihy, kam oko dohlédne. Ale také
nakladatelství, spisovatelé a překladatelé v pátek 9. a v sobotu
10. října opět zaplaví Kulturní dům
Ostrov v Havlíčkově Brodě. Jubilejní pětadvacátý ročník Podzimního
knižního veletrhu má motto Nekonečný proud času. Přihlásilo se
163 nakladatelů. „Většina vystavovatelů jezdí na veletrh už mnoho
let, každý rok ale přibývají noví. Letos například koncern Albatros Media nebo zajímavé nakladatelství
Brokens Books,“ zmínila ředitelka
veletrhu Markéta Hejkalová.
Dvoudenní akce nabídne kromě
velkého množství knih i řadu přednášek a autorských čtení. Představí
se spousta českých prozaiků a básníků, například Michal Viewegh,
Sylva Fischerová, Lenka Procházková nebo Ivan Kraus. Jednou z novi-

Po pětadvacáté se v pátek 9. října
otevřou brány Podzimního knižního
veletrhu v Brodě za účasti desítek
nejen českých spisovatelů.

nek je účast několika zahraničních
překladatelů české literatury. Vedle
nich na veletrh dorazí i další autoři
z ciziny, třeba česko-ruský prozaik
Stanislav Struhar. K tradičním cenám za nejkrásnější knihy veletrhu
a ceně Littera Astronomica přibudou tři zvláštní ceny. Jimi chce Havlíčkův Brod poděkovat třem osob-

nostem, které významně přispěly
k úspěchu Podzimního knižního veletrhu: Jitce Uhdeové, Janu Kanzelsbergerovi a Jiřímu Padevětovi.
Dvoudenní slosovatelná knížečka
coby vstupenka stojí 50 korun, při
předložení kuponu loňské vstupenky jenom 10 korun. Snížené vstupné
pro handicapované návštěvníky činí
30 korun. Lidé, kteří mají v době
veletrhu narozeniny, členové České
astronomické společnosti, českého
a mezinárodního PEN klubu a děti,
které ještě nechodí do školy, mohou
na veletrh zdarma.
Akci dlouhodobě podporuje Kraj
Vysočina prostřednictvím ceny pro
jednu z nejkrásnějších knih. Letos
přijedou díky podpoře Kraje Vysočina také bohemisté z univerzity
v ukrajinském Užhorodu.
Lucie Pátková

Křížovka o ceny

Karla Prokšová – neprávem
opomíjená spisovatelka
Významné
spisovatelky vyšly
i z docela malých
vesnic. Dnes
stojí sice dílo Karly
Prokšové na okraji
velké literatury,
ale i ona přispěla
k rozvoji venkovského románu
a byla ve své době
čtenáři velmi
ceněna.
K dílu s náměty z venkova ji předurčovalo už
to, že pocházela ze selské rodiny.
Narodila se před 120 lety, 18. září
1885 v Bohušicích u Jaroměřic
nad Rokytnou. Na obecné škole
patřil k jejím učitelům spisovatel
Karel Elgart Sokol, který ji v jejím literárním snažení významně
ovlivnil, stejně jako Otokar Březina, s nímž se osobně znala.
Měšťanskou školu absolvovala v Moravských Budějovicích.
Po studiu na vídeňské klášterní
škole působila jako vychovatelka
ve Vídni, Bukovině a v Praze, kde
se v roce 1909 provdala.
Publikovat začala v roce 1922.
Kromě povídek a článků roztroušených především v časopisech
Od Horácka k Podyjí, Zvon, Venkov, Rozkvět, Přástky a v kalendářích Milotický hospodář, Lada

