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Kulturní události
VOLNÝ ČAS
Aktuální informace o kulturním
dění v kraji, tipy na výlet a další
zajímavé akce najdete v rubrice
Volný čas na vysocina.idnes.cz.

KAŽDODENNÍ PŘÍLOHA PRO VÁŠ KRAJ

ŽĎÁR Tisíce lidí ve Žďasu
Strojírenský podnik slaví 60 let,
v sobotu otevřel dveře Strana B2

FOTBAL Úspěch Jihlavy
Hráči FC Vysočina porazili
Kladno 2:1 Strana B6

Počasí v kraji
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Havlíčkobordsko
Na brodské letiště se nastěhuje
pražský aeroklub Str. B4

Více na straně C11
nebo na pocasi.idnes.cz

Milan Dušák, ředitel Střední umělecké školy grafické v Jihlavě, získal v sobotu za
své mecenášské počiny historicky první cenu díků neboli Cenu Ď. Stalo se tak
v lipnickém hostinci, kde ve stejný den slavili příznivci Jaroslava Haška.

Beltine lákal nejen na hudební lahůdky

Svátek Keltů v Jaroměřicích potěšil i oko
V Jaroměřicích nad Rokytnou to v sobotu a v neděli pořádně roztančily nejen hudební skupiny věnující se irské, skotské a bretaňské hudbě, ale i český dudák hrající na skotské dudy Václav Rout.
Byly tam ale k vidění i jiné věci. Kromě hudby si mohli návštěvníci
třeba nechat na malovat keltské ornamenty na obličej. K vidění
byla i keltská vesnice, odkud vonělo čerstvě upravované maso či
polévka. Většina lidí v jaroměřické zámecké zahradě ze soboty na
neděli přespávala – mohli si ustlat buď přímo v areálu hlediště
nebo ve stanech. (mid)
» Více na str. B3
Keltská noc v Jaroměřicích
Foto: Petr Lemberk, MF DNES

Veterán Tomáš Sedláček strávil
devět let ve vojenském lágru. Do
Ořechova přijel vzpomínat na
Foto: MF DNES
březen 1942.

vysocina.idnes.cz
Další fotografie ze vzpomínkové akce
u Ořechova si prohlédněte na webu.

„Každý ředitel umělecké
školy věnuje na bohulibé
účely prostředky, které
může. Všechno se nedá
jen vypít nebo sníst.“
Milan Dušák
první vítěz Ceny Ď na Vysočině

Na Vysočině byly vybrány tři
osobnosti zasedající v kolegiu –
Jana Fischerová, bývalá starostka
Havlíčkova Brodu a nynější senátorka, sochař Radomír Dvořák a vnuk
Jaroslava Haška Richard Hašek. Tří-

členná porota vybírala z organizací
či osob, které doporučili jiné veřejně činné osoby, studenti, organizace, dětské domovy, nemocnice. Nakonec se sešlo čtrnáct uchazečů, na
Cenu Ď v Kraji Vysočina jich bylo nominováno pět. Největším mecenášem v kraji se nakonec stal ředitel
Střední umělecké školy grafické
v Jihlavě Milan Dušák.
„Těší mě to. Každý ředitel umělecké školy ale věnuje a věnoval na bohulibé účely prostředky, které
může. Všechno se nedá jen vypít
nebo sníst,“ usmíval se Dušák.
Dušáka na cenu nominoval jeden z porotců coby osobnost veřejně činná Radomír Dvořák. Sám
má s pomocí studentů Střední
umělecké školy grafické v Jihlavě
své zkušenosti. Pomáhali mu při
různých projektech.

» Pokračování na str. B3

Policie hledá na Vysočině stovky lidí
VYSOČINA Na autech mají napsáno, že pomáhají a chrání. Hodně
důležitá je ale i jiná činnost policistů – pátrání po ztracených lidech.
Takových jsou v současnosti na Vysočině stovky.
Policisté pátrají po osobách, které hledají jejich příbuzní a blízcí,
ale i po těch, jež se skrývají před zákonem. Na konci dubna jich bylo
na Vysočině dohromady 246.
Tu první skupinu nazývají policisté pohřešovanými, tu druhou,
mnohem početnější, označují jako

Out Distance připomíná tragédii
od Shakespeara, říká pamětník
OŘECHOV (ana) Zvuk helikoptéry
rozetnul ticho posledního dubnového dopoledne. Nad hlavami lidí
v Ořechově zakroužil vojenský vrtulník, který přivezl vojenské hodnostáře spojené s druhou světovou válkou. Tradiční vzpomínková
akce spojená s vysazením parašutistické skupiny Out Distance připomněla události z 28. března
1942 právě u Ořechova. Byli zde vysazeni čeští parašutisté Adolf Opálka, Karel Čurda a Ivan Kolařík.
Zavzpomínat na devětašedesát
let staré události přijel i armádní
generál Tomáš Sedláček.
„Já už jsem jeden z těch posledních předválečných důstojníků
a považuji za svoji povinnost, pokud mám možnost, si tyto události, které se staly za války i po ní, připomínat,“ uvažoval třiadevadesátiletý Sedláček.
Skupina Out Distance, vysazená právě u Ořechova, mu připomíná shakespearovskou tragédii. Na-

cenáše za poslední rok. Ten se pak
společně s dalšími nejlepšími z ostatních krajů utká v celorepublikovém
kole,“ vysvětlil Richard Langer.

