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Darujte
krevní 

plazmu 

Máte 
pomoc 
v krvi? 

Jihlava

Ciferník z radničních hodin 
možná nepůjde do šrotu, ale najde 
nové uplatnění.

� Petr Klukan 

„To tam v žádném případě nemůže 
být, to je opravdu obludárium,“ pro-
hlásil jihlavský architekt a zastupitel 
za ODS Jaroslav Huňáček poté, kdy 
sundali z hodin radnice ciferník. 

Původně to přitom mělo být úplně 
jinak. Oprava střechy a krovu radni-
ce se měla týkat i věžičky s hodina-
mi. Ciferník měl být sundán, zre-
novován a dán zpět na místo. Jenže 
když jej horolezci prohlédli, zjistili, 
že ciferník překrývá původní cifer-
ník, který je součástí opláštění věžič-
ky. 

V tu chvíli bylo jasno. Písmomalíř 
opraví pravděpodobně plátkovým 
zlatem původní číslice. Současně 
se bude muset natřít a zvětšit čer-
né kolo ciferníku, které bylo kvůli 
novému ciferníku zmenšeno. A vrá-
tí se sem původní rafiky, které jsou 
uloženy na Bráně Matky Boží. 

Na dva a půl metru vysoký cifer-
ník byl snesen až napodruhé. Poprvé 
foukal silný vítr, takže horolezci z něj 
sundali jen rafiky. 

Co nyní s ciferníkem? Architekt 
Huňáček má jasno a sdělil to i měs-
tu: „Vyhoďte ho do šrotu, to bude nej-
užitečnější. Protože když bude disloko-
ván v nějakém skladu, tak by někoho 
v budoucnu mohlo napadnout ho tam 
zase vrátit.“ A to by podle něho bylo 
víc než špatně. 

„I ten, kdo neví, jak mají vypadat jed-
notlivá písmena nebo číslice v nějakém 
fontu, musí uznat, že tady je to udě-
láno takovou rukou neumělou, ani ty 
jedničky nejsou stejný… a ta čtyřka je 
opravdu zoufalá,“ sdělil.

Nakonec se však zdá, že ciferník 
najde uplatnění. Z článku v Jihlav-
ských listech se o něm dozvěděl Petr 
Vlach, polenský výtvarník a člen 
Spolku výtvarných umělců Vyso-
činy, a projevil o něj zájem. Výtvar-
ník je znám svými rozměrnými díly, 
která vystavuje v České republice i v 
zahraničí, například v Itálii. 

„Mám už představu, jak bych ho 
zakomponoval do svého díla,“ uvedl 
pro JL s tím, že je již s městem v kon-
taktu.  

Radniční hodiny budou původní
OBROVITÝ právě sundaný ciferník měl být nejdříve renovován, když se ale zjistilo, že se pod ním nalézá ciferník původní, 
bylo rozhodnuto poslat ho do šrotu. Nakonec se možná stane součástí uměleckého díla.  Foto: Petr Klukan

Kraj zvýšil podporu
Zajištění financování výstavby nové 

multifunkční Horácké arény v Jih-
lavě patří k  zásadním krokům celé 
stavby. Jihlava do haly vloží nejvýše 
600 milionů korun. Částku schválili 
městští zastupitelé. Až půl miliardou 
korun jsou ochotni přispět krajští 
radní. Ještě před měsícem se hovořilo 
pouze o 450 milionech. Vedení kraje 
svůj návrh přehodnotilo a je ochotné 
do stavby nadregionálního významu 
investovat o 50 milionů víc. Koneč-
né slovo bude mít krajské zastupitel-
stvo, které se sejde 15. června. Měs-
to Jihlava o podporu žádá také stát 
prostřednictvím Národní sportov-
ní agentury. Ta přispívá na obdobné 
projekty maximální částkou ve výši 
300 milionů korun.  -pab-

 

Unikátní dráha 

PUMPTRACK. V areálu Českého mlýna 
vyrostla 230 metrů dlouhá dráha. Ještě 
před jejím otevřením ji využívají stovky 
lidí.   Foto: Petr Klukan



K lékařům s malým kočárkem, 
nebo po schodech

Ani jihlavský Dům zdraví není na 
rodiče s kočárky příliš připraven. 
Výtah se nachází jen na jedné stra-
ně budovy, u lékárny. 

