
   
  p
ře

dp
la

tn
é:

 5
67

 5
78

 0
27

   
  w

w
w

.ji
hl

av
sk

e-
lis

ty
.c

z

Foto: HLAVICKA/K/K/K
Š: 266.00 / V: 62.00

Foto: AVIZA/K/K/K/K/
Š: 266.00 / V: 32.00

Foto: 101
Š: 176.00 / V: 93.00

Pamětní deska
    Martin Herzán již před pěti
lety umístil na budovu DKO v
Jihlavě pamětní desku určenou
Karlu Krylovi. Totéž chtěl udě-
lat v Třebíči, tam mu to však
na vyhlédnuté budově nebylo
povoleno.

PUSTÝ VODNÍ RÁJ! Středa poledne: Deštivé počasí vylidnilo také toto venkovní koupaliště. Prázdný
Vodní ráj využila alespoň modelka k focení. (Více na str. 3) Foto: Lubomír Maštera

Park uzavřen,
hrozí pád stromů

TELČ (jv) − Jen na vlastní ne-
bezpečí se mohou lidé pohybo-
vat zámeckým parkem v Telči.
Správa zámku park uzavřela,
nebo� podmáčené stromy hrozí
pádem.
    Do 13.7. přitom v parku pro-
mítá letní kino. Vstup do parku
je však možný pouze od cen-
trálního parkoviště, tedy bran-
kou u skleníku (naproti Hotelu
Antoň). Otevřeno tu bude vždy
od 21 hodin. Návštěvníci "let-
ňáku" se mají držet pokynů
provozovatele a pohybovat se
jen ve vymezeném prostoru.

S l o u p e k

Domácí úkol
    Milé děti, dám vám prázd-
ninový domácí úkol. Schvál-
ně jestli najdete u vás doma
nějaký výrobek z Vysočiny.
V garáži určitě úspěšní ne-
budete, pračku, ledničku i
nábytek také jistě máte od-
jinud. Zkuste vyhledat
aspoň nějaký detail.
    Z dovolené si vozíte spous-
tu suvenýrů, třeba mušli z
Chorvatska, švýcarskou čo-
koládu, model Eiffelovky ne-
bo dokonce buddhistickou
sošku z Thajska. Jenže ty
vám toho o místních lidech
moc neřeknou, ty spíš hodně
řeknou o vás: jak jste dobří
a zcestovalí atd. Jestlipak
máte také nějaký suvenýr ty-
pický pro Vysočinu, třeba ko-
šík z proutí? Za ním totiž
líp vidíte člověka. Možná ho
totiž dělal váš příbuzný nebo
soused. Kdo najde deset vy-
sočinských výrobků, má u
mě za 1. Jan Mazanec

Telčské náměstí se letos
v noci hlídat nebude

TELČ − Náměstí Zachariáše z
Hradce v Telči se na zítra na
celý den opět neprodyšně
uzavře. Vstup do historického
centra města bude možný
pouze za poplatek. Dospělí vy-
táhnou z kapsy 25 korun a děti
do 15 let o patnáct korun mé-
ně. Náměstí si v sobotu pod-
maní už tradiční Horácký jar-
mark, který se letos ve městě
uskuteční už posedmnácté. O
aktuální rozhovor jsme požá-
dali hlavní organizátorku akce
Janu Návratovou z pořádající-

ho folklórního souboru Podja-
vořičan.
    Čekáte od lidí negativní re-
akce v souvislosti s uzavře-
ním náměstí?
    Vstup do centra města je
zpoplatněný během konání
jarmarku každoročně, takže
nejde o žádnou novinku. Ze
začátku s tím lidé měli prob-
lémy, ale te� už se dá říct, že
si tak nějak zvykli. I díky tomu,
že na náměstí probíhá celo-
denní program, který začíná
od devíti hodin a končí až po
16 hodině.