jdeme v ní podle Sedláčka zrádce,
milence i hrdiny. „Je to tragická
historie, protože od začátku se jí
nedařilo. Všichni skončili své životy, Čurda byl popraven. Je zvláštní, že na jedné straně jsou tady hrdinové a na druhé straně se tady
vyskytují Čurdové. Naštěstí je těch
Čurdů méně než hrdinů,“ zamyslel se Sedláček. On sám se za války
dostal do Francie a poté do Anglie, kde sloužil čtyři roky. Poté byl
poslán na východ, protože měl parašutistický kurz. „Zúčastnil jsem
se i zahájení bojů na Dukle a poté
jsme byli posláni na Slovenské povstání. Tím skončila moje válečná
historie,“ vzpomínal armádní generál.
Zásluh se však po válce nedočkal. Protože bojoval proti Německu na Západě a po osvobození se
nepřidal k mnoha jiným a neutekl,
strávil devět let ve vojenském lágru. Odsouzen byl – jak jinak – za
špionáž a velezradu.

246
lidí hledali na konci dubna
policisté na Vysočině.
osoby hledané. Jsou to například
lidé podezřelí ze spáchání trestného činu, odsouzení, kteří nenastoupili výkon trestu, nebo ti, co z vězení uprchli. K nim pak policie přidává ještě třetí skupinu – osoby, u kte-
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První Cena Ď na
Vysočině putovala
k řediteli školy
LIPNICE NAD SÁZAVOU Cena díků neboli Cena Ď má vyjádřit poděkování
lidem, organizacím či dalším subjektům, kteří mecenášsky podporují
kulturu na Vysočině. Historicky první ocenění na Vysočině převzal o víkendu od zástupců Ceny Ď Milan
Dušák, ředitel Střední umělecké školy grafické v Jihlavě.
Ceny se rozdávaly v hostinci
a penzionu U České koruny v Lipnici nad Sázavou. Tam se zrovna sešli
i příznivci spisovatele Jaroslava Haška, který se tento den před 128 lety
narodil.
„Na celostátní úrovni jde o jedenáctý ročník akce, která má odměnit
všechny mecenáše, kteří pomáhají
kultuře, nemocnicím, charitě. Protože jich však je tolik, rozhodli jsme se,
že v každém kraji vytvoříme kolegium osobností, které budou nominace hodnotit a vyberou největšího me-
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rých se pátrá po místě jejich pobytu. To jsou například klíčoví svědci
soudních procesů.
„Jejich společný seznam s fotkou a základními údaji se dá najít
na našich webových stránkách
a my veřejnost povzbuzujeme
k tomu, aby náš web navštěvovala
a s hledáním lidí pomáhala. Až
čtvrtinu z nalezených osob nám totiž pomohou objevit právě všímaví
občané,“ vysvětlila mluvčí krajské
policie Dana Čírtková.

» Pokračování na str. B2

Technaři
v Meziříčku
začali sezonu.
Bez incidentů
MEZIŘÍČKO (mid) Technoparty v Meziříčku na Třebíčsku je pravidelnou
akcí, kterou technaři na Vysočině
zahajují svoji sezonu. Od pátku až
do neděle na místě duněla elektronická hudba a kolem areálu a po
obci se pohybovali příznivci technohudby. Pořadatel původně avizoval
Policii ČR až patnáct stovek účastníků z celé České republiky. Jeho prognózy se však nenaplnily.
„O technoparty jsme byli informováni. Trvala od pátku do neděle
1. května. V pátek přijelo na místo
asi dvě stě účastníků akce, v sobotu
jich ještě přibylo. Jejich celkový počet se pohyboval kolem pěti set,“
uvedla mluvčí krajského policejního ředitelství v Jihlavě Dana Čírtková.
Policisté na místo vyjížděli v rámci pravidelných obchůzek, podle
Čírtkové však zasahovat nemuseli.
„Jediné, co jsme dostali nahlášené,
bylo úmyslné poškození zpětného
zrcátka u zaparkovaného vozidla,“
dodala Čírtková.

Startuje soutěž
Maturitní tablo
roku 2011.
Hlasujte už nyní
VYSOČINA (mid) Právě dnes začíná
soutěž Maturitní tablo roku 2011,
kterou pro všechny maturanty připravila MF DNES společně s Rajče.net. Všichni maturanti mohou
přihlásit své letošní tablo na
www.rajce.net/tabloroku2011
a do 30. května sbírat hlasy. Jedna
fotografie musí být celkovým pohledem na tablo ve výloze. Tabla
soutěží nejen ve svém regionu, ale
i v rámci celé ČR. Regionální vítězové budou zveřejněni v přílohách
MF DNES v pondělí 6. června. Každý účastník má navíc šanci získat
Cenu poroty, kterou je zorbing pro
celou třídu a balíček kosmetiky
pro každého z dané třídy. Hlasovat
může každý pro svého oblíbence
od spuštění soutěže, která začíná
právě dnes.