„Do výtahu na Domě zdraví se 
dostat s kočárkem s dvojčaty je kata-
strofa. Člověk by jej musel i s dětmi 
jedině táhnout po schodech,“ zněla 
naštvaná reakce jedné z maminek 
na sociální síti. 

Anna Holubová zase napsala: „I 
za mne je největší problém výtah na 
Domě zdraví. S kočárkem se tam neve-
jdu a kvůli břichu ho tahat do schodů 
také nemůžu. Dostat se tam s mimin-
kem do patra je opravdu maraton.“

Problém tak je dostat se napří-
klad na ultrazvuk kyčlí, který se 
nachází v druhém patře, či k zub-

ním lékařům.
Výtah v přízemí Domu zdraví je 

opravdu nepraktický a dosti „těs-
ný“. I jeden člověk menšího a drob-
nějšího vzrůstu má co dělat, aby se 
s kočárkem vešel. 

„Současná neuspokojivá situace trá-
pí i nás. V únoru jsme uzavřeli smlou-
vu s realizátorem stavby nového výta-
hu, který teď připravuje projektovou 
dokumentaci pro zahájení stavební-
ho řízení,“ vyjádřil se k problému 
Michal Pistolas, mediální zástup-
ce Zdravotního ústavu se sídlem 
v Ostravě, pod který Dům zdraví 
spadá, a dodal, že hotovo a zkolau-
dováno by mělo být do 31. října 
2021.
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Jihlavské noviny se na pod-
něty čtenářů vydaly zmapovat 
terén a zjistit, jak se dá s kočár-
kem putovat po Jihlavě. Ten-
tokrát jsme se zaměřili na dvě 
jihlavské budovy, kam s dítě-
tem většinou každý rodič dříve 
či později zavítá.

Veronika Dawidowicz ז

Pro „rodičák“ raději
bez kočárku?

Dostat se s kočárkem na úřad, do 
nemocnice či do obchodu by měla 
být samozřejmost. 

Reakce některých jihlavských rodi-
čů ale naznačují, že ne všude je situa-
ce tak jednoznačná, jak se zdá.

V ulici Tolstého má sídlo praco-
viště státní sociální podpory (SSP).  
Rodiče si sem jezdí žádat o rodičov-
ský příspěvek, ale výtah zde prý není. 
Nebo tedy je, ale není veřejnosti pří-
stupný, a když už se k němu dosta-
nete, je velmi pravděpodobné, že se 
tam váš kočár ani nevejde. 

„Každá maminka v Jihlavě musí 
navštívit úřad na Tolstého, pokud chce 
rodičovský příspěvek. S kočárkem je to 
absolutně nemožné,“ zmínila Hana 
Šíma - jedna z maminek na sociální 
síti a další reakce na sebe nenechaly 
dlouho čekat. 

„No pracovní úřad na Tolstého je 
opravdu oříšek, radši jsem si vždy zaří-
dila hlídání,“ nebo „Zrovna rodičák, 
který se týká dětí. Když není hlídá-
ní, buď vytáhnout kočár nahoru, nebo 
doufat, že si ho dole někdo nepůjčí.“ 

Některé maminky ale úřad hájí 
s tím, že výtah zde je.

Budova, kterou spravuje Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majet-
kových (ÚZSVM), je dispozičně 
již několik let stále stejná, včetně 
výtahu. 

„Pokud je mi známo, do výtahu je 
možné se vejít s menším kočárkem. 
V případě potřeby je možno kočárek 
nechat na vrátnici, kde na něj dohlédne 
obsluha vrátnice,“ vyjádřila se k situ-
aci Šárka Kubátová, ředitelka kraj-
ské pobočky Úřadu práce, pod kte-
rý úřad spadá. Zároveň také dodala, 
že státní instituce musí přednostně 
pro svá pracoviště využívat budovy v 
majetku státu. 