Srpen až říjen jsou ideální
sezónou švestek. Dnes si proto
připravíme kuřecí paličky se
švestkovou omáčkou.
Pro 4 porce budeme potřebovat 8 kuřecích paliček, 8
vyzrálých švestek, 2 šalotky,
2 lžíce švestkových povidel,
2 lžíce portského vína, 2
lžičky balzamikového octa,
200 ml kuřecího vývaru, sůl,
pepř, 3 lžíce smetany na vaření, lžíci oleje, lžíci másla a pečivo jako přílohu. Nejprve paličky
omyjeme, dáme do misky spolu
s marinádou z oleje, jedné lžíce
povidel, soli a pepře. Následně šalotky nakrájíme najemno,
švestky omyjeme, vypeckujeme
a nakrájíme na malé kostičky.
V hrnci rozpustíme máslo a dáme
na něj opékat šalotku. Asi po minutě přidáme švestky, které pustí
šťávu. Poté vše zalijeme portským vínem a balzamikovým
octem a necháme probublávat,
dokud se nevyvaří alkohol. Pak

foto: Jaroslav Loskot

Tisíce lidí oslavily patnácté
narozeniny Kraje Vysočina

Recept

foto: Petr Novák
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a Smíšek napsala
knihy Pro lepší
osud, Pro selský
lán, Studánka
v poli, Procitnutí,
Urbanova rodina
a divadelní hry
Nevěsta s dukáty, Me sme me
a Blud, pro děti
Ježíškův posel
a Rarášek.
Prokšové román z jihozápadní
Moravy Rézini ženiši z roku 1925,
psaný nářečím rodného kraje,
vyšel v třebíčském vydavatelství
Akcent v reedici v roce 2001.
Děj jejích románů a povídek
byl kořeněn humorem a mírnou
nadsázkou, oživen pak postavami
příznačnými pro tehdejší dobu.
Po únorovém puči v roce 1948
se Prokšová odmlčela. Nesouhlasila s novým režimem, který byl
pro ni, coby hluboce věřící ženu,
naprosto nepřijatelný.
Do rodných Bohušic se po celý
život z Prahy ráda vracela, nejen
ke své rodině a přátelům, ale také
proto, aby načerpala nové náměty
pro literární tvorbu.
Karla Prokšová zemřela 7. května 1971 v Praze, kde je na Malvazinkách pochována.
Pavel Kryštof Novák

Necelých 70 let existence bylo dopřáno zámku v rodné vsi Karly Prokšové, Bohušicích. Výstavba či přestavba ze staršího renesančního objektu Arnošta
Stockhornera, zabaveného mu po roce 1621, započala pravděpodobně po roce 1707 a vyhořel roku 1781. Jeho architektura svědčila mj. o vlivu autora
fasády nedalekého zámku ... viz tajenka.
Autorství: Mar- Hybné ústrojí,
tin Němeček zdroj energie

Mravouka

Dřív. výrobce
zápalek

Pomoc:
BLASON, LAT,
MIT, OSAT.

Směna
(slovens.)

Zadní strana

Starší plošná
míra

Formální
popis erbu
(v heraldice)

Dřevěné obaly
(na zboží)

Domácí
hlídač

Zbabělec

Území na Balkán.
poloostrově

Mužské
jméno

Vězeň,
trestanec
Písečný přesyp

Žid. ženské
jméno
Polarizační
hranol

Zůstat

Mohutně, statně (slovens.)

3. díl tajenky

Hl. město
ostrovního
státu
Dominika

Původkyně díla

2. díl taj.
Podzimní
květina

Tu máš!

Hádanky

Zkr. autorského
archu
Rostl. pcháč
(slovinsky)

Statek či
pozemek
(za feud.)
Povrchové doly

Zušlechtěné
železo

Dřív. lotyšská
mince
Stékání vody
po povrchu

Německy
„východ“
Značka selénu
Býv.SPZ
Sokolova
Halucinogenní
droga

Severské zvíře
Něm. předložka (s)
Zelenina miřík
Chem.zn.
vápníku

Člověk
pozorující
hvězdy

1. díl tajenky

Plynné
uhlovodíky

100 m2

Americký
Vntřní plochy herec a zpěvák
(Frank)
rukou
Řečníci

Dravá
sladkovodní
ryba

Továrny
obráběcích
strojů (zkr.)

