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Kvůli potřebnému vyšetření magne-
tickou rezonancí již nemusíme do Jih-
lavy, nebo dokonce mimo Vysočinu. 
Od září má toto specializované praco-
viště magnetické rezonance i Nemocni-
ce Nové Město na Moravě, a to v úseku 
radiologie.

Jak při slavnostním otevření, za pří-
tomnosti ministra zdravotnictví Sva-
topluka Němečka, řekl hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek, jedná se o dru-
hé takto specializované pracoviště v kra-
ji. „Moderní přístroj umožňuje prakticky 
kompletní vyšetření celého těla, zejména 
se uplatní v oboru neurologie, neurochi-
rurgie, ortopedie a onkologie. Diagnosti-
ku nemocnice provádí pro pacienty všech 
zdravotních pojišťoven,“ říká hejtman 
Běhounek. 

Magnetická rezonance nepracuje na 
principu rentgenového záření, ale využí-
vá silného magnetického pole. Jedná 
se o bezpečné vyšetření bez potenciál-
ně škodlivého ionizujícího záření uží-
vaného při RTG a CT vyšetřeních. Dle 
ředitelky nemocnice Věry Palečkové 
se výrazně zlepší dostupnost šetrnější 
a modernější diagnostiky pacientům, 
tím se i urychlí jejich léčba. „Magne-
tická rezonance Siemens 1,5 Magnetom 
Aera disponuje nadstandardně širokým 
otvorem o průměru 70 centimetrů, umož-
ňujícím bez problémů vyšetření i silnějších 
pacientů,“ vysvětluje ředitelka.

Zřízení pracoviště magnetické rezo-
nance vyšlo nemocnici a kraj na 44 mil. 
Kč, samotný přístroj stál 32 mil. Kč.
 -lko-

Na magnetickou rezonanci 
už můžeme do Nového Města

Mezinárodní ocenění za svoji kreativi-
tu získalo v chorvatském Zadaru žďár-
ské Muzeum nové generace. 

Uspělo tak v konkurenci nejlepších 
slovanských muzeí v Evropě. Prestižní 
mezinárodní ocenění „Živa 2016“ udě-
luje od roku 2012 nezisková organizace 
Fórum slovanských kultur. Název při-
pomíná slovanskou bohyni Živu, která 
byla chápána jako symbol života, dlou-
hověkosti, mládí, krásy, mírnosti, vita-
lity a plodnosti. Letos v září v početné 
porotě evropských odborníků zasedli i 
experti z instituce European Museum 
Academy. Cílem soutěže je identifi ko-

vat, podporovat a oceňovat projekty v 
oblasti muzejnictví.

Majitel zámku Constantin Kinský 
neskrývá velkou radost nad oceněním 
kreativity Muzea nové generace. „Naším 
cílem bylo vytvořit moderní, a svým způ-
sobem výjimečnou expozici, která poskyt-
ne návštěvníkům zážitek, založený na 
moderních technologiích,“ uvádí. Muze-
um se tak i stalo pomyslným klíčem 
k historii celého zámku a okolí. „Pro-
hlídka muzea dokáže vtáhnout do děje a 
zaujmout nejen dospělé, ale také malé děti. 
Proto se k nám řada z nich opakovaně 
vrací,“ je spokojen majitel zámku.  -lko-

Muzeum získalo „Živu“

Tváře svobody
Už jako děcko jsem věděla, že svobo-

da má mnoho tváří. Tu nejprvnější měl 
poctivý, vážný a rozšafný pantáta Svo-
boda, tu nejváženější měl pan Svoboda, 
obecní bubeník, švec, pamětník a pís-
mák. Tu nejhorší pak měla ženská, žijící 
v dědině s dvěma caparty, jejíž otec byl 
také jakýsi Svoboda, jenže se spustila a 
stala se tím, čím byla.

Dědina byla plná Svobodů. Jedním byl 
Tónyček pošťák, hezký, veselý a lehko-
vážný frajer, jiný byl Svoboda z dolního 
konce, který se stranil lidí, staral se jen 
o to své, víc ho nezajímalo. Jeho děti to 
podědily, a když se rozprchly po světě, 
každý si z něho ukousl kousek pro se-
be a kolem toho postavil prkenný plot, 
jaký mívali doma. Za to mrňavý Svobo-
da z horního konce dědiny, křikloun a 
malý zlodějíček v zahradách, kurnících 
a v polním pychu se už v mém mládí dal 
k velké zlodějské straně a ukázal také na 
jednu tvář svobody.

