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Jihlava prodloužila memorandum o 
vzájemné spolupráci s Krajem Vyso-
čina. Město se znovu zavázalo pod-
porovat aktivity Horáckého divadla 
Jihlava, zatímco Kraj Vysočina bude 
pokračovat v podpoře zoologické 
zahrady. Memorandum bylo uzavře-
no poprvé v roce 2015, nyní je pro-
dlouženo do roku 2025.

„Vzájemná podpora se velice pozi-
tivně odráží v urychlení plánovaných 
investic obou organizací. Je zároveň 
pozitivním signálem i směrem k náv-
štěvníkům, pro které ve výsledku před-
stavují zvýšení jejich komfortu,“ řekla 
Jana Fischerová, náměstkyně hejtma-
na Kraje Vysočina pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu.
 -lm-

Memorandum 
o spolupráci

Jak viděli město ti, kteří žili na jed-
nom z jeho předměstí? To se snaží 
přiblížit výstava historických foto-
grafií zapůjčených Muzeem Vyso-
činy Jihlava, která právě probíhá ve 
sklepení jihlavské radnice. K výstavě 
nově vyšel i katalog, který obsahu-
je fotografie z výstavy a krátké popi-
sy bývalých jihlavských předměstí. 
Katalog lze zakoupit v Turistickém 
informačním centru za 99 Kč.

„Jako každé středověké město, byla i 
Jihlava městem sevřeným hradbami a 
vše, co bylo za nimi, už bylo předměs-
tí, kterých měla Jihlava pět: Špitálské, 
Křížové, Staré Město, U Koželuhů a U 
Jatek,“ píše se v úvodu katalogu.

„Výběr fotografií pečlivě nahlíží na 
místa, jejichž charakter prošel za mno-
ho desítek let nepřebernými změnami. 
Ukazuje dnes nevídané krajinné kom-
pozice, a především nevšední a neopako-
vatelnou atmosféru Jihlavy vyčkávající 
na proměnu v moderní město,“ doplnila 
autorka výstavy Jana Petrůjová.

Do konce srpna můžete zhléd-
nout ve vestibulu jihlavské radnice 
také výstavu historických fotografií 
z Muzea Vysočiny Jihlava nazvanou 
Druhá světová, která vznikla v rámci 
letošního 75. výročí osvobození Čes-
koslovenska.  -lm-

Výstava fotografií 
staré Jihlavy

Jihlavské školy zahájí ve školním 
roce 2020/2021 svou činnost v 
plném rozsahu v souladu se školský-
mi právními předpisy. Potvrdil to 
vedoucí odboru školství, kultury a 
tělovýchovy Tomáš Koukal.

Ale aktuální verze opatření v době 
naší uzávěrky 24. srpna není zve-
řejněna. Na stránkách Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy je 
zveřejněné opatření ze dne 17. 8., 
které bylo následně 19. 8. demento-
váno.

Podle slov Tomáše Koukala platí, 
že od dětí/žáků se před prvním pří-
chodem do školy nevyžaduje prohlá-
šení o bezinfekčnosti.  Nejsou stano-
vena žádná závazná plošná pravidla 
pro organizaci vstupu dětí/žáků do 
budovy školy a pohybu osob před 
budovou školy. Nejsou stanovena 

žádná závazná plošná omezení počtu 
dětí/žáků ve třídách, odděleních, 
studijních skupinách či kurzech.

Neustálé změny opatření na koro-
navir jsou tak hodně náročné na 
plánování zahájení školního roku 
v MŠ a ZŠ. „Škola je složitý organiz-
mus, který nedokáže reagovat z hodi-
ny na hodinu, takže prudké veletoče 
ředitelům vůbec nepomohou. Poslední, 
umírněnější varianta /prozatím pou-
ze mediálně zveřejněná/ je příznivější, 
přesto si nedovedu představit dodržo-
vání některých opatření, např. ta ve 
školních jídelnách,“ řekl Koukal.   

Jihlavští ředitelé jsou podle jeho 
slov lidé na svých místech a určitě 
nastalé situace zvládnou, ale na tento 
stav se nemůže nikdo 100% připra-
vit. Školy jsou rozhodně nachysta-
né na zajištění základních hygienic-

kých pravidel stanovených MZČR, 
na zajištění distanční výuky, ale není 
prý v jejich silách se připravit na 
nečekané….

V kultuře je prozatím situace ustá-
lená, platí aktuální opatření MZČR. 
Takže maximální počet účastníků 
na hromadných akcích ve vnitřních 
prostorách je stanovený na 500 osob 
v daný čas v jednom sektoru. Maxi-
mální povolený počet sektorů je 5. 
Maximální počet účastníků ve stej-
ný čas na hromadných venkovních 
akcích je stanoven na 1000 osob.

„Optimistické je rozhodně to, že díky 
přijatým opatřením nebyl v ČR průběh 
tak dramatický jako v jiných zemích. 
Méně optimismu mám z toho, jak nás 
virus pustoší ekonomicky a že nás čeká 
další doba roušková,“ doplnil Tomáš 
Koukal. -lm-

Týden před zahájením školního 
roku stále není ještě jasno

LÉTO S GUSTEM. NA Masarykově náměstí o prázdninách začala série kulturních programů pro návštěvníky centra. Bohužel 
deštivé počasí vedlo k omezení programu, ale i tak byly kulturní akce  středem pozornosti návštěvníků centra. Při zahájení 
předvedla své umění La Papula a Klarinet kvartet Brno. Foto: archiv MMJ
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Krátce

HC Dukla v karanténě
Poté, co byl u jednoho z hráčů jih- �
lavské Dukly zjištěn pozitivní test 
na Covid-19, přerušil hokejový 
tým tréninky a odvolal také dva pří-
pravné zápasy. Celé mužstvo se tak 
nevyhnulo 14tidenní karanténě.

Obchody i MHD  
opět bez roušek

Od soboty 8. 8. skončila na Jih- �
lavsku povinnost nosit roušky v 
obchodech a městské hromadné 
dopravě. Rozhodli o tom krajští 
hygienici z důvodů zlepšující se 
epidemiologické situace.

Chybí dárci krve
V jihlavské nemocnici ubývá dár- �
ců krve. Letos je nedostatek dárců 
v období dovolených navíc zkom-
plikován přísnějšími opatřeními, 
spojenými s koronavirem. 28 dní 
musí s darováním počkat ti, kteří 
se vrátili ze zahraničí.

Armáda v Alzheimercentru
Zhruba od začátku srpna přijelo  �
na pomoc do Alzheimercentra pat-
náct členů armády. Nejednalo se o 
přímou pomoc s pečovatelskou 
péčí, ale šlo o pomoc při zajiště-
ní provozu. Jednalo se mimo jiné 
například o pomoc s prádlem.

Smrtelné zranění  
v Kronospanu

V areálu jihlavského výrobce dře- �
votřískových desek Kronospan byl 
smrtelně zraněn pracovník exter-
ní úklidové služby. Okolnosti, na 
základě kterých k nešťastné událos-
ti došlo, zatím prověřuje policie.

Radnice přispěje  
na opravy domů

Jihlavská radnice se rozhodla,  �
že přispěje majitelům na opravu 
historicky hodnotných objektů 
v centru, které nejsou považova-
né za památky. Aktuálně se jedná 
o konkrétní objekty v ulici Farní, 
kde proběhne výměna oken a o 
opěrnou zeď na Heulose.

Parkoviště v Křížové
V brzké době by se mělo zvelebit a  �
zmodernizovat parkoviště v ulici 
Křížová, které není v úplně dobrém 
stavu. Jeho majitel, Petr Coufal, také 
zmínil, že by mělo být možné place-
ní parkovného platební kartou. 

Bazén Rošického opět 
otevřen

Po více než pěti měsících se  �
v sobotu 15. srpna otevřel bazén 
Evžena Rošického. Ten byl nej-
dříve uzavřen kvůli koronaviru a 
následně pak kvůli údržbářským 
pracím.

Pelhřimovská částečně 
uzavřena

Částečná uzavírka výpadovky na  �
Pelhřimov začala již v polovině 
srpna. Jihlavský odbor dopravy 
stanovil její trvání až do 31. října. 
Důvodem je výstavba křižovatky, 
která bude napojena k vznikající-
mu obchodnímu centru Aventin.

BROUZDALIŠTĚ PRO NEJMENŠÍ. Část areálu ve Vodním ráji je vyhrazena nejmenším návštěvníkům, je ohrazena průhled-
ným plexisklem a stříkající voda je pro mnohé neodolatelným magnetem. Foto: Lubomír Maštera

Atrakci ve Vodním ráji děti vyhledávají

Město hledá způsob, jak vyho-
vět požadavkům vlastníků domů 
na revitalizaci a zvýšení obytného 
komfortu. Zároveň architekti chtějí 
zachovat charakter a architektonické 
kvality příslušného domu a obytné-
ho souboru. Útvar městského archi-
tekta (ÚMA) připravuje metodiku 
posuzování záměrů na revitalizace 
bytových domů.

„Stejně jako chráníme stavby v his-
torickém jádru města, zaslouží si citli-
vý přístup i stavby z doby nedávné. Již 
běžně zahrnujeme mezi památky stav-
by z 1. poloviny 20. století, v poslední 

době jsou rehabilitovány kvalitní sta-
vební počiny z 60. – 80. let, které done-
dávna stály zcela stranou zájmu. Mezi 
ně se řadí i soubory bytových domů, 
včetně panelových sídlišť. Díky jejich 
přetrvávajícím především urbanistic-
kým kvalitám a možnostem adaptovat 
je pro současné nároky patří i nadále k 
vyhledávanému bydlení. 

V neposlední řadě jsou nedílnou sou-
částí stavební historie a představu-
jí důležitý doklad dobového pohledu 
na bytovou problematiku. U mimo-
řádně kvalitních souborů těchto domů 
zejm. z 60. let 20. století se již uvažu-

je o památkové ochraně,“ doplnil 
náměstek pro územní plánování Vít 
Zeman.