V žádném
případě

Síť na ryby

Jihoevropan

Umělecké
dvojice

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 nebo e-mailem na adresu katerina.sachova@rmedia.
cz 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: „... dovršená dílem Claudia Monteverdiho“ Výherci: Oldřich Mrázek, Maleč; Marie Havlová, Havlíčkův Brod; Jaroslava Andertová, Chotěboř. Výhercům blahopřejeme!
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PLETIVO
5 x 5 cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 Kč
64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška
průměr drátu/počet drátů
100 cm
1,6/2/11
125 cm
1,6/2/13
150 cm
1,6/2/14
160 cm
1,6/2/15
160 cm
1,6/2/23

cena
15,50 Kč
17,50 Kč
19,00 Kč
20,00 Kč
26,00 Kč

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJST VÍ Z VYSOČINY

klub

SPORTOVNÍ MAGAZÍN PRO CELOU VYSOČINU

Jitku Parbusovou

Více než 300
ohrožených
dětí v Klokánkách
potřebuje Vaši
pomoc!

tel.: 777 174 407
e-mail:
jitka.parbusova@seznam.cz

LUPRÁCI
N ABÍZÍME SPO
A SPOR TOVNÍM
VŠEM KLUBŮM
SOČINY
ODDÍLŮM Z VY

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

586/09-VI/15

co zajímavého,
Děje se u vás ně
spor t.cz
ravy@vysocinazp
:
m
napište ná

586/09-VI/15

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659
www.prodej-pletiva.cz

Zájemci o inzerci,
kontaktujte prosím
manažerku inzerce

www.vysocina-sport.cz
Všechny sporty z vašeho kraje

1/09-VI/15

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6 cm
100cm
29,00 Kč
125 cm
37,00 Kč
150 cm
44,50 Kč
160 cm
47,50 Kč
175 cm
52,00 Kč
200 cm
59,00 Kč
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www.ikrajvysocina.cz

klub

klub

klub

Podpořte dobrou věc, získejte dárek pro své obchodní
partnery i zaměstnance a celý rok se kochejte
pohledem na originální kalendář s grafikami
Mikoláše Axmanna – PLANETÁRIUM 2016.

Logo
Vaší společnosti

klub

Mikoláš Axmann Souhvězdí cyklisty | Cyclist’s Constellation
Kamenotisk | Lithography, 2014, 38 x 45 cm

Červenec | July 1 2
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Mgr. Iva Nováková,
Časopis "Zdraví a krása"
Možná to taky důvěrně znáte.
Navzdory krásným větám, které
čtete ve studijním plánu svého
dítěte, realita je taková, že jeho
handicap ve škole skoro nikoho
nezajímá. Dyslektik, dysgrafik,
či majitel jiné podobné poruchy? Pro některé učitele prostě
hlupák, který pomalu čte a ještě
pomaleji chápe.

TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTE MU POMOCI?
OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...

725 774 710, 775 040 808
Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
Svatovítské náměstí 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

Je to začarovaný kruh. Vaše
dítě se doma učí dlouhé hodiny,
ovšem výsledky ve škole tomu
rozhodně neodpovídají. Jakoby
vůbec nechápalo, co čte, natož,
aby dokázalo text někomu
přetlumočit. Nakonec vám
nezbude nic jiného, než denně
nastudovat několik předmětů

a znovu je dítěti odvykládat. Což
o to, pokud trénujete na pozici
učitele v základní škole, není to
na škodu. Jsou-li vaše ambice
přece jen trochu jiné, zřejmě vás
několikahodinová denní ztráta
zrovna nadšením nenaplňuje...
Zázrak? Asi jo...

"Co jsem ve škole nepochopil
za pět hodin, i když jsem popsal
15 stránek, pochopil jsem
v Basicu za deset minut. (Popsal
jsem dva řádky)." student, 14 let
"Míša je těžký dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik s diagnózou LMD.
Těžko se soustřeďuje, trpí poruchou chování a učení. Vyzkoušeli
jsme všechny možné prostředky
– terapie, domácí učitele atd. –

