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Karel Vitásek se na řece Jihlavě pla-
ví už od dětství. Vodák srdcem i duší 
však stále zůstává otevřený i ostatním 
sportům. Jako předseda kanoistické-
ho oddílu na Českém mlýně neopo-
míjí ani sousedy skejťáky či rekreační 
sportovce na bruslích nebo kolech. 
Sám říká, že vodáci jsou všestranní, 
a tak při vzpomínkách na minulost 
myslí i na věci příští. Třeba na další 
vývoj volnočasového areálu upro-
střed krajské metropole.

Údolí řeky Jihlavy si pamatujete 
ještě jako malý kluk. Jak to tady 
tenkrát vypadalo?

Pamatuji si doby, kdy jsem tam 
s dědou místo školky ještě chodil na 
plovárnu. Byla tady restaurace, ve 
vodě plivátko, kde se děti koupaly a 
nechyběl ani plavčík. Plavba na lodi 
byl pro mě vždy ohromný zážitek, 
připadal jsem si jako velký dobro-
druh.

Dříve to tady ale vypadalo jinak, 
dneska je cyklostezka na náspu, ten-
krát to bylo srovnané a viděli jsme 
odsud krásně na hladinu řeky, to 
bylo sice romantické, ale na druhou 
stranu to tady taky několikrát pěkně 
vytopila.

Jak vůbec celý tento areál pro vo-
dáky vznikl?

Skejťáci a vodáci ovládnou Český mlýn

Ruce v tom měli modeláři v roce 
1964. Rádi pořád něco stavěli, tak 
začali stavět lodě. Dřív byly lodě po-
tahované konstrukce, což mělo s le-
pením modelů hodně společného. 
Prostě jen využili své zručnosti a do-
kázali se uplatnit. Pak se k nim přidali 
lidé, které to táhlo k přírodě a hlavně 
k vodě. Původní loděnice však byla o 
kus dál po proudu, u ústí Jihlavy, kde 
je dneska benzínová stanice.

Musím ale zmínit i požár, který 
nám před 10 lety zničil celou plovár-
nu a kus loděnice. To byla ohromná 
škoda, i z hlediska historie. Dneska 
by to byla jedna z nejkrásnějších dře-
věných plováren. Tenkrát nám s úkli-
dem po požáru významně pomohlo 
SK Jihlava, za což bych jim chtěl ve-
lice poděkovat.

A v průběhu let se z rekreačního 
sportu stal profesionální oddíl…

Ano, turistika jim přestala stačit, 
začali se porovnávat s druhými a po-
stupně se to vyvinulo v závodní ka-
noistický oddíl. Měli jsme tady první 
výkonnostní třídu, umisťovali jsme se 
do 10. místa v celorepublikových zá-
vodech. Dorostenci byli dokonce mi-
stry republiky a dostali se i do výběru 
reprezentace. Musím ale podotknout, 
že naši členové získávají stále spoustu 
úspěchů, akorát v jiných sportech. Lo-
ďaři jsou většinou sportovně všestran-
ní – lyžují, jezdí na kole a tak dále.

Kolik členů vlastně dnes máte?
Řádných členů je 13, bývalo nás 

ale i 40 až 80. V dnešní době členo-
vé závodí ve veteránských soutěžích. 
Máme ale i spoustu sympatizantů, 
většinou bývalých členů, kteří sice 
nezávodí, ale zase nám se spoustou 
věcí neváhají pomoci. A my jim pak 
na oplátku půjčíme lodě nebo je 
necháme na hřišti zahrát nohejbal. 
Myslím, že to takto funguje ve více 
sportovních klubech tohoto typu.

A jak spolupracujete s ostatními 
uživateli Českého mlýna?

S  Tomášem Markem, který vede 
mladé skejťáky, spolupracujeme na 
různých akcích, pořádáme schůze 
i další sezení na sportovním klubu, 
nebo na radnici. Spojili jsme síly, 
protože máme společný cíl, chtěli 
bychom tady vytvořit sportovní stře-
disko pro všechny lidi všeho věku.

Jak byste si takové sportovní 
středisko představoval?

Ideální by bylo, kdyby se tady vybu-
dovala nová loděnice, ale na jiném mís-
tě, blíž cyklostezce. Ta by obsahovala 
zázemí a prostory pro údržbu nástrojů 
jak pro nás, tak pro skejťáky a ostatní. 
Bylo by to terasou srovnané k cyklos-
tezce, u té by bylo nějaké občerstvení a 
místo pro posezení. Uvítal bych třeba 
i možnost půjčovny lodí, kol nebo in-
line bruslí. Prostě aby to bylo otevřené 
všem. Oddělené by byly jen na papíře 
jednotlivé sportovní oddíly pro ty nej-
větší nadšence, aby se bylo od toho re-
kreačního sportu kam posunout. Mělo 
by to bý ideální prostředí pro Jihlaváky, 
kteří sem mohou chodit denně po prá-
ci, i pro turisty.

