
Světoznámá malířka vystavuje u nás
Pelhřimov – V pelhřimovské Galerii M budou po celé
září vystaveny obrazy Jaroslavy Kupkové. Autorka
v Pelhřimově vystavovala i v předchozích letech, a to
nejen v Galerii M, ale i v kostele sv. Víta. Expozice s ná-
zvem Objevené inspirace bude pro návštěvníky Gale-
rie M připravena po celé září. Kupková maluje zejmé-
na květiny. Na plátnech tedy milovníci umění uvidí na-
příklad pole plné slunečnic či červené vlčí máky, ale ta-
ké kresby květinových zátiší. Autorka vystavuje své
obrazy nejen po celé České republice, ale i mimo ni. S je-
jími výstavami se tak mohli setkat například návštěv-
níci galerií v Karlových Varech, ve Volyni nebo v Pra-
ze, ale také v Německu, Rakousku nebo v daleké Kali-
fornii. (kh)

Knihovna chystá pestrý program
Pelhřimov – Ruční práce, šperky či fotografie. To vše
si pro návštěvníky připravili v pelhřimovské Městské
knihovně. V přízemí knihovny v oddělení beletrie se
budou vystavovat mimo jiné fotografie. Expozice nese
název Stromy a jde o snímky zachycené Františkem
Ježkem na jeho putování. Další výstavou nachystanou
v oddělení beletrie je expozice nazvaná Ruční práce.
Tam si návštěvníci knihovny mohou prohlédnout na-
příklad šperky, výrobky z kamenů nebo ozdoby vytvo-
řené ze svíček a pedigu. To vše pochází z dílny Lenky
Blažkové. Obě výstavy budou v oddělení beletrie
pelhřimovské Městské knihovny k prohlédnutí až do
posledního září. (kh)

Zesnula spisovatelka Longinová
Kamenicko, Jindřichohradecko – Ve čtvrtek 27. srp-
na zemřela pětaosmdesátiletá spisovatelka, jindřicho-
hradecká rodačka a kamenická čestná občanka Helena
Longinová. Úspěšná autorka povídek, románů či diva-
delních her se častokrát ve svých dílech vracela k mo-
tivům svého rodného kraje. Do Kamenice nad Lipou ně-
kolikrát zavítala, aby se tu setkala se čtenáři svých
knih. Helena Longinová po promoci nastoupila jako
profesorka němčiny na jazykovou školu v Praze, kde
učila až do odchodu do důchodu. Jako spisovatelka de-
butovala až v roce 1981, a to v časopisu Vlasta. K jejím dí-
lům patří například knihy Proč umírá sánská koza,
Koncert pod kaštany nebo Borůvkový piknik. (as)

Fanoušci se rozloučí s hořepnickým parketem
Hořepník – Letošní sezonu na
Letním parketu Hořepník za-
končí dvojkoncert kapel Dy-
mytry a Titanic, a to v pátek
od jednadvaceti hodin.

Hořepnický parket nabídl

od začátku července celkem
pět večerů, včetně toho po-
sledního, ve znamení „tvrdé“
muziky. Rockeři měli mož-
nost zavítat na koncerty for-
mací, jako jsou Harlej, Törr,

Tři sestry, Alkehol, Visací zá-
mek či Tlustá Berta. Parket
patřil i řadě hostů, například
De Bill Heads, The Fialky ne-
bo E!E. Na poslední koncert
hudební hosté nedorazí. (as)

Kamenické muzeum
zaostřuje na snímky

Kamenice nad Lipou – Měst-
ské muzeum Kamenice nad
Lipou zve na novou výstavu,
která tentokrát potěší milov-
níky fotografií. Svá díla v ex-
pozici pod názvem Ostření
představí Monika Nováková.
Vernisáž, na níž zahraje Mi-
roslav Kemel, se uskuteční ve
výstavní síni muzea v pátek od
osmnácti hodin. Výstava po-
trvá do 30. září.

Monika Nováková je pra-
videlným účastníkem kame-
nického Hračkobraní. Stojí
u stánku s barevnými kera-
mickými magnetkami a vedle
něj ještě dohlíží na tvořivou
dílnu, kde si zájemci vybarvují
magnetky podle své fantazie.
Vedle toho se zabývá výzdobou
dětských vzdělávacích zaříze-
ní, škol či klubů. (as)

Bruslení nekončí, k dětem se přidají i rodiče
Lidé z Kamenice nad Lipou a Žirovnice jezdí
na stadion do Hradce. Doma kluziště nemají
ANETA SLAVÍKOVÁ

Kamenice nad Lipou, Ži-
rovnice – S problémy uvnitř
jindřichohradeckého hokeje
se objevily také obavy, že
skončí projekt pro děti, které
se chtějí naučit bruslit pod ve-
dením profesionálů. Kame-
ničtí a žirovničtí obyvatelé
nemají ve svých městech zim-
ní stadion, mírné zimy v po-
sledních letech jim ani nedo-
přávají, aby si zabruslili na
rybníku, a tak dojíždějí třeba
právě do Jindřichova Hradce.

Například z kamenické ma-

teřské školy obulo loni brusle
dvaatřicet dětí. „Když se rodi-
če o sporech v hradeckém ho-
keji dozvěděli, tak se skutečně
obávali, že projekt Děti do po-
hybu skončí. Já jsem byla od
začátku v kontaktu s organi-
zátory, kteří mě o vývoji situ-
ace informovali,“ vysvětlila
ředitelka kamenické mate-
řinky Jaroslava Váchová.