bohužel s chabým výsledkem.
A najednou se stal zázrak; objevili jsme BASIC a učitelku, která
má výjimečné schopnosti. Během letního intenzivního kurzu
se Míša zlepšil zázračně: plynule
si čte, ve psaní používá diakritiku, kterou dříve úplně opomíjel.
Největší radost mi udělal, když
cca po dvoutýdenní terapii jsem
ho našla doma s knížkou v ruce,
kterou neodložil přes hodinu
a přelouskal prvních 30 stran.
Teď vidím syna spokojeného,
šťastného. Děkujeme!!!"
paní N.
Desítky stránek popsaných
podobnými vzkazy jsem četla
jako ve snách. Že by opravdu
existovala alternativa denního
únavného doučování? Zní to

skoro jako zázrak. Rozhodně
po těch letech, co doma bojujeme s poruchou učení.
Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že Studijní centrum Basic,
o.p.s. (www.basic.cz) pomáhá
dětem a studentům jakéhokoliv věku zvládat problémy se
čtením, psaním či pravopisem
pomocí specializovaného individuálního doučování. Na základě dosavadních výsledků
se zdá, že i tyto děti máji šanci
zařadit se mezi úspěšné studenty a zajistit si tak uplatnění
v životě. No, nebudu přehnaný
optimista, který věří, že si tento
program najde v dohledné
době cestu do našich základních škol. Ale díky bohu, my si
můžeme najít cestu k němu.
Iva Nováková

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA
„Jak na učení
bez mučení”
Jihlava
29. 9. 2015 od 17:00
13. 10. 2015 od 17:00

• pravidelně měsíčně po dobu jednoho roku dárcovskou
SMS ve tvaru DMS ROK FODKLOKANEK
na telefonní číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,

Pelhřimov
30. 9. 2015 od 17:00
14. 10. 2015 od 17:00

 Možnost přítisku loga Vaší firmy již od 10 ks.

Za Vaši pomoc mnohokrát děkujeme!
www.fod.cz
Vysocina_TVpohoda

1.9.2015

17:43

Stránka 1

 Koupí každého kalendáře navíc přispějete
100 Kč nevidomým pěvcům z Vokál klubu SONS.
Podrobnosti zjistíte načtením QR kódu
nebo na webové adrese:
www.rmedia.cz/admin/file/637/kalendar2016.pdf

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

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.
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

Objednejte si

s řadou výhod:
garance ceny: pouze 9 Kč za výtisk (ušetříte 10 % z ceny)

•
ZDARMA NAVÍC: ✔ knížku detektivek
•

• Volejte: 281 002 201 • Pište: sekretariat@tv-pohoda.cz
 nejaktuálnější

televizní časopis
(50 tv programů)
 zajímavosti
ze světa televize
 křížovky o ceny
 soutěže, recepty...

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• Cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus,
4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.
• Ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus,
4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
• Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
• Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2462 Kč
(+ kniha zdarma).

* denní náklady 7–9 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

(po zaplacení)

✔ Speciál Zima (listopad 2015) ✔ Speciál Léto (červen 2016)
TV pohoda vždy v pondělí ve vaší schránce

720/09-VI/15

Dobrý den, trpěl jsem lupénkou od minulého roku 10tého měsíce. Náhle mě
začalo svědět celé tělo, dále se mi udělali pupínky, v noci jsem nemohl vůbec
spát. Problémy stále přetrvávaly, až
po nějaké době jsem navštívil fakult-

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
KRAJ VYSOČINA

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Dobrý den, lékařem mi byla zjištěna cukrovka II. typu, inzulín jsem si píchal 4x
denně a vysokou dávku. Po využívání
vašich minerálů mi paní doktorka odebrala inzulínové injekce a jsem „pouze“
na prášcích. Jsem s nimi nadmíru spokojený a objednávám další dávku i pro
ženu, která má problém s klouby.
František Procházka, Olomouc

Původně jsem koupil minerály pro svou
manželku, ale když je ani po půl roce
nezačala užívat s různými výmluvami,
zkusil jsem je já. Je mi 49 let, cítím se
zdráv, a u doktora jsem byl naposledy
asi tak před 15 lety. Jinak nic. Žádný
úraz, žádné nemoci. Ale chodím darovat krev, asi tak třikrát za rok. Paní doktorka mě pochválila a ptala se, co užívám, že se mi nějak zlepšil krevní obraz.
Tak jsem se jí pochlubil, že
to mají na svědomí asi
ty minerály, co mám
od vás. Balení jsem
doužíval, ale další jsem
už neobjednal. Když
jsem byl na posledním
darování, tak jsem měl
krevní obraz na hraně,
a to mi vnuklo myšlenku
objednat si je znovu. Děkuji Vám.
Vojtěch Oškera, Zlín

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, stejně jako více než férové
ceny pro české zákazníky.