V současné době proto ÚMA 
zajišťuje zpracování analýzy jihlav-
ských sídlišť s cílem definovat kon-
krétní hodnoty, které byly před-
mětem architektonické koncepce, 
přinášejí obyvatelům a městu určité 
kvality (jako např. dostatek volné-
ho prostoru, zeleň, světlo…), a pro-
to stojí za to je zachovat. Návazně 
by měl vzniknout soubor pravidel, 
s jejichž pomocí bude možno tyto 
hodnoty chránit. -lm-

Architekti analyzují jihlavská sídliště

Respirátory v hodnotě téměř 30 tisíc 
korun darovala bankovní instituce 
J&T Banka městu Jihlava, které je pře-
dalo k užívání Oblastní charitě Jihlava.

Sponzorský dar od společnosti 
J&T Banka obsahoval 30 respirátorů 
se stupněm ochrany ekvivalentním 
FFP3, z nichž jeden lze pořídit přib-
ližně za 900,- Kč.

„Říkali jsme si, že by se u nás tolik 
kvalitních respirátorů nevyužilo, proto 
jsme se rozhodli je darovat charitě, kte-
ré jistě poslouží. 

Člověk si řekne, že to je jenom 30 
masek, ale konečná cena daru dosa-
huje až 30 tisíc korun. A to je vzhle-
dem k současnému trendu zdražování 
ochranných pomůcek už velká pomoc,“ 
uvedl Petr Ryška.

„Respirátory s takovou ochranou jsme 
zatím k dispozici neměli. Zaměstnanci 
nosili ústenky, někteří používali respiráto-
ry s ochranou FFP2. Tyto darované mas-
ky půjdou zejména do rukou pracovníků 
hospicové péče, zdravotníkům a lékařům, 
u kterých je riziko setkání s nákazou nej-

Oblastní charita má 30 respirátorů

PŘEDÁNÍ respirátorů z rukou předsedy představenstva Okresní hospodář-
ské komory a zastupitele města Jaroslava Huňáčka (vlevo) proběhlo za účasti 
náměstka primátorky Petra Ryšky a ředitelky Oblastní charity Hany Fexové.
 Foto: archiv MMJ

větší,“ dodala Hana Fexová.
„Společnost se rozhodla tyto mas-

ky darovat všem větším a statutárním 

městům. Životnost masek je 10 let, fil-
try mají životnost dokonce 20 let,“ 
doplnil Jaroslav Huňáček. -lm-
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Srážka vlaků na nádraží
11. srpna se na jihlavském vlako- �
vém nádraží srazil nákladní vlak 
s lokomotivou. Nákladní vlak pro-
jel návěst zakazující jízdu a násled-
ně došlo ke srážce.

Trampský širák v září
Posedmnácté se má stát areál  �
Hanesův mlýn poblíž městyse 
Štoky dějištěm festivalu country 
a folkové hudby Trampský širák. 
Festival se bude konat ve dnech 4. 
a 5. září. 

Lidé v izolaci budou volit 
s omezením

Osoby, kterým byla nařízena  �
karanténa kvůli koronaviru, budou 
mít tři možnosti, jak se zúčast-
nit letošních podzimních voleb 
do krajských zastupitelstev a čás-
ti Senátu. Hlasovat budou moci 
z auta, po předem podané žádosti 
také z domu a přímo v místě poby-
tu budou moci hlasovat klienti 
v karanténou uzavřených pobyto-
vých sociálních zařízeních.

Běloruská vlajka  
na radnici

Jihlava se připojila k dalším měs- �
tům, která vyvěšením bělorus-
ké vlajky dávají najevo podporu 
občanům Běloruska. Tam vypukly 
nepokoje a masivní demonstrace 
poté, co byl prezidentem zvolen 
Alexandr Lukašenko a demon-
strující považovali volby za zmani-
pulované.

Jihlava zaplatí šťastlivcům
Ve hře Účty s gustem byli vyloso- �
vání první šťastlivci. Více než dva 
tisíce korun dostane šťastlivec, 
který uspěl hned třikrát. 

Krátce

PIETNÍ AKT. Vzpomínkový akt proběhnul na počátku srpna vedle budovy Vysoké školy polytechnické Jihlava u památníku 
obětem procesů 50. let v ulici Tyršova. Památník stojí před budovou někdejší věznice, na jejímž dvoře se popravovalo. 

 Foto: Petr Klukan

Jihlava uctila politické vězně

5. září, Masarykovo náměstí 

Den otevřených Dveří 

paMátek

Zveme všechny na třicátý ročník 
Dne otevřených dveří památek, ten-
tokrát pod názvem Památky a vzdě-
lávání. V rámci Dne otevřených dveří 
památek se na Masarykově náměstí 
uskuteční také 11. ročník Dožínek - 
Dne zemědělců, potravinářů a ven-
kova Kraje Vysočina. -lm-

„Je horké léto roku 1930. Noc je klid-
ná, světlo hvězd se mihotá na nebi a 
z polí se do města nese cvrlikání luč-
ních kobylek. Mladý pilot Josef Sedlář 
sedí na terase bratislavského hotelu a 
dosytosti si vychutnává tu krásnou tep-
lou noc. Pod stříškou slunečníku popí-
jí minerálku a sleduje ostatní. Ráno ho 
čeká linkový let s několika pasažéry z 
Bratislavy do Prahy a zpět…“ 

Tak začíná článek RNDr. Petra 
Dvořáka za webu aeronet.cz, kte-
rý popisuje nejtragičtější leteckou 
nehodu za první republiky. Odehrá-
la se před 90 lety, 22. srpna 1930 
v Bedřichově u Jihlavy. 

Letoun Ford 5-AT-C Českosloven-
ských aerolinií odstartoval k osud-
nému letu 22. 8. 1930 v 15 hod. z 
letiště Praha-Kbely. Zkušený dvaatři-
cetiletý pilot Josef Sedlář směřoval 
společně s palubním mechanikem 
Josefem Trafinou a jedenácti cestují-
cími do Brna. 

Byl slunečný letní den, ale daly se 
očekávat bouřky. Hornoplošníku 
jedna z nich ukončila let. Když se 
v prostoru Jihlavy, kudy měl letět, 
utvořila bouřka, zpráva byla okamži-
tě odeslána do Prahy. Na letiště však 

došla až po odletu letounu v 15.25. 
Ačkoliv byl Ford Trimotor na svou 
dobu moderní stroj, rádiem vybaven 
nebyl, takže pilota nebylo možno 
informovat. 

Pilot Josef Sedlář bouřku, kterou 
musel vidět, zřejmě podcenil. Níz-
kým letem se ji pak zřejmě snažil 
podletět, během toho ale ztratil ori-
entaci. Dohlednost se v prudkém 
dešti snížila na minimum a letoun 
jen těsně minul komín cihelny sever-
ně od nádraží. Pak přešel do prud-
ké zatáčky doleva a během ní bylo 
zřejmě poryvem vzduchu letadlo 

sraženo k zemi. Po dopadu na stře-
chu obytné budovy u cihelny mu 
explodovaly nádrže s benzínem. 

Ze všech osob na palubě přežil jen 
jediný cestující – profesor Vojtěch 
Kraus z Litoměřic. Zachránilo ho, 
že seděl vzadu v trupu, který unikl 
nárazu i následnému požáru. Ostat-
ní zemřeli hned při nehodě, případ-
ně podlehli popáleninám v jihlavské 
nemocnici.

Důsledkem nehody bylo mimo 
jiné rychlé zavádění radiostanic do 
letadel.  -pk-

ZNÁMÝ snímek katastrofy v dobovém tisku.  Zdroj: leteckabadatelna.cz

90 let od tragické letecké nehody
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Jihlavská zoo je dnes jed-

nou z hlavních turistických 

atrakcí krajského města. Ne-

spornou zásluhu na tom má 

jihlavský patriot, držitel dvou 

Cen města Jihlavy, zastupitel, 

bývalý ředitel zoo, cestovatel 

a fotograf Vladislav Jiroušek. 

Položil základy moderní zoo, 

sehnal díky svým kontak-

tům zvířata a hlavně neustále 

propagoval jihlavskou zoo ve 

světě.

Lubomír Maštera  ז

V roce 1967 přicházíte do Jihlavy 

z Královédvorské zoo. Pamatujete 

si na to?

Pracoval jsem v Královédvorské 
ZOO jako kurátor plazů, ředitelem 
byl František Císařovský. Později na-
stoupil ing. Josef Vágner, oba jsme 
bydleli v ZOO a po večerech jsme 
spolu spřádali velké plány. Ale pak 
jsme se nepohodli a moje horká hla-
va zavelela k odchodu. 

V Jihlavském zookoutku, který byl 
více než rok bez vedení, pomáhal 
František Císařovský, který bez ZOO 
nemohl být. Dozvěděl se, že odchá-
zím, a doporučil mne do Jihlavy.

Jaký byl první dojem?

Všichni říkali - tam nejezdi, tam nic 
není. Vystoupil jsem na jihlavském 
náměstí z trolejbusu a ptám se na 
radnici, pán mi odpověděl německy. 
No to je pěkně německé město, tady 
určitě nezůstanu, pomyslel jsem si. 

Pak jsem poprvé viděl to nádherné 
údolí a byl jsem nadšen. Lepší loka-
litu pro zoo neznám. Moje nadšení 
pak rychle opadlo. Více než rok bez-
vládí bylo znát. Všude nepořádek, 
největší bída byla druhová skladba 
zvířat. Starý lev, třínohá puma, zebu, 
poníci, nějaké opice, papoušci. 

Šokem bylo zajištěné ubytování, 
pamětníci jistě vzpomínají na starý 
dům s propadlou lepenkovou stře-
chou, naproti městským jatkám. 
Sdílel jsem tam manželskou postel s 
jedním studentem, neměl jsem po-
vlečení, a tak jsem spal oblečený. 

Další noc jsem již strávil na křes-
le v kanceláři, kde jsem si pak ustlal 
natrvalo. Makal jsem od slunka do 
slunka, a tak mi spaní nedělalo potí-
že. Nejdříve jsem ve stájích vykydal 
metr vysokou vrstvu hnoje udupa-
ného jako beton, protože zebu již ne-
mohli projít dveřmi bez sehnutí. 

