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Kšefty s řidičáky
VIDEO NA WEBU
Jihlavští policisté obvinili tři muže
z braní úplatku při vyřizování
řidičských průkazů. Více informací
a video najdete na webu.

JIHLAVA, TŘEBÍČ, HAVLÍČKŮV BROD, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PELHŘIMOV

MOTOKROS Elita v Pacově
Neděle bude patřit kompletní
české špičce i cizincům Strana B6

ŠKOLSTVÍ Role ředitelky
Jaké to je vést školu
v malé obci Strana B2

Počasí v kraji

23 °C/26 °C
6 °C/9 °C

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz
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Kam za sportem
Přehled zápasů a dalších
událostí Strana B6

Jihlavsko

Zámek trochu jinak

Jak si žila hraběnka
Elvíra z Vrbna a její
vrstevníci
Novou výstavu připravil pro návštěvníky státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou. Návštěvníci nahlédnou do salonů, jídelen,
ložnic a pracoven. Expozice s názvem Zámecké pokoje pod lupou je zaměřena na šlechtické
interiéry. Celosezonní výstava
by měla dát nahlédnout do každodenního života aristokracie
19. století. „V zámeckých interiérech se nejen odvíjely neobyčejně zajímavé lidské osudy, ale dělala se tam i vysoká evropská politika,“ řekla jedna z autorek výstavy Jana Petrová. Doložila to
na příkladu poslední majitelky
zámku, hraběnky Elvíry z Vrbna,
která pocházela z nejurozenější
vrstvy tehdejší evropské společnosti. Elvíra z Vrbna byla sestřenicí tří posledních bavorských
králů a udržovala čilé styky s příslušníky evropských panovnických rodů.
(lik, ČTK)

Kino Máj bude
promítat ve 3D

TŘEŠŤ (mkk) V šestitisícové Třešti
se rozhodli držet krok s moderními multikiny i nabídkou jejich horkých filmových novinek. A to dokonce i promítáním obrazu ve trojrozměrné technologii a prostorovým zvukem. To si ale vyžádá zhruba třímilionovou investici do technologického vybavení tamního
kina Máj. Třešťská radnice na modernizaci získala půlmilionovou
dotaci. Moderního promítacího
sálu by se tak diváci v Třešti mohli
dočkat už letos na podzim.

» Více na str. B3

JIHLAVA

U nemocnice vysázejí
tisíce stromů a keřů

Zámecké pokoje pod lupou
Foto: Jaroslav Šnajdr, MF DNES

Mladí fotbalisté
dostali od kraje
bezpečné branky
JIHLAVA (ČTK) Devadesát fotbalových klubů na Vysočině dostalo od
Kraje Vysočina téměř dvě stovky
speciálně upravených branek, které
by měly zvýšit bezpečnost mladých
sportovců. Budou sloužit začínajícím fotbalistům ve věku do deseti
let. „Branky jsou lehčí než běžné
typy a mají zvýšenou stabilitu,“ uvedl mluvčí kraje Jan Nechvátal.
„Kvůli zvyšujícímu se počtu úrazů způsobených pádem branky
kraj vyčlenil na výrobu a dodávku
odlehčených konstrukcí 1,5 milionu,“ řekl hejtman Jiří Běhounek.
Branky o rozměrech třikrát dva metry jsou z polymerových trubek. Každý roh je zpevněn hliníkovou trubkou, celá konstrukce je zatěžkána
závažím ve spodním dílu. Zajišťuje
tak vysokou stabilitu a znesnadňuje
překlopení. Nové vybavení tři měsíce testovali ve 12 oddílech v kraji.
Tragické případy spojené s pádem branky se odehrály i na Vysočině. V srpnu 2009 spadla branka
v Přibyslavicích, při pádu usmrtila
třináctiletého chlapce. V prosinci
2009 došlo k tragédii v Dolní Cerekvi, zemřela předškolačka.