Složení na 100 g
prášku

Schindeleho minerály skutečně pomáhají. Ulevily mi od bolestivých projevů
revmatoidní artritidy včetně otoků svalů
a bolesti kloubů. Tato nevyléčitelná nemoc mne velmi omezovala již 8 let. Je
mi 63 let a mám zase více elánu a možnosti volného pohybu. Vřele všem doporučuji.
Miluše Čermáková, Mikulov

Nebo snad podvod?
ní nemocnici v Ostravě Porubě, a tam
mi sdělili diagnózu psoriáza vulgaris běžná lupénka. Dostal jsem mastičky,
kortikoidy, které sloužily jako dočasná
pomoc, ubíhaly dny a týdny, svědění
a pupínky neustále zůstávaly. Objevil
jsem v novinách článek o minerálech
a zkusil to. Po užívání jednoho měsíce
a deseti dní cca jsem viděl nejenom
já, ale i mé okolí, že se mé zdraví zlepšilo. Lidé se mě ptají, co jsem udělal
s lupenkou. Minerály mají velký účinek
v tom, že pomáhají čistit celé tělo, zbavuje se toxinů a různých nečistot, co
jíme a pijeme. Chce to trochu odvahy
a trpělivost.
Elemír Rajt, Ostrava
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www.tv-pohoda.cz

Závazná objednávka předplatného časopisu TV pohoda
Ano, objednávám roční předplatné pouze za 468 Kč (52 týdnů)
Knížku detektivek obdržíte po uhrazení ročního předplatného.

Objednávky na předplatné s dárkem přijímáme na tomto kupónu.
Na adrese: TV pohoda, V Olšinách 75, 100 00 Praha 10, e-mail: sekretariat@tv-pohoda.cz, tel: 281 002 201

Příjmení, jméno:
adresa, PSČ:

.......................................................................................

...........................................................................................

telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
roční předplatné 468 Kč chci uhradit: *) nehodící se škrtněte
* poukázkou

* SIPEM – číslo SIPO:

Podpisem této objednávky uděluji rovněž souhlas v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. se zpracováním zde
poskytnutých osobních údajů společnosti JIK-05, s.r.o. (vydavateli časopisu) jakožto správci a zpracovateli za
účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování.

datum:

Mikoláš Axmann Plechový cirkus | Tin Circus
Kamenotisk | Litography, 2015, 33 x 44 cm
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Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Vážení, před časem jsem u vás objednala 12 dóz minerálů, a to po přečtení
ohlasů vašich zákazníků. Něco mi říkalo, že to je ono, a nemýlila jsem se. Muž
diabetik, nyní poprvé měl změny k lepšímu, klesly hodnoty cukru, krevní tlak,
cholesterol, pálení žáhy je též minulostí,
upozornil mě také, že pociťuje zlepšení
zraku, spánku, atd., mohla bych pokračovat. Zkrátka obrovská úleva po všech
stránkách. Proto prosím o zaslání 6ks
včetně knihy, kterou budu půjčovat dál.
Irena Mládková, Lázně Bohdaneč

24

MIKOLÁŠ AXMANN

PLANETÁRIUM | PLANETARIUM

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Může tohle být náhoda?
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2016
Prosinec | December 1 2 3

• jednorázově nebo pravidelně libovolnou
částkou na účet Fondu ohrožených dětí
3055103/0300.