(Pokračování na str. 2)

Foto: 104
Š: 86.00 / V: 60.25

VÝROBA KOŠÍKU vyžaduje hlavně trpělivost a přesnost.
Foto: archiv R. Mahelové

Foto: 047-12
Š: 64.00 / V: 30.00

Foto: 002-3
Š: 64.00 / V: 30.00

Foto: 040-5
Š: 64.00 / V: 30.00

Foto: 055-7
Š: 64.00 / V: 30.00

"Glejt" Vysočiny mají i košíky z Jihlavy
REGION (hm) − Mezi dalšími
šesti výrobci z Vysočiny, kteří
od kraje obdrželi značku "Vy-
sočina − regionální produkt", je
i výrobkyně košíků Renata Ma-
helová z Jihlavy.
    Seznam držitelů tohoto certi-
fikátu původu, který by měl na-
pomoci výrobkům na trhu zauj-
mout svou originalitou a záro-
veň příslušností k regionu, se
tak rozrostl na celkem 34. 26letá
studentka Renata Mahelová boří
představu o tom, že košíky ple-
tou jen staří lidé na venkově.
"Uživit se s tím moc dobře nedá,
ale člověka to začne bavit, když
vidí, že si dokáže sám vyrobit
něco užitečného," říká s úsmě-

vem žena, která se toto umění
naučila od dědy a také na kur-
zech, které nyní sama pořádá.
    Zařazení mezi regionální pro-
dukty vítá. "Snad to bude i ta-
kové doporučení pro české zá-
kazníky, že nemusí kupovat jen
dovážené košíky, které se často
vyrábějí v nedůstojných pod-
mínkách a využívají i dětskou
práci," dodává R. Mahelová, kte-
rá své výrobky prodává na jar-
marcích a trzích a také přes in-
ternetový obchod.

    Krajský radní pro regionální
rozvoj Martin Hyský (ČSSD)
uvedl, že časem by mohly mít
certifikát nejen vysočinské pro-
dukty, ale i vysočinské služby.
"Otázkou je, zda by mezi pod-
nikateli byl o tuto značku zájem
a zda pro ni uzrál čas. Jsem však
přesvědčen, že i jedinečná služ-
ba může splňovat kritéria še-
trnosti k životnímu prostředí,
kvality a spjatosti s regionem,"
uvedl Hyský.

Foto: 102
Š: 41.00 / V: 50.00

JANA NÁVRATOVÁ

Komunista vydal
medaili Kryla

JIHLAVA (pk) − Celkem 200
ks medailí k výročí 65 let od
narození a 15 let od úmrtí ko-
munisty pronásledovaného zpě-
váka Karla Kryla vydal Martin
Herzán, který je jihlavským ko-
munistickým zastupitelem.
    "Dnes má medaili téměř kaž-
dý sportovec, herec či zpěvák,
od Jaromíra Jágra až po Aleše
Valentu. A na Karla Kryla se
zapomíná, ač je nesmazatelně
jednou z největších osobností
našeho národa ve 20. století,"
zdůvodňuje vydání medaile
Herzán.
    Autorem návrhu čtyřcenti-
metrové medaile s portrétem
Karla Kryla, daty jeho narození
a úmrtí a heslem Za svobodu a
spravedlnost je sám Herzán. Vy-
ražení medaile sám také za-
sponzoroval.
    "Většinu rozdám, zvažuji tře-
ba radní kraje, zastupitelstvo,
historika Jaroše...," přemítá, ko-
mu by mohl medaili věnovat.
Pokud by měl někdo z veřej-
nosti zájem, prodával by ji prý
za pořizovací cenu, asi 170 Kč
za kus.
    Náměstek primátora Jihlavy
Radek Vovsík (ODS) vydání me-

daile komunistou nechápe. "Ka-
rel Kryl byl jednou z ikon proti-
komunistického odboje. Co má
znamenat toto gesto (Herzánovo
vydání medaile − pozn. red.) ?
Má to být demonstrace novodo-
bé liberálnější KSČM?" napsal v
blogu na webových stránkách
Jihlavských listů.

(Pokračování na str. 2)

Další ocenění:
    Marie Hůlková z Třebíče (kože-
né kabelky, aktovky a klíčenky)

    Miroslav Dvořák z Janštejna
(zpracování skla)

    Lenka Malátová z Čížova (ručně
paličkovaná krajka)

    Občanské sdružení Slepíši z Ta-
sova (zahradní nádoby, zahradní
plastiky, hračky)

    Občanské sdružení Benediktus
z Chotěboře (keramika, výrobky z ov-
čího rouna)

Žižkova 10, 586 01 Jihlava, tel.: 777 066 006, rajspanku@ji.cz

NOVĚ NA 650 m2
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