Konkurzy: tři
ředitelé škol svá
křesla neuhájili
VYSOČINA (zk) Představitelé 36
krajských škol si mohou oddychnout. Jejich ředitelská křesla jim
zůstala. Své posty při konkurzech,
které jsou ze zákona povinné po
šesti letech ve funkci, doposud neobhájili tři ředitelé. Rozhodovat se
bude ještě o osudu 16 šéfů škol.
„Po kandidátech vyžadujeme vypracování jakési vize týkající se jejich školy. Při konkurzu padají
otázky na tělo, často takové řízení
trvá víc než hodinu. Takže opravdu nejde o pouhou formalitu,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír
Novotný. „Stávající ředitelé byli
často velmi překvapení a tvrdili, že
se při konkurzu docela zapotili,“
popsal.
» Pokračování na str. B2

Šéf jihlavské galerie
se stěhuje na Hlubokou
Jihlavská Oblastní galerie Vysočiny bude mít nového
ředitele. Aleš Seifert se rozhodl změnit působiště,
vybrala si jej Alšova jihočeská galerie, která sídlí
na zámku v Hluboké.
JIHLAVA Oblastní galerii Vysočiny
v Jihlavě čeká poměrně velká změna. Její dlouholetý ředitel Aleš Seifert se rozhodl odejít a jeho novým
pracovištěm bude Alšova jihočeská galerie na zámku Hluboká.
Ředitel na nabídku práce v Alšově galerii kývl proto, že ji považuje
za další velkou výzvu. „Navíc jsem
to bral jako možnost postoupit ve
svých zkušenostech. Alšova galerie
je totiž o dost větší než oblastní
v Jihlavě. Je to pátá největší galerie
v České republice. Moc mě potěšilo, když mi po náročném konkurzu zavolali, že mě berou,“ uvedl
34letý Seifert.

Ten se bude muset kvůli nové
práci přestěhovat. „Naštěstí manželka souhlasila. Dojíždění by rozhodně nebylo reálné,“ usmívá se
šéf galerie.
O jeho rozhodnutí na krajském
úřadě, který má Oblastní galerii Vysočiny ve správě, věděli od samého počátku. „Už když jsem se do
výběrového řízení na ředitele Alšovy galerie hlásil, tak jsem to oznámil. Rozhodně jsem nechtěl nic dělat za zády,“ potvrdil ředitel.
A jaká byla ze strany kraje reakce, když bylo jasné, že konkurz na
ředitele jihočeské galerie vyhrál?
„V jeho odchodu mu nebudeme

jakkoli bránit a přejeme mu do budoucna hodně štěstí. Patří mu
naše velké poděkování za odvedenou práci,“ vyjádřil se k Seifertovu
odchodu krajský radní pro oblast
kultury Tomáš Škaryd.
Aleš Seifert žádný tip na člověka, který by ho ve funkci mohl nahradit, dávat nechtěl. „Tohle je
plně v kompetenci zřizovatele,“ vyjádřil se.
Na otázku, zdali se nebojí toho,
že spolu s jeho odchodem přijde
kulturní stánek o návštěvníky, pak
odpověděl: „Doufám, že se tak nestane. Bude to jen na novém vedení, jak se s tím vypořádá a s jakou
koncepcí přijde. Já věřím, že galerie bude i po mém odchodu jen
růst.“
Seifert vedl Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě sedm let. Výběrové řízení na jeho funkci bude vypsáno
do konce května 2012.

Galerii na zámku Hluboká chce
dát trošku do pohybu. „Ona má obrovský potenciál, který je možné
využít zajímavějším způsobem,
než tomu bylo doposud,“ sdělil
Aleš Seifert.
Čtyřiatřicetiletý absolvent historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě nechystá na jihu Čech
žádné personální otřesy, ale v budoucnu počítá s reorganizací galerie a vypsáním výběrových řízení
na místa šéfů sbírek.
Galerie v Hluboké vlastní bezmála 18 tisíc sbírkových předmětů, mimo jiné nejobsáhlejší kolekci gotického malířství a sochařství,
nizozemského malířství 16. a 18.
století a českého sochařství. Součástí je expozice v Mezinárodním
muzeu keramiky v Bechyni. Ročně
ji navštíví na 30 tisíc lidí.
Zuzana Kudrnová
s využitím ČTK