Takže by to vypadalo podobné, 
jako letos na Urban Game?

Přesně, takhle bych si to představo-
val, tahle akce byla vynikající. Když 
to skončilo, tak jsem si říkal, že by 
nebylo od věci podobnou věc dělat 
pravidelně. Třeba jednou za týden 
v určitý čas, aby tady každý mohl 
zažít něco podobného. A pak to do-
plnit třeba i o večerní akce, možnost 
pronajmout si ohniště, aby si lidi 
mohli třeba i zabrnkat na kytary.

A poslední otázka – jaké jsou 
trasy na Jihlavě a jakou má vůbec 
řeka vodu?

Musím říct, že takový stav v řekách 
nepamatuji. Můžete mít sebekrásněj-
ší koryto, ale pokud v něm nebudete 
mít vodu, tak jdete po břehu. Řeka 
se ale samozřejmě změnila, hlavně 
co se týče životního prostředí. Dob-
rý stav byl, když jsem byl malý, pak 
se to během let zhoršilo. Stávalo se, 
že byly na hladině vysoké nánosy 
pěny nebo odpad z nedaleké drůbe-
žárny. V současné době je ale řeka 
víceméně čistá. -tz-
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Sedm let organizování policejní 
akademie pro seniory a mraven-
čí práce případové manažerky pro 
opuštěné seniory se manželům 
Křoustkovým z Jihlavy vyplatilo. Ma-
rie a Antonín ze spolku Nebojte se 
policie byli oceněni Radou vlády pro 
seniory a stárnutí populace. Cenu si 
manželé převzali z rukou ministryně 
práce a sociálních věcí Jany Maláčo-
vé v Černínském paláci v rámci me-
zinárodní konference Senioři a lid-
ská práva v ČR.

„Ceny si vážíme, a proto bychom chtě-
li poděkovat našemu okolí i všem seni-
orům, se kterými spolupracujeme. Bez 
jejich pomoci by to nešlo. Děkujeme ale i 
veřejným institucím, které nás podporují 
– primátorce města Karolíně Koubové, 
uvolněnému radnímu Danielu Škarko-
vi, odboru sociálních věcí jihlavského 
magistrátu města a v neposlední řadě 
také děkujeme zástupcům Kraje Vysoči-
na, kde máme otevřené dveře jak u pana 
náměstka Fraňka, tak i u pracovníků 
z programu prevence kriminality a soc. 
odboru“, uvedl Antonín Křoustek.

Manželé Křoustkovi pracují se se-
niory již od roku 2011. Každoročně 
pořádají preventivní akci Policejní 
akademie, kde může pan Antonín zu-
žitkovat své zkušenosti bývalého po-
licisty. „Pořádáme odborné přednášky, 
poskytujeme právní pomoc a snažíme 
se seniorům vysvětlovat rizika.“

Žena regionu
Ocenění Rady vlády však nebylo 

jediným, které se do rukou manželů 
Křoustkových během jednoho říjno-
vého týdne dostalo. Marie Křoustko-
vá byla oceněna jako Žena regionu. 
Finalistkou Kraje Vysočina se stala 

Ocenění Rady vlády za práci  
se seniory putuje do Jihlavy

primárně za osobní přístup k senio-
rům.

„Důležitou součástí práce se seniory 
je umět naslouchat. Popovídat o rodině, 
vnoučatech, zahradě, prostě je poznat. 
Senioři pak vědí, že se opravdu věnu-
jeme jejich konkrétním problémům a 
známe jejich příběhy. Zaměřeni jsme i 
na opuštěné seniory a díky těsné spolu-
práci je také lze lépe vyhledat,“ uvedla 
Marie Křoustková.

V současné době chodí na akce po-
řádané spolkem Nebojte se policie 
přes sto seniorů. Policejní akademie 
proběhne i příští rok a účastníci se 
mohou opět těšit na odborné před-
nášky, například se zástupci České 
obchodní inspekce nebo o práci od-
boru dopravy jihlavského magistrá-
tu. Přihlásit se lze telefonicky na čísle 
724954926 nebo nebojtesepolicie@
seznam.cz. -tz-

MARIE A ANTONÍN Křoustkovi ze spolku Nebojte se policie byli oceněni Ra-
dou vlády pro seniory a stárnutí populace. Foto: archiv MMJ