Kolik v té době pracovalo v zoo-

koutku lidí?

V zookoutku pracovali čtyři za-
městnanci za 900 korun měsíčně, 
vykonávali práci ošetřovatelů zvěře, 
údržbářů, topičů a pokladníků. Kaž-
dý měl desítky přesčasových hodin, 
vstupné jednu a dvě koruny vybírali 
příležitostně za pochodu.

Zookoutek byl jedním z odděle-

ní tehdejšího Parku kultury a od-

dechu. Jak vás vedení přijalo?

V zookoutku bylo velké množství 
kachen a hus, jak jsem záhy zjistil 
- pekáčově úplatkových. Byl jsem 
upozorněn, že před Vánoci musí kaž-
dý vlivný soudruh dostat husu nebo 

Spojil svůj život s Jihlavou a zvířaty. 

alespoň kačenku. To se mi nelíbilo. 
Drůbež jsem postupně zkrmil zví-
řatům. Byl to můj první hrubý pro-
hřešek. Ztratil jsem přízeň mocných 
dříve, než jsem ji stačil získat.

Jediná zvířata, která měla chovatel-
skou cenu, byly opice, skupina malp 
kapucínských, zelených kočkodanů 
a pláštíkových paviánů. Problém byl, 
že se žádné opice nerozmnožovaly, 
vlastně to není úplně přesné, roz-
množovaly, ale následoval potrat za 
potratem. 

Důvod byl nasnadě, k snídani do-
stávali makové a povidlové koláčky. 
K obědu puding nebo nějakou kaši, 
na které se mohli přiživit i pracovníci 
zoo. 

Lidem jsem to přál, pracovali v těž-
kých podmínkách za pár korun, ale 
nepřál jsem to opicím, a tak jsem 
krmnou dávku radikálně změnil. Rá-
zem se ze mne stal Herodes. Někdo 
mne neměl rád proto, že přišel o sva-
činu, jiný proto, že nepřeji zvířatům. 

Nejtíže to nesla Marta, velmi hod-
ná ošetřovatelka. Opice zvyklé na 
koláčky moji dietu zcela logicky zpo-
čátku odmítaly. Dobrá duše Marta 
tajně nakupovala koláčky ze své malé 
výplaty. Jakmile jsem to zjistil, násle-
doval striktní zákaz, ale to již oprav-
du nikdo nechápal. 

Satisfakce nastala teprve potom, 
když se začala rodit zdravá opičátka. 
Ale toho se již bohužel Marta nedo-
čkala, nevydržela moje „týrání“ opic 
a odešla. 

Jediným, kdo zookoutku opravdu 
fandil, byl pan Oldřich Vávra, vedou-
cí odboru kultury a zakladatel popu-
lární Vávrovy skupiny. Ale jeho vliv 
na rozhodování radnice nebyl dosta-
tečně silný. 

Podařilo se vám sehnat nějakého 

spojence?

Chtěl jsem přesvědčit vládce města 
a tak jsem se zcela naivně objednal u 
soudruha předsedy národního výbo-
ru. Kupodivu mne přijal, ale pouze 
na oko, nastrčil arogantního místo-
předsedu. Že mi nepodal ruku mi ani 
tak nevadilo, vadilo mi, že se nedíval 
na mne, ale vstal a díval se z okna. 
Tím mi dal najevo, že jsem méně než 
vzduch. Když jsem dle jeho názoru 
povídal příliš dlouho, zarazil mne a 

řekl mi, že Jihlava není Dvůr Králové 
a ať sem dvorské móresy netahám. 

Namítal jsem, že i v Jihlavě se dá 
vybudovat pěkná zoo. To jej rozlíti-
lo a řekl mi, že trpím velikášstvím, že 
v Jihlavě nikdy žádná zoologická za-
hrada nebyla a nikdy nebude. 

Možná, že jsem byl jediný blázen, 
který v to věřil.

Pak jste se oženil?

Kolega Svoboda mi tehdy nabídl, 
že se uskromníme v jedné kancelá-
ři, a tak jsem si v té zadní zařídil byt. 
Měl jsem děvče ve Dvoře Králové, 
láska na dálku nebylo to pravé, tak 
jsme se vzali. V prosinci v osmaše-
desátém se nám narodil syn. V míst-
nosti 3x4 metry jsme pak bydleli 
devět let, v kanceláři nebyla voda, 
WC a sprchový kout jsme měli přes 
chodbu společně se spolupracovní-
ky. 

Stálé sliby, že se naše bytová otáz-
ka bude řešit, nás udržovaly v pla-
né naději. Postupnou rekonstrukci 
kanceláří na bytovou jednotku jsme 
začali řešit sami až po deseti letech. 
Ale to jsme již naštěstí od roku 1989 
obývali obě kanceláře, bohužel stále 
bez vody.

V roce 1968 prý byla existence 

zoo vážně ohrožena?

Přes zimu se nám podařilo zookou-
tek uklidit, opatřit pár nových zvířat 
a docela dobře jsme se připravili na 
sezónu 1968. Dva brigádníci nám 

svařili ze starých pletivových rámů 4 
klece pro sovy a dravce, na víc jsme 
neměli. 

Pak přišla rána z čistého nebe, v 
rámci nastartované ekonomické re-
formy Oty Šika mělo dojít také k 
likvidaci neprosperujícího zookout-
ku. Bylo to směšné, naše roční dota-
ce byla 60 tisíc korun. 

Dostal jsem písemný příkaz, abych 
zahájil rozprodávání zvířat. Ale pro 
to jsem do Jihlavy nepřišel. 

V osmašedesátém šlo ledaco, v pa-
neláku s paní Žáčkovou bydlel tiská-
renský sazeč, pan Zahálka. V téže tis-
kárně se tiskla také Jihlavská Jiskra, 
oficiální noviny OV KSČ. 

Napsal jsem článek a pan Zahálka 
obešel redakci a článek vysázel. Rad-
ní šli na zasedání a v ruce drželi novi-
ny s článkem o likvidaci zookoutku, 
zalekli se a rozhodnutí odložili. 

Na moji hlavu se okamžitě sesypala 
hora výtek, jak jsem si to mohl dovo-
lit, kdo mi dal právo psát do novin. 
Dovolil jsem si to rád.

Bylo mi uloženo, abych nechal vy-
pracovat odborný posudek o stavu 
zookoutku. Požádal jsem svého pří-
tele, předního odborníka architekta 
Turka a dlouholetého pracovníka 
pražské ZOO. Z posudku vyplynulo, 
že stav není optimální, ale při men-
ších investicích, může vzniknout 
pěkná malá zoo.  Městský svaz archi-
tektů si dal socialistický závazek, že 
vypracuje studii „Omezení zookout-
ku“, ale ve skutečnosti šlo o skryté 

VLADISLAV Jiroušek, bývalý ředitel jihlavské zoo, cestovatel a fotograf  

Z historie vzniku zoo
V roce 1952 byl vybudován v Heulosu rybník s oplocením a byly vyvrtány stud-

ny. V roce 1955 byly postaveny bažantnice, v roce 1958 vznikla velká voliéra, 1960 
v zookoutku jezdili poníci. 1963 byl postaven lvinec. Někde vyřazovali dřevěné pro-
dejní stánky a pracovníci zookoutku je postavili do dvou řad proti sobě, zadní stranu 
uzavřeli a v přední udělali vrata. 

Vnitřní prostor střežili bernardýni, kteří se stali symbolem zoo.
V roce 1964 se postavily tři stáje pro kopytníky, poníci, lamy, zebu a daňci 

byli prvními obyvateli. Významnou investicí bylo napojení celého areálu na 
městský vodovod.

Zookoutek se rozrůstal, historickou stavbou byla výstavba pavilonu opic. Opi-
čí výběhy celkem ušly, ale vnitřní zařízení pro chov opic bylo naprosto nehodné 
a pro ošetřovatele navíc nebezpečné. V roce 1966 byl zookoutek bez vedení, bez 
perspektiv, se třemi zaměstnanci.
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Zoo bude už navždy jeho dítětem

rozšíření. Špatné a nevyhovující bylo 
určeno k demolici, byla navržena vý-
stavba několika lehkých objektů. Si-
tuace se zklidnila, získali jsme čas a 
to bylo to nejdůležitější.

Tohle byla vaše manažerská prá-

ce. Co všechno jste ale dělal?

Například topiče. Ve lvinci jsme ve 
velkém hrnci vařili přes noc maso pro 
psy. Příliš to nevonělo, konfiskát byl 
nepoživatelný. Topiči si ale často udě-
lali neplacené volno. Pak nastoupila 
služba náhradní. Nakopal a navozil 
jsem zmrzlý a zasněžený koks, přilo-
žil jsem před osmou, o půl dvanácté v 
noci a pak jsem si dal na tři ráno budík. 

Vylézt z vyhřáté postele a pocho-
dovat v mrazu do lvince nepatřilo k 
mým oblíbeným činnostem. Nejdří-
ve se musel pořádně vybrat spálený 
koks, potom železnou tyčí srazit roz-
žhavený slepenec a nakonec pořádně 
přiložit. 

V noci bylo ve lvinci čpavku, že se 
dýchat nedalo, oči slzely, kočičí moč 
je velmi agresivní, do toho zápach 
kysličníku uhelnatého - hotový ráj. V 
pavilonu opic to bylo stejné, jen čpa-
vek chyběl.

Do manželského lože jsem uléhal 
patřičně navoněný. Někdy zaskočila 
i manželka, ale pro ženu to byla pře-
ce jen těžká práce. Pouze zřídka jsme 
měli oba topiče, a tak jsem měl ob-
den o práci postaráno. V sedm ráno 
jsem „čilý“ rozděloval práci. 

Sekal jsem kosou trávu, také pěk-
ná dřina, než jsem se to naučil. Čistil 
jsem kotce a pokousal mě divoký pes 
dingo, protože jsem na chvíli přestal 
dávat pozor a koukal po slečně.