Na Vysočině vydají obce, nemocnice, kraj a další organizace za obnovení zeleně v nejbližší době dohromady kolem 120 milionů korun.
Evropskou dotaci teď získalo 35
projektů. Například kolem jihlavské nemocnice bude vysázeno
14 800 kusů dřevin. Jde o projekt
za 12 milionů korun, který počítá
s obnovením zeleně na 6,5 hektaru
ploch.
(ČTK)

V pondělí

Havlíčkův Brod, Chotěboř,
Světlá nad Sázavou
úterý: Žďár nad Sázavou, Nové Město
na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem
středa: Třebíč, Náměšť nad Oslavou,
Moravské Budějovice
čtvrtek: Pelhřimov, Humpolec, Pacov
pátek: Jihlava, Telč, Polná

» Zítra v MF DNES

Blíží se letošní reje čarodějnic. Kam se
vypravit? Zítra se dozvíte několik zajímavých tipů. Slety čarodějnic se budou konat například v Jihlavě, Žďáře nad Sázavou nebo Chotěboři.

Beltine nabídne noc prožitou v zahradách v Náměšti

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Na pondělní čarodějnický večer se chystá
v zahradách náměšťského zámku
zážitkový festival keltské historie,
romantiky a současnosti Beltine
2012. Slavit se bude celou noc až
do 12 hodin 1. května.
„Magická čarodějná noc z 30.
dubna na 1. května je Kelty uctívána od pradávna. Do dnešních dnů
má mnoho následovníků. Největší
oslavou je tradiční Svátek keltské
kultury Beltine,“ řekl Tomáš Křivánek z Bratrstva Keltů.
Letos se uskuteční jeho již 18.
ročník. Jde o výjimečný zážitkový
festival, kde si kromě nepřetržitých hudebních vystoupení a tance návštěvníci mohou v keltské vesnici vyrobit vlastní suvenýr, utkat
se ve hrách našich předků nebo
skolit vlastnoručně oštěpem či ší-

pem kance. Nebudou chybět ani
jezdecká vystoupení a napadení
keltského tábora bojovníků. Na to,
jak lítý boj mezi Kelty a Římany dopadne, se musejí zájemci přijít podívat sami.
Nevšedním zážitkem také bude
vystoupení skupiny Radim Zenkl
& přátelé. Radim Zenkl je nejlep-

ším mandolinistou světa. Natočil
osm CD a vynalezl mandolínovou
techniku, při které nástroj zní jako
dva nástroje současně.
Hnutí Brontosaurus tradičně
připraví pro návštěvníky výstavu
kreslených vtipů Ekofór a malování na tělo, děti i dospělí si mohou
zahrát hry našich předků.

S taneční skupinou Žert se zájemci naučí irské a skotské tance,
se kterými mohou protancovat celou noc. Připraveny budou lanové
překážky a prolézačky, provazochodectví nebo například rozeznávání vůní v Čuchometrii.
Na keltském svátku nesmějí
chybět řemesla. Proto zde bude

PROGRAM
Tradice

Letos se uskuteční již
18. ročník festivalu
keltské historie,
tentokrát lidé prožijí
noc v zámeckých
zahradách v Náměšti
nad Oslavou.
Foto: Archiv MF DNES

Co návštěvníky čeká
Hudba: FIRKIN, Asonance, Barbar
Punk, České srdce, Navostro,
Radim Zenkl & přátelé, Rí Ra,
Shannon, Unreel
Další zábava: taneční skupina Žert
s irskými a skotskými tanci, lanové
prolézačky, provazochodectví,
ukázka řemesel, výroba suvenýrů

připravena ukázka mletí mouky,
tesařství, tkaní, pečení placek, kovářství, lití bronzu, prohlídka zbraní, ražba mincí, výroba keramiky,
kovotepectví nebo kamenictví.
Z kamene si zájemci o toto řemeslo budou moci vytesat jednoduchý přívěšek a vyrýt si do něj svůj
symbol.
„O překvapení nebude rozhodně nouze,“ slibuje Tomáš Křivánek s tím, že Svátek keltské kultury
Beltine má spousty přesahů. Na
jeho realizaci spolupracuje s občanským sdružením Keltoi, s Domovem bez zámku, který se stará
o mentálně postižené, a s projektem Pomozte dětem.
Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji za 390 korun, na místě budou k dispozici za 450 korun.
Linda Chladová

