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Služby města Jihlavy, které provo-
zují Vodní ráj v Jihlavě, připravily na 
květen a červen soutěž o „Miss Vod-
ní ráj 2012“. Soutěže krásy se mohly 
zúčastnit ženy a dívky ve věku od 15 
let.

Velké fi nále „Miss Vodní ráj 2012“ 
proběhlo v sobotu 30. června ve 
dvou kategoriích. První byla Miss in-
ternet, kdy jednotlivé soutěžící moh-
li hodnotit návštěvníci webových a 
facebookových stránek Vodního rá-
je. Zvítězila jihlavská Lucie Studená.

Druhá kategorie byla vyhodnoce-
na odbornou porotou. Titul získala 
Věra Čermáková z Velkého Meziří-
čí, která na soutěž přijela rovnou ze 
státní zkoušky. Jihlavskou čest za-
chránila Marie Táborská, která získa-
la titul 1. vicemiss a na třetím místě 
skončila teprve šestnáctiletá Leona 
Fialová z Třebíče.

„Napadlo mne se přihlásit na soutěž 
jako relaxaci na státnice a rozhodně 
nejsem zklamaná – byla to prima zá-
bava,“ řekla vítězka. -lm-

Finále „Miss Vodní ráj 2012“ v Jihlavě

FINÁLE soutěže Miss Vodní ráj 2012 byla velká zábava. Zleva stojící Lucie Stu-
dená získala titul Miss internet VR 2012, vedle ní stojí vítězka Věra  Čermáková. 
Pod ní zleva první vicemiss Marie Táborská a druhá vicemiss Leona Fialová.
 Foto: Lubomír Maštera

Soutěžte s námi a vyhrajte zajíma-
vou cenu! Magistrát města Jihlavy, 
odbor životního prostředí, ve spolu-
práci se ZO ČSOP Jihlava vyhlašuje 
prázdninovou přírodovědnou soutěž 
pro všechny. 

Tato soutěž byla původně připra-
vena pro žáky základních škol, tak 
si mohou i všichni ostatní v testíku 
prověřit své znalosti z této oblasti. 
Formulář testu je v tištěné podobě k 
dispozici na Městském informačním 
centru u obou vchodů do  radnice a 
v elektronické podobě na stránkách 

města www.jihlava.cz. 
Vyplněný test doručte nejpozději do 

31. srpna 2012 na adresu Magistrát 
města Jihlavy, OŽP, Mgr. Kolmanová, 
Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava, 
nebo v elektronické podobě na e-mail 
bohuslava.kolmanova@jihlava-city.cz. 

Do losování výher postoupí testy 
vyplněné správně alespoň ze 60 %. 
Z úspěšných řešitelů budou za účas-
ti náměstka primátora Chloupka 14. 
září 2012 vylosováni výherci krás-
ných knih či atlasů s přírodovědnou 
tematikou. -tz-

Jihlavský lístek 2012 
- soutěž pro všechny!

Záchytka za I. pololetí 2012
Služby města Jihlavy provozující pro-

tialkoholní záchytnou stanici v Kraji 
Vysočina vyhodnotily provoz za první 
pololetí 2012.

Sledované statistické prvky:
1. Počet zachycených osob  –  605 

osob celkem, 544 mužů a 61 žen

2. Počet opakovaně zachycených - 
211 osob (1 osoba – 51x zadržená, 1 
osoba – 41x zadržená, 1 osoba – 39x 
zadržená)

3. Žádost Policie ČR, Vojenské 
policie a Městských policií v Kraji 
Vysočina o umístění osob v PZS – 
605 osob

4. Podíl zdravotnických zařízení 
při zachycení osob – 143 osob

5. Věková kategorie – zadržený mu-
sí dosáhnout minimálně 15 let (nižší 
věková kategorie se předává na dětské 
oddělení).

Nejmladší zachycený za I. pololetí 
roku 2012 – 17 let

Nejstarší zachycený za I. pololetí ro-
ku 2012 – 78 let

Nejvíce zachycených osob bylo ve 
věkové kategorii 41-50 let - 139 osob

Průměrný věk zachycených osob 41 
let

6. Trvalý bydliště zachycených 
osob – Kraj Vysočina

Jihlava – 160
Třebíč – 117
Žďár nad Sázavou – 75
Pelhřimov - 69
Havlíčkův Brod – 55

Trvalý pobyt zadržených osob z ji-
ných krajů – 106

Cizí státní příslušníci – 23 (Sloven-
sko - 19, Rumunsko – 2, Kazachstán – 
1, Ukrajina - 1)

7. Pracovní zařazení zachycených 
osob – 

uveden zaměstnavatel – 130
hlášen na ÚP dle trv. bydl. - 168
bez prac. poměru neevidován – 104
studující – 20
důchodce – 41
důchodce částečný - 22
invalidní důchodce – 35
soukromý podnikatel – 3
živnostník – 36
neurčeno – 40
mateřská dovolená – 2
chovanec - 0
voják z povolání – 1

státní zaměstnanec – 0
duchovní – 2
péče o osobu blízkou - 1

8. Délka zadržení (v hodinách) -
na základě změny v zákoně už nepla-

tí, že doba záchytu musí být minimál-
ně 8 hodin, ale nově platí výklad: “Po 
odeznění klinických příznaků opilosti“.  

V praxi to znamená, že tato doba mů-
že být kratší než 8 hodin, pokud už za-
chycená osoba nejeví známky opilosti. 
Maximální délka záchytu 24 hodin na-
dále zůstává.

Podle stupně opilosti se měří pro-
mile alkoholu v dechu speciálním pří-
strojem Alcotest DRÄGER 7410 plus. 
Zkoušce bylo podrobeno 541 osob.

U ostatních osob nebylo možné hod-
noty změřit pro neschopnost nebo ne-
spolupracovali.

Nejvyšší naměřená hodnota – 4,820 
%o .

Nejkratší - 8 hodin, nejdelší – 23 ho-
din 55 minut.

Průměrná doba zadržení osob v PZS 
byla 11 hodin 43 minut.

10. Kapacita protialkoholní zá-
chytné stanice -  8 místností

14. Přehled důvodů k přijetí do 
PZS Jihlava -  

ohrožení vlastního života a zdraví - 
237

veřejné pohoršení - 62
ohrožení života a zdraví jiných osob 

- 9  
řidič pod vlivem alkoholu - 15
násilí vůči jiným osobám fyzické i 

slovní napadení - 70
násilí vůči rodinným příslušníkům 

fyzické i slovní napadení - 48
trestná činnost - 29
ohrožení BESIP - 16
pokus nebo vyhrožování sebevraž-

dou - 27
poškozování cizí věci - 0
přestupek proti občanskému souži-

tí - 0
rušení nočního klidu – 5
agrese při ošetření - 8
agrese proti zdrav. pracovníkům RZP 

- 2
agrese fyzická nebo slovní  proti Po-

licii ČR – 2
neuposlechnutí výzvy PČR - 9
ohrožování veřejného pořádku - 0 
zneužití tísňového volání - 0 
agrese fyzická nebo slovní proti 

Městské policii – 0
přestupkové jednání – 41
ničení majetku – 19
výtržnost – 6.
 (Dle podkladů SMJ 
 zpracoval –lm-)