Havlíčkův Brod
7. 10. 2015 od 16:00
21. 10. 2015 od 16:00

Tel.: 725 774 710
www.basic.cz

10
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Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru
DMS FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777,
cena DMS je 30 Kč,

686/09-VI/15

Dyslektik neznamená hlupák

17

................

podpis:

.......................................................................
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10 SPORT, OHLÉDNUTÍ

Brodští softbalisté
skončili na Evropském
poháru čtvrtí

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) přivítal prvňáky v Dobroníně a předal jim
nejen stavebnici ROTO, ale i bezpečné kufříky.

Radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová (ČSSD) představuje
prvňáčkům ZŠ T. G. Masaryka v Třebíči stavebnici ROTO z Vysočiny.
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Pod hlavičkou Kraje Vysočina se na letošním ročníku Země živitelky představila více než desítka
regionálních výrobců potravin.

Mezi příznivce dobrých a poctivých potravin z Vysočiny patří také prezident České republiky Miloš
Zeman. U stánku Kraje Vysočina výklad podal hejtman Jiří Běhounek.

Skokový pohár Vysočiny v cíli
V sobotu 12. září vyvrcholil další
ročník Skokového poháru Vysočiny finálovým závodem v Žirovnici. Za podpory Nadace ČEZ se
během sezony uskutečnilo celkem
devět kvalifikačních závodů po celém kraji Vysočina a již zmíněné
finále v Žirovnici. Skokový pohár
Vysočiny, extraliga parkurového skákání na Vysočině, byl letos
rozdělen do čtyř kategorií – děti,

junioři a mladí jezdci, senioři.
V nové čtvrté kategorii soutěžili
4 a 5letí koně.
Kategorie dětí a juniorů byla
vůbec nejobsazenější z celého
poháru. Ve finálovém závodě
na parkuru o výšce 100 cm nakonec zvítězila Michaela Kadlecová
z JK Glod Čejov na koni Finlandia
před Petrem Vodvárkou s Unitou z Havlíčkova Brodu a velkou

favoritkou Petrou Peterkovou
v sedle Alegry.
Ani ve druhé kategorii se nedařilo favoritům, když vítězka kvalifikačních kol Monika Šánová
s Lojzkou skončila až jako pátá.
Z vítězství se radoval opět klub
JK Glod Čejov, tentokrát jezdkyně Michaela Balounová v sedle Diamantixy. Druhá skončila
o dvě sekundy v rozeskakování

Hana Nejedlá a Webelin-B, třetí
pak Dušan Simovski s Trinity 5
z Dešné.
Nejsledovanější kategorií však
byla ta seniorská. Finálový parkur byl na výšce 125 cm a hned
polovina startovního pole překonala základní část bez trestných
bodů. Ve finále se pak nejvíce dařilo Radce Dvořákové v sedle Damily z JK Cavalier Rynárec, která

dokázala opět zajet čistě. Odsunula tak na druhé místo Zdeňka
Hrnčíře s Cocou 1 z Proseče pod
Křemešníkem a Patrika Sukdoláka s Aramisem. Radka Dvořáková nakonec zvítězila i v kategorii mladých koní, tentokrát
s klisnou Ghalia Da Orlan a potvrdila tak svoji výbornou letošní formu.


Lukáš Krajíček

Olympijské centrum Závod Vysočina 2015
má podporu
ovládli cyklisté ze zahraničí
Národní olympijské centrum
mládeže a tělovýchovy Kateřinu
může vzniknout v okolí Nového
Valachovou (ČSSD).“
Města na Moravě. Vedení kraje
Budoucnost a nový status
sportoviště bude hlavním témavyslovilo silnou podporu rozsáhtem návštěvy ministryně a zálému projektu. „Několik mezinárodních akcí ukázalo, že Vysostupců Českého olympijského
čina Arena a přilehlý areál patří
výboru na Vysočině. Krajské zak těm nejlepším
stupitelstvo schválilo v případě získání státní dotace
v republice
na výstavbu centra
a má potenVysočina
ciál přilákat
poskytnutí dotace
1.–3. 7. 2016
do našeho
do výše čtyřnáArena
Mistrovství světa
kraje desítsobku podpory
horských kol
Nového Města
ky tisíc domána Moravě. To je
cích i zahranič16.–18. 12. 2016
ních návštěvníků,“
ochotno invesSvětový pohár
uvedl hejtman Kraje
tovat do centra
v biatlonu
Vysočina Jiří Běhounek
až deset milionů
(nez. za ČSSD) a dodal:
korun. Jeho součástí
„Cílem je nyní o oprávněnosmá být například rychti projektu a odpovídajících paralobruslařský areál a odpovídající
metrech areálu přesvědčit na říjinfrastruktura.
nové schůzce ministryni školství,
Petr Palovčík