A zaskakoval jsem za ty kolegy, 
kteří chyběli, například krmiče lvů 

Luboše Oborného v roce 1970 potr-
hali lvi, a než se zotavil, byla to moje 
práce. 

Jaká byla v té době návštěvnost?

Zájem jihlavské veřejnosti byl mi-
nimální. V Jihlavácích bylo hluboce 
zakořeněno, že zookoutek je špat-
ný, a tak většinu návštěvníků tvořili 
přespolní. Když k nám přišel nějaký 
opravář, koulel očima - vy to tady 
máte pěkné, já jsem tady už léta ne-
byl. Místní lidé říkali - tady nic ne-
dokážete, Jihlavě chybí patrioti, je to 
zde samý přivandrovalec, kterému 
na městu nezáleží. 

Nevěřil jsem, ale trvalo opravdu 
desítky let, než se podařilo získat 
přízeň místních. Snad nyní mohu 
směle říci, že zoo je opravdu většiny 
Jihlaváků a že ji mají rádi. Je to i můj 
velký životní úspěch.

V roce 1974 se postavilo koneč-

ně zázemí pro zaměstnance. To asi 

byla úleva?

Osm let jsem bydlel s manželkou 
a synem v jedné kanceláři 3x4  met-
ry. Šatny a kanceláře jsme přesunuli 
do nové budovy, a tak jsme si zabrali 
celé patro. Sice to nebyl žádný luxus, 
kanceláře a šatna zůstala bez změny, 
ale již to nebylo 12 metrů.

V roce 1980 se konečně podařilo 

získat statut Jihlavské zoo, ale pro 

vás to bylo hodně smutné obdo-

bí…

V této radostné době vyvrcholila 
moje největší životní tragédie, man-
želka Věra, jediná administrativní 
pracovnice zooparku, podlehla boji 
se zákeřnou nemocí. Nechtělo se mi 
žít, zůstal jsem sám s dvanáctiletým 

synem, který převzal péči o domác-
nost. Pomáhaly nám obě babičky, ale 
bydlely příliš daleko.

Se ziskem statutu na zoo se změnil 

přístup nadřízených – zoo dosta-

la zelenou. Přežila povodeň v roce 

1985, vy jste dostával nabídky do 

Prahy, Dvora Králové, stal jste se 

špičkovým fotografem zvířat, prezi-

dentem Unie ČS ZOO. A přesto jste 

v Jihlavě dostal vyhazov…

Po revoluci vznikly nové ekonomic-
ké podmínky. Situace opravdu nebyla 
jednoduchá, dotace některých ZOO 
silně poklesly a zdálo se, že se s eko-
nomickými problémy stěží vyrovnají. 
I nás poznamenalo drastické zvýšení 
cen. Další ránou byl silný pokles ná-
vštěvnosti, který postihl všechny zoo. 

Naštěstí naše zoo byla zvyklá na 
skromnost. Vyplatilo se nám to, nej-
rychleji jsme se vyrovnali s novým 
ekonomickým prostředím a nastar-
tovali rozvoj, zatím co některé zoo 
bojovali o přežití. 

Docházelo k hromadné výměně 
ředitelů zoologických zahrad, jedna 
radnice za druhou mne jmenovala 
do výběrové komise, a tak jsem jez-
dil po republice a vybíral nové ředi-
tele. Dostal jsem nabídku na ředite-
le v pražské zoo a ve Dvoře Králové 
nad Labem, později v Liberci. Ale 
nechtěl jsem odejít „do teplíčka“ od 
rozdělané práce.

Chodili za mnou kamarádi pro rady 
a lákali mne na společné podnikání, 
rozjížděli firmy a vydělávali nebývalé 
peníze. Ale zoo byla velká koule na 
noze, opustit jsem ji prostě nemohl. 

Jedno krásné ráno mne navštívili 
dva zastupitelé. Opatrně mi sdělili, 
že bude na mé místo vypsán kon-
kurz, že to je pouze formální a že se 
mnou samozřejmě počítají. 

Pak jsem pochopil, že jsem byl od-
volán. Oči se mi podlily krví a zastu-
pitele jsem málem vyhodil. Takovou 
křivdu jsem nemohl a účast v kon-
kurzu jsem odmítl. 

Navštívila mne starostka paní 
Brodská a omluvila se, že nedokáza-
la obhájit svého ředitele. Slíbila, že 
se pokusí prosadit, abych mohl radě 
města představit svoji koncepci. Sta-
lo se, pečlivě jsem si připravil ekono-
mický rozbor a krátko i dlouhodobý 
výhled. Radní se tvářili zarputile, 
koncepce je nezajímala, někteří evi-
dentně chtěli, abych si klekl na kole-
na a nasypal si popel na hlavu. Nena-
sypal, vypadl jsem po pár minutách. 

Postavil se za vás dlouholetý ře-

ditel pražské ZOO Zdeněk Vese-

lovský i proslulý Josef Vágner. Do 

situace se vložila i Unie českoslo-

venských ZOO…

Prošel jsem o jediný hlas. Díky 
mým kontaktům, nové době a spon-
zorům se pak dařilo rozvíjet areál 
v moderní zoo, patřičně přitažlivou 
pro veřejnost. Jihlavská zoologická 
zahrada byla v první vlně přijata za 
prozatímního člena Evropské Aso-
ciace Zoologických Zahrad a Akvárií 
(EAZA). Byl to důležitý krok, který 
nás posunul mezi významné Evrop-
ské ZOO. Stal jsem se prezidentem 
Unie českých a slovenských zoolo-
gických zahrad.

Zoo se rozrůstala, vznikaly nové 
pavilony. Rozloha zoo se v roce 1988 
zdvojnásobila. Poprvé v historií zoo 
počet návštěvníků dosáhl magické 
hranice 200 tisíc. Dostavily se vý-
znamné chovatelské úspěchy.

Ale nic netrvá věčně. Úřednický 

moloch opět zvítězil?

Deset let jsme slavili jeden úspěch 
za druhým, chválili nás návštěvníci 
a hýčkala nás také radnice. Stoupali 
nám příjmy, náklady se nám dařilo 
držet na minimální mezi. Měli jsme 
největší soběstačnost mezi český-
mi a slovenskými zoo. Z ušetřených 
peněz jsme přidali dva miliony na 
výstavbu provozní budovy, další dva 
miliony na dofinancování inženýr-
ských sítí v novém areálu. 

Peníze, které jsme našetřili, byly v za-
hradě vidět. Pak jsme začali šetřit ještě 
více a postavili jsme africkou vesnici 
„Matongo“. To byl poslední hřebík do 
rakve, úspěchů bylo příliš, úspěchy se 
neodpouštějí, úspěchy se trestají.

Léta jsme leželi v žaludku jedné 
šedé radniční myši. A jak to u myší 
bývá, začala nám náš sýr úspěšnosti 
nahlodávat, byla to vychytralá myš a 
pracovala systematicky. Sýr úspěš-
nosti začal dostávat vážné vyhlodané 
trhliny. 

Vyděláváte příliš, nejste k tomu 
zřízeni! Peníze byste měli vracet do 
rozpočtu radnice, ne je investovat. 
Děláte si, co chcete! Nedělali jsme 
nic, co by nám vážená městská rada 
neschválila, hájili jsme se. Ale i ně-
kteří radní začali být nervózní, co 
když má šedá myš pravdu!

Magistrát znervózněl a začal hos-
podaření prověřovat. Zprvu jsme to 
vítali, deset let u nás nebyla revize, 
mohli jsme něco v dobré víře opo-
menout, mohlo se to táhnout léta a 
chyba mohla narůst. Naštěstí se nic 
takového nenašlo. Ale chyběly nám 
směrnice, tygr nežral podle směrni-
ce, auta nejezdila podle směrnice. A 
tak jsme vyráběli směrnice jako na 
běžícím pásu. Audit by měl potvrdit 
závažné chyby v hospodaření ZOO 
– psali v tisku. Audit však dopadl 
podle slov tajemníka magistrátu Jiří-
ho Doležala výborně. To však nebrá-
nilo v dalších kontrolách a úřednic-
ká myš tvrdila, že nemáme vytvářet 
zisk, ale musíme na konci roku vždy 
vše utratit, prý máme přebytek řezi-
va atd. – no takhle nelze řídit zoo. 

Držel tehdy nade mnou ochrannou 
ruku tehdejší primátor Vráťa Výbor-
ný, ale i ten se rozhodl ze dne na den 
položit pro rozkol v ODS funkci, a 
krátce nato jsem skončil i já. 

To je smutný konec celoživotní 

kariéry. Zahořkl jste?

Ale kdepak, nevyhodila mě „moje“ 
zoo, ale pár hlupáků, které už odvál 
čas. Stejně jsem už byl v důchodo-
vém věku. K důchodu jsem bral plat 
ředitele kanceláře Unie Českých 
a Slovenských zoo, jako prezident 
této Unie jsem zastupoval naše na 
světových kongresech. Měl jsem čas 
na cestování, otevřel se mě svět, do 
dneška jsem navštívil 105 zemí. Měli 
mně vyhodit už dřív. Pak přišla na-
bídka z Kypru, kde jsem postavil dal-
ší zoo a strávili jsme tam krásná léta. 
Brzy vyjde knížka. 

KOMENTOVANÉ krmení se ujalo ve všech zoo.

NEJNÁROČNĚJŠÍ cesta byla na Falklandy. Tučňáci patagonští.
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Integrované centrum sociál-

ních služeb Jihlava najdeme 

v nově zrekonstruovaném 

objektu na ulici Žižkova 

2075/106. ICSS se snaží po-

máhat těm, kteří to nejvíce 

potřebují. Pomoc a podpora 

vychází z individuálně urče-

ných potřeb klientů, respek-

tuje a zachovává jejich zá-

kladní lidská práva a svobody, 

důstojnost a usiluje o sociální 

začleňování klientů. 

Nabídka služeb ICSS je opravdu 
pestrá. Pojďme si ji tedy představit.  

Pečovatelská služba
Terénní nebo ambulantní služba 

poskytovaná osobám, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení, a rodinám s dět-
mi, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. Služba poskytuje 
ve vymezeném čase v domácnostech 
osob a v zařízeních sociálních služeb 
níže popsané činnosti.

Základní činnosti pečovatelské 

služby

Pomoc při zvládání běžných  ז
úkonů, jako například pomoc a pod-
pora při podávání jídla a pití, pomoc 
při oblékání a svlékání nebo pomoc 
při samostatném pohybu či pomoc 
při přesunu na lůžko nebo vozík.

Pomoc při osobní hygieně ז  
Poskytnutí stravy nebo pomoc  ז

při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu do- ז
mácnosti

Zprostředkování kontaktu se  ז
společenským prostředím

Terénní forma pečovatelské služby 
je poskytována v provozních hodi-
nách 6,30–20,00 hod., včetně svát-
ků.

Denní stacionář
Posláním denního stacionáře je na-

bízení individuální podpory a pomo-
ci osobám, které splňují cílovou sku-
pinu (osoby s chronickým duševním 
onemocněním, senioři, osoby mají-
cí sníženou soběstačnost z důvodu 
věku nebo zdravotního postižení, 
osoby, jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné fyzické osoby).

Díky této pomoci mohou klienti 
i nadále žít ve svém přirozeném so-
ciálním prostředí a udržovat vztahy, 
které jsou pro ně důležité. Uživate-
lům služby umožňuje ICSS smyslu-
plné využití jejich času, udržování 
a upevňování jejich schopností, do-
vedností a realizování každodenního 
života dle jejich představ. 

Základní činnosti v denních sta-

cionářích:

Pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, jako je 
například oblékání a svlékání, přidr-
žení oděvu při oblékání, pomoc při 
přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc 

Pomoc a podpora přichází k Vám  

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

Kterou službu ICSS využívají klienti nejvíce? Exis-

tuje nějaká taková? Nebo je to ´vyrovnané´?

Nejvíce klientů je na pečovatelské službě, přibližně 
kolem 500 osob. Nejnáročnější je nepřetržitý provoz na 
pobytových službách jako je domov pro seniory s ka-
pacitou 146 klientů a odlehčovací pobytová služba. Ale 
každá z našich služeb má svoje výrazná specifika a já 
jsem za to ráda, protože jsme schopni lidem nabídnout 
různorodost služeb a vybrat tu, která nejlépe pomůže ře-
šit jejich situaci.

Je pro Vás Vaše práce zaměstnání jako každé jiné 

nebo je to spíše poslání?

Je to obojí. Je to o stále větších manažerských doved-

nostech, přehledu a výhledu do budoucna, kam by se 
služby měly ubírat. Myslím si, že je nutné si zachovat lid-
ský přístup, snažit se chápat situace, do kterých se naši 
potencionální klienti a jejich blízké osoby dostávají. A 
nabízet možnosti řešení. Není všechno jen černé, nebo 
bíle. Je potřeba nazírat na tyto věci se širším nadhledem. 
A to je někdy dost náročné.

Chtěla jste se vždycky zabývat péčí o druhé?

Já se pohybuji celý život v sociální oblasti. Byla jsem 
dlouhá léta sociální pracovnicí, a to byla dobrá škola ve 
vztahu jednání s jinými lidmi. Práce mě baví, mám ji ráda 
a z mého pohledu je smysluplná. 

3 otázky pro ředitelku centra Alenu Řehořovou

tak, zejména staří lidé, bývají odká-
záni sami na sebe. 

Domácí prostředí má navíc velmi 
kladný vliv na psychiku člověka a 
tím může pomoci i pozitivnímu vý-
voji zdravotního stavu. 

Poskytované odborné zdravotní 

úkony:

ošetřovatelská rehabilitace (pro- ז
cvičování, nácvik chůze, chůze s 
chodítkem, berlemi, holemi, nácvik 
sedu a vstávání, nácvik soběstačnos-
ti v denním režimu, dechová cvičení, 
procvičování velkých kloubů, …)

příprava a podávání léků (při  ז
poruše polykání nebo aktivním ne-
gativizmu, aplikace injekcí do svalu a 
pod kůži, aplikace inzulínu, aplikace 
mastí, kapek, …) 

kontrola zdravotního stavu a  ז
prevence 

specializované zdravotní úkony  ז

Domov pro seniory Lesnov
Posláním Domova pro seniory je 

poskytování pobytové sociální služby 
prostřednictvím pomoci a podpory 
jako důstojné náhrady za přirozené 
sociální prostředí těm seniorům, kteří 
s ohledem na svůj věk a zdravotní stav 
nemohou trvale žít ve svém prostředí.

Cílem poskytované sociální služby 
je klient, který za pomoci služeb za-
řízení důstojně prožije a dožije svoje 
stáří a je spokojený v oblastech uby-
tování, stravování, poskytování soci-
álně aktivizačních činností dle indi-
viduálních potřeb, soukromí.

Klient si za podpory poskytované 
sociální služby uchová co nejdéle 
svoje schopnosti a dovednosti, ze-
jména ve vztahu ke své soběstačnosti 
a umí aktivně trávit svůj čas.

Služba je poskytována dle individuál-
ních, osobních přání klienta a poskytu-
je mu podporu při jejich realizaci.

při samostatném pohybu, doprovod 
klienta po stacionáři a přilehlých 
prostorách, pomoc a podpora při 
podávání jídla a pití. 

Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, pomoc při použití WC, po-
moc při vstávání, vložení pleny, nebo 
nasazení plenkových kalhotek, oble-
čení prádla a kalhot.

Poskytnutí stravy přiměřené době 
poskytování služby a odpovídající 
věku, zásadám racionální výživy.

Výchovné, vzdělávací a aktivizač-

ní činnosti

nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností, 
trénink paměti techniky, ruční práce, 
vaření, pečení, hraní her a kvízů.

Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím

pomoc při obnovení nebo upev-
nění kontaktu s rodinou, pobyt ve 
společnosti vrstevníků, vzpomín-
ková vyprávění, sledování filmů pro 
pamětníky, aktivní a pasivní muziko-
terapie.

Sociálně terapeutické činnosti, 
jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporují-
cích sociální začleňování osob, např. 
canisterapie, zpěv a poslech hudby

Pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstará-

vání osobních záležitostí

pomoc při komunikaci vedoucí k 
uplatňování práv a oprávněných zá-
jmů, sociální poradenství, pomoc při 
vyplňování žádostí, složenek apod., 
jednání na OSV ve prospěch klienta.

Odlehčovací služba
Ať už je člověk starý, nemocný, po-

stižený, či jinak indisponovaný, ne-
může si přát nic víc, než aby se o něj 
postarali jeho blízcí. 

Většinou se této pozice rodina či 
příbuzní rádi zhostí a o své blízké se 
rádi postarají. Nicméně každý občas 
potřebuje čas a odpočinek nebo si jít 
zařídit některé vlastní záležitosti.

V takových situacích pomáhá ICSS 
a jejich pobytová odlehčovací služba. 

Posláním služby je poskytnout čas 
na odpočinek a regeneraci sil pečo-
vateli a současně zajistit kvalitní a 
bezpečnou péči a podporu osobě, o 
kterou je pečováno.

Tato pomoc a podpora vychází 
z individuálních potřeb osob. Vý-
znamným aspektem je možnost osob 
zůstat ve svém přirozeném sociálním 
prostředí, kde se cítí příjemně.

Komu je služba určena

senioři ז
osoby se zdravotním postižením  ז

(mimo osoby s mentálním postižením)
osoby s chronickým onemocně- ז

ním (od 40 let věku)
Zařízení se zaměřuje i na práci s  ז

klienty s Alzheimerovým typem de-
mence a jinými typy demence

Domácí zdravotní péče
Lidí, kteří chtějí i během svých 

zdravotních obtíží trávit čas v po-
hodlí a známém prostředí svého do-
mova, neustále přibývá. Ne každý 
však má možnost požádat o pomoc 
rodinu či někoho blízkého a často 

Více informací o Integrovaném 

centru sociálních služeb a kom-

pletní informace o službách najde-

te na: www.icss.cz

Kontakt:

Žižkova 2075/106, 586 01 Jihlava

Pevná linka: 565 599 401

E-mail: sekretariat@icss.cz

ředitelka iCSS Alena řehořová říká: Člověk by si měl zachovat lidský pří-
stup.“ Foto: archiv ICSS
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��.
září

Proplácení  
přes mobilní 

aplikaci 

Připojte se 
k nám!

��� Kč na 
pravidelný
pohyb

Jak šetřit nátěrovou hmotu, čím bez-
prašně zametat, proč fi ltrovat dešťovou 
vodu, bednička na přenášení všeho 
možného, kam se zahradnickým nářa-
dím, z čeho vyrobit trháček ovoce, su-
dový vodoměr a jiné nápady.

Přístřešek na sudy s vodou
Sud s vodou na zalévání zahrady větši-

nou nevypadá dvakrát pěkně, proto jej 
schováme do malého přístřešku. Stěna-
mi prochází vzduch, takže ohřívá vodu 
v sudech, ale spolu se stříškou brání slu-
nečním paprskům, aby ji přehřívaly víc, 
než je nutné. Na vnější plášť si uděláme 
rysku ve výši hladiny. 

Barvy zbytečně neotvíráme
Když nevypotřebujeme všechnu bar-

vu z plechovky, obvykle po čase neví-
me, kolik jí tam zbylo. Každé zbytečné 
otevření ale barvě škodí, proto je dob-
ré udělat si na vnější plášť rysku ve výši 
hladiny.

Aby se při zametání neprášilo
Při zametání betonových nebo dláž-

děných ploch se často práší. K rukojeti 
kartáče či smetáku připevníme konec 
zahradní hadice, kterou připojíme k vo-
dovodu a lehce pustíme vodu. Když ko-
nec hadice opatříme zahradní proudni-
cí nastavenou na jemný rozstřik, bude 
efekt ještě výraznější.

