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Strážníci Městské policie 
v červenci poskytli první 
pomoc potřebným. 

V odpoledních hodinách spatřili 
strážníci muže sedícího na schodech 
u služebny Městské policie Jihlava. 
Strážníci k muži přistoupili a zjistili, 
že je provazem kolem krku přiváza-
ný k zábradlí a v obličeji má křečovi-
tý výraz. 

Strážníci muže okamžitě odřízli, 
uvedli ho do stabilizované polohy a 
poskytli mu první pomoc. Na místo 
byla přivolána zdravotnická záchran-
ná služba, která si muže převzala do 
péče. 

První pomoc strážníci poskytli také 
v ulici Karolíny Světle. Na lince tísňo-
vého volání bylo ve večerních hodi-
nách přijato oznámení na ženu volají-
cí z okna, že jí není dobře a potřebuje 
pomoc. 

Na místo byla vyslána hlídka měst-
ské policie. Strážníci po příjezdu na 
místo zjistili, že se jedná o starší ženu, 

která má problémy s chůzí. 
Přes vchodové dveře se strážní-

kům podařilo seniorku kontaktovat. 
Vzhledem k nefunkčnímu zámku 
musela být na místo přivolána jed-
notka HZS, a zároveň zdravotnická 
záchranná služba. 

Pomocí hasičského žebříku se po-
dařilo strážníkům dostat do bytu. Po 
otevření vchodových dveří byla žena 
předána přivolanému lékaři.

Propadlý řidičák
Dále tento měsíc městská policie 

řešila řidiče bez platného řidičského 
průkazu. 

Při kontrolní činnosti v odpoled-
ních hodinách strážníci spatřili vo-
zidlo, stojící v ulici Komenského na 
chodníku. 

Po prokázání totožnosti byl řidič vy-
zván k předložení řidičského průkazu. 
Řidič motorového vozidla předložil 
řidičský průkaz platný pouze do roku 
2015. Celá záležitost byla, vzhledem 

k neplatnému řidičskému průkazu, 
předána k dalšímu řešení. 

Operační strážník městské policie 
přijal oznámení na fyzické napadení 
seniorky několika mladistvými v uli-
ci Matky Boží. 

Na místo byla ihned vyslána hlíd-
ka. Po příjezdu na místo jeden ze 
strážníků poskytl ženě první pomoc, 
a následně ženu předal do péče při-
volané zdravotnické záchranné služ-
bě. 

Na základě vyhodnocení kamero-
vého záznamu byl zjištěn přesný po-
pis podezřelých agresorů, kteří byli 
později zadrženi ve spodní části Ma-
sarykova náměstí.

Městská policie se podílela na za-
jištění bezpečnosti a pořádku při hu-
debním festivalu Vysočina Fest.

Statistika
V červenci zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 2.373 událostí. 
Strážníci provedli 110 kontrol podá-

vání alkoholu mladistvým osobám a 
hraní na výherních hracích automa-
tech, řešili 418 oznámení občanů, 
nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku, nebo 
vyhláškám a nařízením města, bylo 
zaznamenáno 680 přestupků, z to-
hoto počtu se 49 přestupků týkalo 
dodržování pravidel stanovených 
vyhláškou o volném pohybu psů a 
20 přestupků se týkalo dodržování 
zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na vymezených veřejných 
prostranstvích. Do aplikace „hlášení 
závad“ strážníci nahlásili 421 závad 
zjištěných při obchůzkové činnosti 
v ulicích města Jihlavy. Ve spoluprá-
ci s dopravním podnikem strážníci 
provedli 28 kontrol černých pasažé-
rů. 

Bylo zjištěno sedm dlouhodobě 
odstavených vozidel, která strážní-
ci vyhodnotili jako vraky. Do psí-
ho útulku, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 15 
odchycených psů.  -tz-

Škrtil se přímo před služebnou policie

Magistrát připravil pro 
zájemce hru Skryté příběhy. 
K celé akci více uvádí Ivana 
Jelínková z odboru školství, 
kultury a tělovýchovy:

V pátrací venkovní hře Skryté 
příběhy vás přeneseme strojem 
času o sto let zpět, abyste po-
změnili dějiny. Na misi nazvané 
Malá ohnisková vzdálenost bu-
dete muset pomoct fotografovi 
Hauptovi, aby dokázal uspo-
řádat havířský pochod v době, 
kdy je téměř všechno zaostřeno 
jinak.