Etapové cyklistické klání Vysočina se už tradičně řadí mezi nejprestižnější a nejlépe obsazované
závody v České republice. Letos
však v jeho pelotonu špičky české
cyklistiky chyběly.
Na Vysočině 2015 proto kralovali závodníci ze zahraničí. První pozici nakonec obsadil Rakušan Michael Gaubitzer, pouhých
jedenáct sekund za ním zaostal
druhý Němec Jonathan Dinkler,
který se navíc blýskl vítězstvím
v úvodní etapě závodu. Nejlepší z tuzemských jezdců, příbramský Martin Boubal, skončil
s patnáctivteřinovým mankem
třetí.
Výrazně do celkového pořadí promluvili také cyklisté z regionu, kteří do závodu nastoupili
v barvách týmu nazvaného REV

foto: Milan Plocek

Zadavatel: Kraj Vysočina

foto: archiv Kraje Vysočina

foto: archiv Hroši Havlíčkův Brod

Po druhém místě v základní skupině přehráli v prvním kole vyřazovacích bojů holandské Diamods.
V dalším duelu Broďáci sice nestačili na nakonec druhý belgický
Brasschaat, pak ale rozjeli svou krasojízdu a během jediného hracího
dne domů poslali český národní tým
do 23 let, pražský Radotín i favorizovaný Chomutov.
Od zisku vytoužené medaile Hrochy rázem dělilo jediné vítězství,
na něj ale softbalisté z Vysočiny
nakonec nedosáhli a po těsné semifinálové prohře s dánským Horsholmem obsadili na Evropském poháru
podobně jako vloni nepopulární
Jiří Svatoš
čtvrtou pozici.

2012

Foto a video na
iKrajvysocina.cz

Regionální potraviny z Vysočiny na Zemi živitelce

Na konci srpna se v české metropoli sešlo 22 nejlepších evropských
týmů, které bojovaly o primát
evropského klubového šampiona.
A havlíčkobrodští Hroši se ve skvělé konkurenci rozhodně neztratili.
Naopak.

Zlatý stř
edník

foto: Jaroslav Loskot

Aquatlon, tedy odvětví, v němž
závodníci kombinují plavání a běh,
v Česku nepatří mezi nejznámější
sporty. Přesto první ročník Aquatlonu Vysočiny, který se na začátku
srpna konal v Medlově na Žďársku,
přilákal desítky nadšenců.
Na účastníky čekal nejprve
700 metrů dlouhý plavecký úsek,
jenž vytrvalci absolvovali v ledové
osmnáctistupňové vodě Medlovského rybníka. Bezprostředně po jeho
dokončení závodníci vyrazili na sedmikilometrový terénní běh.
Mezi muži se s náročnou tratí
nejrychleji vypořádal Ondřej Kilian,
který do cíle dorazil za 42 minut.
Ženskou kategorii ovládla Kateřina
Ryšávková, závod štafet pak opanoval smíšený pár Jana Koubková
Jiří Svatoš
a Ondřej Humlíček.

foto: archiv Kraje Vysočina

První školní den se stavebnicí pro každého prvňáčka

Medlov hostil první
ročník Aquatlonu
Vysočina

Uzávěrka dalšího čísla
je 10. října 2015. Číslo
vychází od 26. října 2015.

www.ikrajvysocina.cz

O vítězství v závodě Vysočina 2015 bojovalo více než sto závodníků z pěti
evropských zemí – z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Nizozemska.

Region Vysočina. Mezi nimi byl
nejúspěšnější Rostislav Krotký,

jenž v celkové klasifikaci obsadil
desátou příčku.
Jiří Svatoš