Dřevo chrání tmel
Tmel aplikujeme mezi beton a dře-

věné sloupky. Tím je uchráníme od 
vlhkosti. Jestliže svislé dřevěné trámky 
stojí rovnou na betonovém podkladu 
nebo na dlaždici (třeba u dočasných 
drobných staveb), místo, kde se dotýka-
jí, zatmelíme stavebním tmelem odol-
ným vodě. Tím se pod dřevo nedostane 
vlhkost.

Jednoduchá filtrace 
dešťové vody

Dva sudy na jímání dešťové vody za-
pustíme do země a propojíme je. V 
prvním sudu se budou usazovat hrubé 
nečistoty a z druhého sudu můžeme 
čerpat vodu na zalévání.

Patky pro trámy
U altánů a verand není dobré, když se 

dřevěné trámy přímo dotýkají betonu, 
na kterém stojí. Ze silnějšího plechu si 
proto vyrobíme patky, které navíc stav-
bu stabilizují.

Vždy víme, 
kolik je v sudu vody

Dešťovou vodu horem přivádíme 
do sudu a v dolní třetině ji odebíráme 
k zalévání. Sud je ale trvale uzavřený, 
aby dovnitř nepadaly nečistoty, přesto 
v každém okamžiku víme, kolik vody 
obsahuje. Hladinu ukazuje jednoduchá 
měrka: plastová láhev z části naplněná 
vodou a vlasec vedený přes dva háčky a 
závažíčko. Ručička připevněná na vlasci 
ukazuje na vnější straně sudu výšku hla-
diny. -lm-

Každý dětský pokoj by měl být 
dostatečně velký a dostatečně 
světlý. Proto máte-li na výběr ze 
dvou pokojů různých velikos-
tí, sami si pro ložnici vyberte ten 
menší a dítěti dopřejte větší. Vy 
budete v ložnici pouze přespávat, 
ale Váš potomek v pokoji tráví ne-
jen noc, ale i den. I když nemáte v 
rodinném rozpočtu větší obnos, 
který byste investovali do přestav-
by nebo plného zařízení, věřte, že 
se i s málem dají udělat zázraky.

Dětská duše je krásná, fantazií 
překypující a měli bychom ji udr-
žovat veselou a šťastnou. K tomu 
nám skvěle poslouží barvy. Nej-
prve si představte, v jakém duchu 
pokoj máte v úmyslu zařídit a pak 
vyberte barvy a motivy. Máte-li 
bílý nábytek, klidně lze použít sy-
tější pastelové barvy, naopak je-li 
nábytek tmavý, pokoj rozjasníme 
světlými barvami.

Myslete na dva prostory, kte-
ré by měl každý dětský pokojí-
ček představovat – spací prostor 
a druhý prostor pro hraní. Jiné 
potřeby má samozřejmě čerstvě 
narozené miminko, jiné čtyřletý 
prcek a jiné desetiletá slečna. Dě-
tem se všeobecně lépe usíná v za-
temněné místnosti. Některé vyža-
duje tlumené světlo lampičky, jiné 
pootevřené dveře nebo záplavu 
hvězdiček, měsíc a ovečky, na stě-
ně nebo stropě, které ve tmě svítí. 
Jsou vyrobeny z fosforeskujícího 
materiálu a po nasvícení ve tmě 

svítí.
Mějte na paměti, že vámi zvole-

ná barva, ač se to nezdá, může mít 
na dítě působit a ovlivňovat ho. Je 
vědecky dokázáno, že miminka 
spí hůře ve žlutě vymalovaných 
pokojích.

Podle psychologů vám prý dítě 
umí dát najevo, v jakých barvách 
se cítí dobře. Stačí sledovat jeho 
reakce, navštívíte-li modře vy-
malovaný pokoj, červený nebo 
zelený. Nikterak se nemá podce-
ňovat jeho věk. Tohle ještě ne-
vnímá nebo tomu ještě nerozumí 
a podobné výroky, prý nejsou na 
místě.

Také dítě, které již samo kres-
lí, umí říci naprosto jasně, které 
barvy preferuje. Stačí si vzít na 
pomoc jeho malířské výtvory. Jas-
ně zde bude zřetelné, které barvy 
jsou jeho oblíbené. Dále se řídíme 
dle psychologů temperamentem 
dítěte.

K uklidnění hyperaktivních dětí 
přispívají tóny světlejší, stude-
né odstíny modré, zeleno-modré 
nebo fi alové. Živé barvy, jakými 
oranžová, žlutá, červená a purpu-
rová, děti povzbuzují a dodávají 
jim pocit tepla. Designeři doporu-
čují volit maximálně tři barvy - z 
toho jednu barvu výraznou a dvě 
tlumenější.

Nevhodné barvy, především pro 
malé děti, jsou syté, agresivní bar-
vy, například oranžová nebo rudá.
 -lm-

Drobné rady pro údržbu 
chaty, chalupy či zahrady

Při stavbě mysleme na děti
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22. ro ník 

12.–26. 9. 2020

Festival po ádá 

ve spolupráci s Krajem Vyso ina, 

státním zámkem a m stem 

Jarom ice nad Rokytnou 

koncertní agentura 

ARS/KONCERT, spol. s r. o.

Moravská  lharmonie Olomouc 
Marko Ivanovi  • Valérie Zawadská

Hor ácká muzika Petra Mi ky 
Lubomír Brabec • Bohemia Voice 

eský loutnový orchestr
Ensemble Damian • Ensemble Frizzante

Divadelní spole nost Josefa Dvo áka
Jakub Klecker

kompletní program festivalu na 
www.festivalpetradvorskeho.cz

GENERÁLNÍ PARTNER

FESTIVALU

Vyrazte s rodinou na nezapomenutelný
zážitkový den do Resortu B ezová!

Desítky aktivit - lanové centrum, kon , 

t kolky, strašidelná v ž a mnoho dalšího! 

Rezervujte si místo na vybraný termín na www.ResortBrezova.cz! 

ŠKOLY - TÁBORY - FIRMY - RODINY
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Testováno na

STUDENTECH
Zase ti nejede internet na bytě?

Zkus netbox, ten tě podrží!

www.netbox.cz
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• Péče o zdraví více než 1 300 000 našich klientů

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických 
zařízení po celé ČR

• Více než 750 000 000 za rok vynaloženo 
na prevenci z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 
klientských center

• Více než 100 
bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 
hodin denně zdarma

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

všem
Díky

Děkujeme, že s námi vítězíte.

všem
Díky
všem
Díky
všem

Klientské centrum Jihlava  I  Masarykovo náměstí 35

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září.

Babí léto ještě pokračuje, ale zku-
šení majitelé zahrad vědí, že je nej-
vyšší čas na podzimní práce.

Příroda se na podzim připravuje k 
zimnímu spánku, život v ní se zklid-
ňuje a zpomaluje, ovšem na zahrád-
ce je práce víc než v kterémkoliv ji-
ném ročním období. 

Kromě úklidu spadaného listí je 
také nutné dopřát potřebnou péči i 
zahradnímu nářadí. Je třeba jej očis-
tit od hlíny a listí. Pomocníkem vám 
bude třeba vysokotlaký čistič, který 
vám usnadní práci. Měli byste zkon-
trolovat a popřípadě vyměnit poni-
čené nebo povolené násady, proma-
zat motorové stroje a dobře je na 
zimu uložit, aby nebyly ve vlhkém 
prostředí. 

Úklid si zaslouží i skleník. Od-
straňte všechny rostliny, překopejte 
zeminu a naposledy jej vyplevelte. 
Vnitřní rámy očistěte tvrdým kartá-
čem a zbavte je všech usazených ne-
čistot, které by mohly být ideálním 
místem pro škůdce a choroby. Vy-
meťte všechen nepořádek i z podlah 
a nakonec celý skleník vydezinfi kuj-
te. 

Ukliďte nádoby z terakoty do skle-
pa nebo kůlny, aby v mraze nepo-
praskaly. 

Z trávníku vyhrabejte spadané 
listí, naposledy jej posekejte, pro-
vzdušněte a pohnojte podzimním 
hnojivem a protiplísňovým příprav-

kem. Holá místa dosejte a zalijte. Z 
ostatních rostlin a stromů odstraňte 
uschlé listy a odumřelé části.   

Nezapomínejte ani v podzimních 
měsících na zálivku. 

Aby vám voda přes zimu nezamrz-
la v hadicích a kohoutech, je nutné 
ji včas vypustit. Hadice smotejte a 
uložte na zimu do sklepa. Nezapo-
meňte ani na závlahové systémy, 
měli byste je profouknout. 

Vypusťte vodu z bazénů a důklad-
ně je vyčistěte. Myslete i na zahrad-
ní jezírka, která se v době, kdy padá 
listí, zanášejí a mohou být infi ko-
vána škodlivými látkami. Vhodné 
je přes ně na zimu přehodit jemné 
pletivo, které na krajích zatížíte ka-
meny. Zabrání padání nečistot do 
jezírka. Lekníny je dobré přenést, 
pokud máte mělké jezírko, na chlad-
né a tmavé místo. Ideálně tam, kde 
se teplota drží kolem nuly. 

U hlubších nádrží není potřeba 
žádný přesun, ale chcete-li mít přece 
jen jistotu, že lekníny vydrží zimní 
mrazy, pak po vytvoření slabé vrstvy 
ledu na jezírku zaházejte lekníny sil-
nou vrstvou listí. 

Na podzim byste měli všechny zá-
hony dobře zrýt a vyplevelit. Ušet-
říte si tím spousty práce v dalším 
roce. Zeminu poté dobře prohnojte 
kompostem nebo chlévskou mrvou, 
použít můžete i zelené hnojení. 

 Podzim je vhodný na sázení 

stromkových i keříkových rybízů 
a angreštů, maliníků a ovocných 
stromů. Vysazují se i kontejnerové 
stromky nebo živé ploty. Volte radě-
ji vyšlechtěné odrůdy, které jsou již 
rezistentní vůči škůdcům a plísním. 
Popřípadě nezapomeňte před za-
sazením tuto ochranu provést sami 
pomocí vhodných přípravků. Pozor 
si dejte jen na stromky, které nejsou 
příliš uvyklé na naši zimu. Jejich vy-
sazení nechejte raději na jaro. Vysa-
dit můžete i růže, traviny, tulipány, 
narcisy nebo modřence a na slunná 
stanoviště lilie. Vysévají se i odolné 
druhy letniček a česnek. 