Legenda hry: Člověk, který 
potřebuje pomoc, se jmenuje 
Johannes Haupt, a je to všem 
tehdejším Jihlavanům známý 

Zahrajte si s dětmi hru Skryté příběhy
odpůrci a příznivci osamostatnění, a 
pan Haupt bude mít plné ruce práce, 
aby připravovaná havířská slavnost 
proběhla podle plánu. Potřebuje po-
moci situaci uklidnit.

Sehrávka hry Malá ohnisková 
vzdálenost proběhne v sobotu 
8. září 2018. Start hry je ve 14,00 
hod ve dvoře za radniční budovou 
(Hluboká ulice). Ke hře potřebujete 
chytrý telefon se systémem Android 
nebo iOS a staženou aplikaci Skryté 
příběhy, která vás bude hrou navigo-
vat. Část instrukcí budete dostávat z 
aplikace v telefonu a část zadání do-
stanete od kostýmovaných postav na 
trase. 

Hra proběhne za každého počasí a 
potrvá přibližně dvě hodiny. Ke hře 
je nutná registrace, kterou provedete 
na stránce www.skrytepribehy.cz.

O hře Skryté příběhy 
Tato venkovní hra je určena přede-

vším rodinám s dětmi (od 6 let), ale 
její kouzlo je v tom, že pobaví i do-
spělé. 

Odehrává se v prostoru města, a 
potřebujete k ní jen pohodlné boty 
a chytrý telefon s aplikací Skryté 
příběhy, kterou si stáhnete zdarma 
(k dispozici na Google Play V týmu 
stačí mít jeden chytrý telefon s do-
statečně nabitou baterií. Ideální je, 
když si ještě před startem hry stáh-
nete balíček dat zahrnující instrukce 
(audio) a off-line mapu města k trase 
Malá ohnisková vzdálenost. 

Pak už zbývá jen vyrazit za zábavou 
a poznáním do města.

Instrukce k herní trase vedoucí do 
roku 1918 budou v aplikaci k dispo-
zici od pátku 7. 9. 2018 natrvalo, ale 
v sobotu 8. 9. 2018 bude trasa dopl-
něna o speciální úkoly a možnost po-
tkat se s dalšími hráči a také s tvůrci 
hry na společné sehrávce, zakončené 
speciálním luštícím úkolem, spoje-
ným s výstavou Hauptových fotogra-
fií staré Jihlavy.  -tz-

fotograf a zakladatel mu-
zea. Byl to on, kdo vzkřísil 
dávnou tradici havířských 
průvodů, které obyvate-
lům připomínají, že město 
vzniklo díky těžbě stříbra. 
Jenže teď (v roce 1918) má 
pan Haupt problém. Místo 
společných příprav velkole-
pého havířského průvodu 
se ve městě řeší něco úplně 
jiného. 

Zatímco jinde slaví vznik 
samostatné Československé 
republiky, v Jihlavě většina 
obyvatel města mluví ně-
mecky a z odtržení od Ra-
kousko-Uherska nemá vel-
kou radost. 

Ve městě roste napětí mezi 

Pohotovostní služba zubních lékařů – září 2018
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
1. So MUDr. et MDDr.

Doležalová Eva
Stomatologické centrum Jihlava, Havlíčkova 34a,  
586 01 Jihlava, 774 874 100

2. Ne MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 4697/57a, 586 01 Jihlava, 567 574 572
8. So Stomatologické 

centrum Jihlava
Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100

9. Ne MDDr. Frühaufová Lucie Stomatologické centrum ARTDENT, s.r.o., Vrchlického 50, 586 01 Jihlava, 
567 331 666

15. So MUDr. Fučík Přemysl Kostelec 87, 588 61 Kostelec, 567 573 016
16. Ne MDDr. Gurková Dana Havlíčkova 34a, tel 774 818 088 
22. So MUDr. Hlávka Jindřich nám. 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou, 567 219 588
23. Ne MUDr. Hořejší Eva Josefa Hory 1050/31, Třešť, 567 224 184
28. Pá MDDr. Křikava Matouš Havlíčkova 34a, tel 774 818 088 
29. So MUDr. Hrdličková Jitka Znojemská 825/62, 586 01 Jihlava, 567 307 757
30. Ne MUDr. Chytková Věra Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 573

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina


