Tiskové oznámení ze dne 19. 3. 2015
Ženou Vysočiny za rok 2014 je Zuzana Kazdová
Celonárodní soutěž Žena regionu 2014 zná své krajské vítězky. Na Vysočině si první místo
zajistila Zuzana Kazdová, která nedaleko Jihlavy založila záchytnou stanici pro týrané,
zraněné, zanedbané nebo agresivní koně. V krajském hlasování získala 273 hlasů, tedy
o dvanáct víc než druhá Marie Gregorová, zakladatelka obecně prospěšné společnosti
Sdílení. Na třetím místě skončila s 216 hlasy Pavla Chadimová, jež se stará o kulturní život
v Heřmanově na Žďársku, kde zároveň působí jako úspěšná starostka.
Slavnostní vyhlášení soutěže a předání cen za účasti senátora Miloše Vystrčila, zástupců
Jihlavy, Kraje Vysočina i zakladatelky projektu Denisy Kalivodové proběhne v koncertním
sálu Základní umělecké školy Jihlava (Masarykovo náměstí 65/16) v pondělí 23. března 2015
v 17:00 hodin. Slavnostní zahájení začíná už o půl hodiny dříve. Součástí vyhlášení bude
vystoupení žáků základní umělecké školy.
„Z rozhovorů s prvními třemi ženami mám velmi příjemný pocit. Jedná se o velmi skromné
a vstřícné dámy, které toho přesto již zejména při práci pro své okolí hodně dokázaly.
U vítězky mě překvapilo, že se o své nominaci nezmínila ani na svém pracovišti, kterým je
shodou okolností právě ZUŠ Jihlava. To jenom dokladuje její skromnost a charakter,“ uvedl
senátor Vystrčil, který předá cenu vítězce.
Cílem šestého ročníku soutěže, která se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České
republiky, je ocenit úsilí výjimečných žen, zviditelnit jejich smysluplnou práci a aktivity.
Ukázat, že každý region má mnoho neobyčejných osobností, které mnohdy nejen pracovní
ale i volný čas obětují pro ostatní.
O titul Žena regionu Kraje Vysočina se v letošním roce ucházelo devět kandidátek, o pořadí
rozhodovali lidé v hlasování na internetu. Krajské vítězky čeká 9. dubna 2015 slavnostní
galavečer v hotelu Ambassador na Václavském náměstí v Praze, kde se rozhodne o absolutní
šampionce. Loňskou anketu v Kraji Vysočina ovládla Jana Návratová z Telče, která stojí za
založením folklorních souborů Kvítek a Podjavořičan.
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