Z půdy naopak vyjměte hlízy jiřin, 
mečíků, begónií a dalších hlíznatých 
rostlin, pečlivě si je označte a i s ko-
šíky uložte na chladné a tmavé mís-
to. 

U růží po odkvětu seřízněte dlou-
hé výhony, odstraňte zbytky květů 
a odumřelé části. Ke keřům navrs-
tvěte zeminu, zasypte kompostem 
do výšky asi patnácti centimetrů a 
přikryjte chvojím. Chvojím obalte i 
pnoucí růže a další choulostivé rost-
liny jako je kapradí. 

 Máte-li živý vánoční stromek v 
kontejneru, je nejvyšší čas přenést 
jej na chladné místo v domě, aby si 
postupně zvykal na jiné prostředí. 
Pelargonie i fuchsie přeneste do je-
jich zimoviště, ideálně do skleníku 
nebo zimní zahrady.

Na podzim se sklízí hned zkra-
je cibule. Měla by se sklízet v době 
sucha. Po vytažení ji buď položte 
na záhon a nechte tak 14 dní, nebo 
zavěste pod střechu kůlny či zahrad-
ního domku. Pokud nebude před 
uskladněním dobře vysušena, pod-
lehne velmi rychle hnilobě. Česnek 
sklízejte po zežloutnutí listů. 

Sklízejte jablka a hrušky pro 
uskladnění. Pečlivě je protřiďte, aby 
se do bedny nedostal žádný nahni-
lý kus - zničil by vám celou úrodu. 
Skladujte je na chladném a suchém 
místě a pravidelně je kontrolujte. 

Vyryjte brambory, oberte poslední 
skleníková rajčata a nechte je dozrát 
na tmavém místě. Zelí, mrkev, feny-
kl i červenou řepu nechte na záhoně 
co nejdéle. Růžičkovou kapustu či 
kadeřávek můžete nechat na záhoně 
i v zimě a postupně si odebírat jed-
notlivé růžičky tak, jak budete po-
třebovat. 

Na zimu zabezpečte všechny 
stromky proti okusu hladové zvěře, 
ideálně pletivem. Nově vysazené a 
mladé stromky obalte pytlovinou a 
dobře zajistěte proti náporům větru. 
Půdu kolem stromů byste měli zrýt 
a prohnojit. 

Máte-li živý plot ze zeravů po-
blíž silnice nebo chodníku, vystav-
te zábrany z rákosu, abyste omezili 
dopad posypových solí při zimní 
údržbě silnic.  -lm-

Podzimní práce na zahradě
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Před kinem Dukla stojí od 

pátku 21. srpna 2020 Lavič-

ka Václava Havla. 

-pk-

Celkem 38 Laviček Václava Hav-
la, originálních památníků vyzý-
vajících k usednutí a přemýšlení, 
navazování nových kontaktů, roz-
víjení dialogu či naslouchání myš-
lenkám druhých, je „rozeseto“ po 
celém světě. 

První byla odhalena v roce 2013 
ve Washingtonu D. C., dosud po-
slední v den symbolického data 21. 
srpna v Jihlavě. 

Slavnostnímu odhalení před ki-
nem Dukla byli přítomni politici, 
veřejnost i dárce Lavičky, jihlavský 
občan Jiří Pospíšil s rodinou. 

Po projevech politiků a ukázce 
z eseje Václava Havla, čtené hereč-
kou Lenkou Schreiberovou, si po-
zvaní připili hruškovicí a pak si už 
mohli zasednout ke stolku do dvou 
křesílek a nechat se zvěčnit. 

JEDNA z přítomných, Ing. Jarmila Včelová, přišla na slav-
nostní odhalení Lavičky s knihou plnou fotografií Václava 
Havla. Mimo jiné pak prohlásila, že částí svého důchodu 
přispěje k údržbě místa Lavičky Václava Havla.  

� Autorem je architekt a designér 

Bořek Šípek. Spolu s ním projekt ini-

cioval tehdejší velvyslanec ČR v USA 

Petr Gandalovič.

� Lavičky lze získat za podporu Na-

dace Dagmar a Václava Havlových Vize 

97. Spolupracovat se musí s městem, 

které se zaváže o prostor umístění La-

vičky pečovat.  

� Lavička je například v Barceloně, 

Tel Avivu, Haagu, Lisabonu, Ženevě, 

Oxfordu, Bratislavě, v Česku kupří-

kladu v Chebu, Českých Budějovicích, 

Kroměříži, Praze, Chebu, Brně, Tišnově 

a nyní i v Jihlavě.  

 Zdroj: web Nadace Vize 97

Jihlava má díky dárci originální 
památník a vzpomínku na V. Havla

� Miloš Vystrčil (ODS), předseda Senátu ČR, v nadsázce 
prohlásil, že by bylo dobré, kdyby Lavičky VH byly symbo-
licky v každé místnosti, „kde o něčem rozhodujeme, kde o něčem 
diskutujeme. Potom by to fungovalo lépe, než to funguje…“

Poté připomněl význam dialogu na příkladu současných 
událostí v Bělorusku a pronesl přání, aby dialog, který lidé 
v Minsku vedou, „aspoň doufám, že to bude dialog, aby nedo-
padl jako u nás v roku 1968, ale skončil jako v roce 1989“. 

Dialog je dle něho nejvyšší hodnotou pro naše bytí: „To ne-
jsou hmotné statky, ale hodnoty, které jsou zpravidla základem 
rodiny i lidského společenství – úcta, čest, láska, sebevědomí, ne-
závislost a suverenita.“  

� Karolínu Koubovou (Fórum Jihlava) překvapily so-
ciální sítě, kde se k „tématu“ Lavičky objevilo mnoho až 
nenávistných komentářů. „Proč Lavičku odhalujeme?“ po-
ložila primátorka řečnickou otázku a následně na ni odpo-
věděla, že jde „o symbol diskuze, že dva lidi vedle sebe mohou 
sedět a mluvit, symbol toho, že mluvení nám jaksi nejde.

Každá myšlenka má mít možnost se prosadit, pokud je vy-
argumentovaná, vydiskutovaná a pokud k té argumentaci ne-
používáme násilí. Pokud sedíme jako rovný s rovným a doká-
žeme si myšlenku obhájit.“ 

� Lenka Schreiberová, herečka Horáckého divadla Jihla-
va: „Měla jsem to to štěstí a tu čest potkat ho (V. Havla) v 90. 
letech v Horáckém divadle. Byl už unavený z oficialit a ztratil se 
své ochrance. Našli ho sedět na dvou židličkách u malého stolečku 
s mou drahou kolegyní herečkou Evou Kaplerovou, manželkou 
Karla Bryndy, se kterým Havel napsal divadelní hru Mlýny.“  

Co řekli: 

Lavička Václava Havla 

SLAVNOSTNÍHO odhalení Lavičky Václava Havla se 
zúčastnilo na sto padesát lidí. Akci moderoval Petr Palov-
čík.   Foto na stránce: Petr Klukan

DO KŘESÍLEK usedli také manželé Eva a Jiří Pospíšilovi, 
dárci Lavičky Václava Havla. 

POSEZENÍ si vyzkoušeli i předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil 
(vlevo) a Ivo Toth ze Stonařova.



Již 4. ročník fotografi cké soutěže Milujeme Jihla-
vu se otevřel od 1. června. Na webu www.miluje-
mejihlavu.cz si každý může prohlédnout a hodno-
tit soutěžní fotografi e s tématem Jihlavy, anebo se 
i soutěže zúčastnit. Stačí poslat nápaditý, kvalitní 
snímek. 

Uzávěrka soutěže je 21. září. Poté budou foto-
grafi e posouzeny odbornou komisí a cca. třicet 

nejlepších fotografi í bude vystaveno ve velkém 
formátu na Masarykově náměstí v Jihlavě od 7. 
října do 10. listopadu.

V předchozích třech ročnících se do soutěže za-
pojily stovky fotografů. Některé úspěšné fotogra-
fy, fi nalisty předchozích ročníků, bychom vám 
rádi představili formou jejich snímků a malého 
fotografi ckého životopisu.  -lm-
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Nový ročník fotosoutěže Milujeme Jihlavu

Otázka JN: Vážně fotit jste začal až s nástupem 

digitalizace. Proč? 

David Macháček: Nadchlo mě, jak může být po-
řizování obrázkových zápisků příjemné a pohodlné, 
od okamžiku focení až po rychlé uložení na vzdále-
ný server. Člověka s tak jednoduchým přístrojem 
nic nerozptyluje, může se soustředit jen na samot-
ný obraz. Není potřeba přemýšlet nad tím, jaký ob-
jektiv nasadit a jakou volit expozici. 

�  �  �
Svou první fotografi i pořídil David Macháček 

(1970) v létě 1978 na letním táboře v Lanžově. 
Bylo mu osm let a na svitkový fi lm vyfotil fotoa-
parátem Pionýr chatku, ve které na táboře bydlel. 
Pak si dal David Macháček na čtvrt století pauzu a 
k fotografování se vrátil až v době, kdy začal v kapse 
nosit svůj první mobilní telefon s fotoaparátem.

Svůj fotodeník si založil 1. ledna 2014 a od té doby 
pořizuje každý den jednu fotografi i, kterou se snaží 
vystihnout co nejvýstižněji to, co ten den prožil. 

Převažujícím tématem jeho deníkových snímků je 
architektura. Svou zálibu v portrétování domů vy-
světluje David Macháček tím, že mu jako introverto-
vi vyhovuje mlčenlivý objekt fotografování, který se 
neptá a nechce navazovat kontakt. Deníkové snímky 
doprovází David Macháček údaji o autorovi stavby a 
doplňuje je každý den krátkým dvojverším. 

David Macháček
JN představují fotografy

David Macháček: Kult.  Foto: archiv autora

Nebaví Vás uklízet za sousedy,

nechte to na nás, uklidíme i za Vás.

Vypracujeme nezávaznou

cenovou nabídku.

Kalivoda Aleš ml.

Tel: 602 105 664, 721 723 329 

e-mail: jihlava.uklid@seznam.cz 

www.jihlavauklid.cz

Zajistíme pravidelný, precizní úklid
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Dům v Komenského ulici, kde od 
roku 1470 fungoval městský špitál 
s kostelem, dostane novou fasádu. 
Lešení se u domu naproti Horácké-
mu divadlu Jihlava objevilo na začát-
ku srpna a hotovo by mělo být do 
poloviny října. 

Dům s číslem orientačním 27 je již 
od roku 1958 nemovitou kulturní 
památkou.

V severní části objektu se nachá-
zel bývalý špitální kostel sv. Alžbě-
ty, jehož gotické zdivo je částeč-
ně zachováno ve hmotě stávajícího 

objektu. Obnovovaná pozdně barok-
ní uliční fasáda dvoupatrového 
objektu s bohatě členěným průče-
lím a zdobeným vstupním portálem 
pochází z roku 1793 a byla navržena 
jihlavským stavitelem Matthiasem 
Plottem. V průběhu 20. století pak 
postupně docházelo k zjednodušení 
detailů této fasády. 

V rámci projektu bude obnove-
na uliční fasáda a provedena repase 
vchodových vrat historického objek-
tu. Oprava bude stát více než půl 
milionu korun. -lm-

OD 15. DO 19. STOLETÍ zde byl městský špitál s kostelem. Nyní slouží dům 
v Komenského ulici 27 k bydlení a nebytovým účelům a je nutné opravit jeho ulič-
ní fasádu.  Foto: archiv MMJ

Opraví fasádu bývalého špitálu

V souvislosti s projektem Housing 
First v Jihlavě se nejčastěji hovoří 
o programu zabydlování, díky kte-
rému se podařilo ukončit bytovou 
nouzi 12 domácností. 

Druhou, ale neméně důležitou 
aktivitou projektu, je poskytování 
poradenství jednotlivcům či rodi-
nám s dětmi, které žijí dlouhodobě 
v nestandardním, technicky nebo 
hygienicky nevyhovujícím bydlení 
nebo se ocitnou ze dne na den „na 
ulici“. 

Vedoucí odboru sociálních věcí 
jihlavského magistrátu Josef Labu-
da řekl: „Problém nastává u rodin s 
více dětmi nebo rodin bez zázemí. V 
takových případech rodičům referenti 
odboru sociálních věcí doporučují, aby 
děti na svou žádost, dokud se situace 
nevyřeší, umístili do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc. Zde 
mohou děti zůstat nejdéle 6 měsíců, 
během nichž je nezbytné, aby si rodiče 
nalezli vhodné bydlení a mohli si vzít 
děti zpět do své péče.“

Díky aktivnímu přístupu rodičů a 
kvalitní spolupráci referentů odbo-
ru sociálních věcí se podařilo zajis-
tit stabilní bydlení dalším 4 rodi-
nám se 14 nezletilými dětmi, které 
se dlouhodobě potýkaly se závaž-
nou bytovou nouzí. 

„Pokud by došlo k umístění těchto 
14 dětí do zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc, byly by nákla-
dy na tyto děti v zařízení matematic-
ky vzato 320.000 Kč měsíčně,“ dodal 
vedoucí odboru sociálních věcí.
 -lm-

Housing First 
ušetří peníze

POROTA stavby roku v MŠ Bystrouška je složena z odborníků z České komo-
ry inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, 
Nadace ABF a přítomen je i zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu. Za sbor 
expertů se na školu přijel podívat Zdeněk Jiran, profesor ČVUT.
 Foto: archiv MMJ

MŠ Bystrouška kandiduje  
na Stavbu roku

Mateřská škola Bystrouška, která 
sídlí Na Dolech v Jihlavě, bude sou-
těžit o titul Stavba roku 2020. Inves-
torem stavby bylo statutární město 
Jihlava, celý projekt však vzniknul za 
spolupráce se společností BOSCH 
Diesel. 

Výměnou za rezervaci 75 míst z 
celkové kapacity pro děti zaměst-
nanců se společnost zavázala finanč-
ně po deset let podporovat vzdělání 
ve městě. Do stavby mateřské školy 

město investovalo necelých 85 mili-
onů korun. 

Porotci jihlavskou mateřskou ško-
lu navštívili na konci července. Mezi 
kritérii pro získání titulu Stavba roku 
jsou mimo kvality a začlenění stavby 
do okolí také architektonická kvalita 
stavby nebo hledisko trvalé udržitel-
nosti v ekonomické, environmentál-
ní i sociální podobě. Důraz se kla-
de také na spokojenost stavebníka, 
uživatele i přijetí veřejností.  -lm-

V ulicích města se můžete v těch-
to dnech potkat s velmi tichým a 
nezvykle vypadajícím automobi-
lem. Společnost E.ON městu Jihla-
va zapůjčila na tříměsíční testování 
elektromobil BMW i3.

„Jezdíme po městě ekologicky. Velmi 
tiše a bez zápachu. Nic není cítit, žád-
ný výfuk neexistuje a ani olej se nemu-
sí měnit. Když k tomu připočítáme, že 
už jsme se zbavili také všech naftových 

autobusů a celá MHD Jihlava jezdí 
pouze na plyn a na elektřinu, tak o Jih-
lavě můžeme směle tvrdit, že jezdí eko-
logicky,“ řekl tiskový mluvčí magis-
trátu Radovan Daněk.  Elektřina se 
zatím čistě ekologicky a bez uhlíkové 
stopy nevyrábí a těžba lithia pro bate-
rie je také velmi často terčem kritiky. 
„A o tom je také třeba začít otevřeně 
mluvit při propagaci elektromobility,“ 
řekl mluvčí magistrátu. -lm-

V Jihlavě zkoušíme elektromobil

SPOLEČNOST E.ON městu Jihlava zapůjčila na tříměsíční testování elektromo-
bil BMW i3. Foto: archiv města

CARAPLASMA.CZ/KARIERA
HR�CARAPLASMA.CZ

HLEDÁME
LÉKAŘE NEBO

LÉKAŘKU!

Možná
potřebujeme

právě Vás! 
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Pohotovostní služba zubních lékařů – září 2020
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
5. 9. So Vítů Anna MUDr. Vítů Lenka, Březinova 62A, 586 01 Jihlava, 567 333 470

6. 9. Ne MUDr. Vítů Lenka Březinova 62A, 586 01 Jihlava, 567 333 470

12. 9. So MUDr. Vondráková Iva Větrný Jeníkov 1, 588 42 Větrný Jeníkov, 567 275 239, 723628600

13. 9. Ne Lékař stomatolog
Guresh Mariana

Avicenna Dent s.r.o. Družstevní 449, 
588 51 Batelov, 566 531 106

19. 9. So MUDr. Zedníčková Jana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 575

20. 9. Ne MUDr. Berková Marie Sídliště Janštejn 172, 588 52 Horní Dubenky, 
567 374 205, 567 213 373

26. 9. So MUDr. Bínová Alena Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213 168

27. 9. Ne MUDr. Bínová Anna Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213 171

28. 9. Po MUDr. Minařík Radovan Franze Ka� y 109, 589 01 Třešť, 567 234 137
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. 567 157 211
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

DIOD
Tyršova 12
Jihlava

29. 8. 2020

v 16:00

dospělí: 80Kč

zlevněné: 40 Kč

9. 9. 19:30 
Kino DIOD: FAMU v Kině
Pásmo osmi krátkých animovaných � lmů z pražské 

FAMU nabídne kromě dalších titulů především nej-
úspěšnější český � lm loňského roku Dcera, který 
kromě desítek prestižních cen (festival Sundance, 
studentský Oscar a další) bojoval i o Oscara v kate-
gorii Nejlepší krátký animovaný � lm.  

Vstupné 90 Kč / 60 Kč studenti a senioři

12. 9. 20:00 
XIII. století
A je to tady. Po loňské úspěšné premiéře se do 

DIODu konečně vrací XIII. století. Čekají vás speci-
ální hosté a nové songy z nedávno vydané poslední 
desky a hlavně skvělá atmosféra a domácí publikum.  

Vstupné 250 Kč předprodej / 300 Kč na místě

22. 9. 18:00 
Festival Fun Fatale: Eliška Brtnická - Hangout
Nové představení přední české akrobatky s jihlav-

skými kořeny, vznikalo při její rezidenci v dánské 
Kodani. Jeho smyslem je využít jako prostředek pro 
vzdušnou akrobacii reálné architektonické struktu-
ry. Eliška se tak vydá na nebezpečnou, dechberoucí 
a neopakovatelnou cestu po střechách jihlavského 
pivovaru a dá tak vzniknout neopakovatelné inscena-
ci. Diváci budou mít k dispozici zvukový doprovod 
do sluchátek. 

Vstupné 120 Kč / 80 Kč studenti a senioři

23. 9. 19:30 
Divadlo Komedie (Praha): Vladař
Hra inspirovaná jedním z nejslavnějších textů, kte-

rý kdy spatřil světlo světa – Machiavelliho Vladařem 
z roku 1513. Dílo o mechanismech moci a o tom, jak 
nakládat s vůlí lidu ve svůj prospěch, je totiž dnes, v 
době silných vůdců, kteří po celém světě získávají 
stále silnější mocenský monopol, stále aktuální. Hra-
jí: Cyril Dobrý, Kryštof Krhovják, Štěpán Lustyk, 
Milan Vedral, Vojtěch Vondráček Režie: Anna Kli-
mešová  

Vstupné 300 Kč / 220 Kč studenti a senioři

Tyršova 12, tel. 734 586 402, produkce@diod.cz, 
www.diod.cz. Vstupenky: www.goout.cz. Pokladní hodi-
ny – pro fyzický předprodej a vyzvednutí rezervovaných 

vstupenek: středa a pátek od 15 do 18 hodin.
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