Rodiče do pohybu
Doplnila, že na přihlašování
do kurzů čekali do června, kdy
trenéři s jistotou potvrdili, že

kurzy pokračovat budou. A co
víc, jeden z iniciátorů brusle-
ní pro děti Zdeněk Ondřej do-
plnil, že letos nově budou or-
ganizovat také kurzy bruslení
pro rodiče.

Ondřej dále nastínil pozadí
problémů v jindřichohradec-
kém hokeji. Nový klub HC
Střelci vznikl na základě spo-
rů kolem klubu KLH Vajgar.
Kolem třiceti mladých hráčů
Vajgaru chtělo přestoupit ke
Střelcům, ale mateřský klub
za ně požadoval peníze. „Rok
a půl jsme usilovali o to,
abychom jejich registrace
převedli pod nás, což se nám
nakonec podařilo. Kurzy bru-
slení pro žáčky mateřských
škol tak nejsou v žádném pří-

padě ohrožené,“ ujistil On-
dřej.

Ředitelka Váchová zmínila,
že jsou z bruslení nadšeni.
„Jsme rádi, že to nakonec dob-
ře dopadlo. Na led mohou už
děti od čtyř let a je vidět, že lek-
tory práce s malými sportovci
baví. Očekávám, že o bruslení
bude tentokrát větší zájem, ale
jejich počet budeme reduko-
vat. Kapacita bude zřejmě tři-
cet dětí. A jezdit začneme v říj-
nu,“ sdělila Váchová.

S profesionální výukou
bruslení pro žáčky mateřinek
začali hokejisté a jindřicho-
hradečtí odchovanci Zdeněk
Ondřej a Petr Šachl v loňském
roce. Kurzy se setkaly s úspě-
chem a k jejich podporovate-

lům se přidala i města z Pelhři-
movska – Kamenice nad Li-
pou a Žirovnice. „Vedoucí
projektu nás oslovili se svým
nápadem a nám se to zalíbilo.
Myslím si, že pro děti je i tato
pohybová dovednost důležitá
a my jim ji u nás nemůžeme
nabídnout. A do Hradce to ne-
ní tak daleko,“ zmínil žirov-
nický starosta Milan Šmíd.

Pomoc od obcí
Ondřej doplnil, že letos je pod-
poří další obce. „Partnerství
spočívá ve finanční pomoci.
Obce přispívají na dojíždění
žáků,“ podotkl Ondřej.

Loni se do kurzů bruslení
přihlásilo 244 dětí, letos to vy-

padá, že jich bude dvojnáso-
bek. Kromě toho, že se malí
sportovci hýbou, mohou se
z nich do budoucna stát profe-
sionální hokejisté. „Mezi žáč-
ky si vyhlížíme talenty, kteří
se mohou přidat k hokejové-
mu klubu,“ dodal Ondřej.

Bruslení pro děti o deseti
lekcích začíná v září. Další
kurzy opět po deseti lekcích se
odehrají od února příštího
roku. „Nově začínáme s pro-
jektem Rodiče do pohybu.
Bruslení bude o víkendu v do-
poledních hodinách. Chtěli
jsme i dospělé zapojit do zdra-
vého životního stylu,“ vy-
světlil Ondřej s tím, že další
podrobnosti jsou na webu HC
Střelci.

FARMOU RYBNÍČEK SE PROHNAL OHNIVÝ MUŽ

KASKADÉR. Namalé farměRybníček nedaleko Pelhřimova hořel jezdec na koni. V rámci pořaduNa špacíru, který zde natáčela
pelhřimovská regionální televize R1, přijel LudvíkNovotný se svýmkaskadérskýmkouskemohnivého jezdce. Díky pečlivé přípravě,
která spočívala v zakrytí koně nehořlavou látkou a následnémnavlhčení vodou jak jezdce, tak koně, celá akce dopadla dobře a oheň
nikoho nepopálil. Jak prozradil LudvíkNovotný, kůňGariet (na snímku) se objeví také v televizní vánoční pohádce zvanéKorunní
princ. Foto: Deník/Denisa Šimanová
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3ZPRAVODAJSTVÍdeník středa 2. září 2015

Pelhřimov, Palackého 1460 • Polná, Obchodní dům, Husovo nám. 46 • Havlíčkův Brod, Nádražní 397 • Světlá nad Sázavou, 
Sázavská 598 • Žďár nad Sázavou, Dolní 1730/25 • Jihlava, Žižkova 13 • Havlíčkův Brod, Havířská 449 • Chotěboř, Obchodní 
dům, Nám. T.G.M. 56 • Havlíčkův Brod, Reynkova 823 • Světlá nad Sázavou, Lánecká 597 • Ledeč nad Sázavou, M. Majerové 
1152 • Třešť, Havlíčkova 357

AKCE
od 2. 9. 
do 8. 9.

max. 10 ks osoba/den

Čertovské špekáčky
100 g

Čerstvé máslo
250 g

Kachna (cca 2 kg)
cena za kg

Kobliha s ovocnou 
náplní
50 g

Březňák 
světlé výčepní pivo
0,5 l

Pološunkový salám
100 g

890

390

790

990

2790

5990

1 kg = 89,- Kč

1 kg = 78,- Kč

1 kg = 99,- Kč

1 kg = 111,60 Kč

1 l = 15,80 Kč

+ 3,- Kč záloha
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Ochutnávka výrobků 5. 9. 2015 

Den zemědělců a potravinářů
Jihlava - náměstí