Ona je svoboda jako nedozírné moře; 
člověk se v ní cítí volně, božsky, říka-
jí dnešní dívky. Ale i moře je ohraniče-
no svými břehy a ten Nejvyšší člověka 
omezil zákonem Desatera už v biblic-
ké době. Zdá se to možná podivné, ale 
vyhlášené ekologické a ekonomické 
hříchy dneška mají své dávné kořeny v 
nedodržování těchto přikázání. Ovšem, 
nejen v nich.

V 6. století papež Řehoř I. k nim 
pojmenoval sedm smrtelných hříchů, 
jež také vedou lid do záhuby. Které to 

jsou? Chamtivost, obžerství, závist, 
smilstvo, lenost, hněv a pýcha. Vyjme-
nované negativní vlastnosti tehdejší 
společnosti vyhlížejí zastarale, ale jest-
liže si přečteme úvahy dnešních světo-
vých fi lozofů či našeho ekonoma Tomá-
še Sedláčka, nebo jen některý článek 
zabývající se příčinami současné mrav-
ní a hospodářské krize, najdeme v nich 
odkazy na mnohé z nich a výstrahu, že 
právě ony likvidují lidské prosperují-
cí společenství. Ani nejkrvavější války a 
revoluce nezaručí svobodný a spravedli-
vý svět. Ten se skládá z lidí - ze společ-
nosti a jestliže tato společnost a její lidé 
pokáceli jakékoliv zábrany svému sobec-
tví, hamižnosti a dalším nectnostem, 
jestliže svoji svobodu, volnou, rozlehlou 
jako moře – mohu si dělat, co se mi zlíbí 
– jestliže zbaví tuto svoji svobodu bře-
hů, toho pojistného a bezpečnostního 
ohraničení, omezení, co se stane?

Moře se jejich vinou rozlije do všeo-
becného ekonomického i morálního 
marastu a katastrofi cké scénáře a pro-
gnózy světového krachu nabudou na 
věrohodnosti. Dvacet dva let si říkáme, 
že máme svobodu, jen málo zkoumá-
me, jakou to máme svobodu a jaké pro 
člověka toto posvátné slovo - svoboda – 
nese plody.

Dětský svět měl a má jasné, bystré oči. 
Jistě by všechny špatné nositele velké-
ho jména Svoboda nechal zmizet, aby 
zůstali jen ti dobří. Jako byl spravedli-
vý a dobrý hospodář pantáta Svoboda 
a jako byl důvěryhodný a moudrý - pan 
Svoboda, pamětník.

 Ze sbírky Přemítání

K osmdesátinám jí vyšla kniha Přemítání
Spisovatelka z Třebíčska, 

Ludmila Klukanová, slaví 
80. narozeniny a vydává svou 
novou knihu. 

 Antonín Zvěřina 

Ludmila Klukanová je spiso-
vatelkou, která je bytostně spja-
ta s Vysočinou, protože vyrůs-
tala v Lipníku na Třebíčsku, 
než se vdala do Jihlavy. Jako 
dcera sedláka krušně prožíva-
la padesátá léta, která pak, stej-
ně jako úděl poválečné vesnice, 
ztvárnila v několika knihách. 

Její lyrické prózy jsou oceňo-
vány, a její básnivá Slep mi klíč, 
patří k nejkrásnějším sbírkám 
české poezie, stejně jako lyric-
ké texty Zasklené krajiny, Věno 
nebo bibliofi lská Moréna. 

Nová kniha Přemítání, s foto-
grafi ckými ilustracemi jejího 
syna Petra, je soubor více než 
stovky krátkých přemýšlivých 
textů - zamyšlení, které psala 
pro Jihlavské listy. 

„Jedná se o přemítání nad 
námi, nad životem a světem 
v sobě,“ říká o nich autorka. 
Texty v sobě nesou pečeť autor-
čina rukopisu včetně jejího citu 
pro slovo. Mnohé z nich sahají 
jak po esejistické formě, tak i 
po poezii. 

Knihu Přemítání vydalo na-
kladatelství Parola. 

Ludmila Klukanová
*5.10.1936, Lipník na Třebíčsku

Píše poezii, pohádky, prózy i doku-
ment. Je autorkou, či spoluautorkou, 
více než třiceti knih.

Spolupracovala na několika publi-
kacích, mapujících dopad komunismu 
na Vysočině. 

Po roce 1989 se podílela na znovu-
obnovení regionálních novin Jihlav-
ské listy, v nichž dosud publikuje. 

Spolupracuje s Českým rozhlasem. 
Je držitelkou Ceny města Jihlavy. 
Je členkou Českého centra meziná-

rodního PEN klubu a společnosti Oto-
kara Březiny.

 