„Naše pracoviště SSP se klientům 
snaží vycházet individuálně co nejví-
ce vstříc. Je možné se objednat on-line 
či telefonicky na individuální návštěvu 
po celou dobu úředních hodin. Mamin-
ky či kdokoli jiný si tak mohou sjednat 
bez problémů schůzku v hodinu, kdy se 
jim to nejvíce hodí, tj. dle denního ryt-
mu jejich dítěte či v hodinách, kdy mají 
zajištěno hlídání,“ dodala Kubátová. 

Světlo do celé záležitosti na závěr 
vnesl ÚZSVM. „Již v současné době je 
možné bez problémů k přepravě kočár-
ku využít pojezdovou plošinu pro vozíč-
káře. Plošina je instalována od přízemí 
přímo k tomuto pracovišti,“ vyjádři-
la se tisková mluvčí útvaru Michaela 
Tesařová a k situaci s výtahem doda-
la: „Abychom ještě zvýšili komfort pro 
maminky s dětmi i vozíčkáře, v současné 
době připravujeme výběrové řízení na 
rekonstrukci výtahu.“

Rodiče s kočárky to nemají snadné 
aneb Jak se žije maminkám

Jaké máte vy zkušenosti s veřejnými 
budovami ve městě? Napište nám na 
adresu: dawidowicz@jihlavske-listy.cz

Krátce

DOSTAT se s kočárkem do výtahu na Domě zdraví je téměř nadlidský úkol. Čas-
to totiž některá část kočárku zasahuje do „bezpečné zóny“ výtahu, který se pak 
nerozjede. Než se tam pak „napasuje“ rodič, kočárek a kolikrát i druhé dítě, dá to 
zabrat.  Foto: Veronika Dawidowicz

Oprava stadionu 
Na Stoupách

Tartanový povrh a další atletické  �
sektory u stadionu Na Stoupách 
se budou opravovat. Nová plocha 
pro atletiku bude složena z polyu-
retanu s podkladem z asfaltového 
koberce, spolu s frakcemi štěrko-
drtí. Budou zde provedeny nové 
nášlapné vrstvy a nové lajnování 
atletických drah.

Jihlava požádá o dotaci 
na arénu

Stavba multifunkční arény by  �
mohla být z dotací Národní spor-
tovní agentury podpořena až 300 
mil. korun. Podmínkou pro získá-
ní dotace je například vlastní podíl 
žadatele na financování– maximál-
ní podíl města bude činit 600 mil. 
korun. Přispět by měl i Kraj Vyso-
čina částkou od 300 do 600 mil. 
korun. Celkové náklady se v sou-
časnosti odhadují na téměř jeden 
a půl miliardy korun.

Nové zastávky na Polenské
Na Polenské ulici je navrženo  �
doplnění přístupových chodní-
ků, které navážou na Mlýnskou a 
Údolní ulici a také na schodiště z 
ulice Na Vyhlídce. Dojde i k reali-
zaci dvou nasvětlených přechodů 
pro chodce. 

Mobilní semafory odstraněny
Dopravu na ulici Romana Havel- �
ky již neřídí mobilní semafory a 
je vedena obousměrně. V polovi-
ně července by se měly zapnout i 
nové semafory a otevřít nájezd na 
silnici I/38, na který lze nyní najet 
z OC či ze směru od Humpolecké 
ulice, případně se otočit na neda-
lekém kruhovém objezdu a najet 
na silnici vedlejším nájezdem.

Dlouhý chodník v Heleníně
Nejrušnější ulice v Heleníně bude  �
už brzy bezpečnější. Hlavní cesta 
od zastávky MHD až ke střední 
uměleckoprůmyslové škole, kudy 
denně prochází stovky obyvatel, 
se dočká chodníku. Po celé tra-
se chodníku je naprojektováno i 
veřejné osvětlení a nasvícen bude i 
nový přechod pro chodce u zastáv-
ky MHD.

Nové záchodky na náměstí
Jihlavská radnice nechá postavit u  �
Masarykova náměstí nové veřejné 
záchodky. Zastupitelstvo Jihlavy 
na ně uvolnilo 2,5 milionu korun. 
Nynější WC pro veřejnost má 
město pronajaté v části podzemní-
ho podlaží obchodního domu na 
náměstí a toalety jsou podle údajů 
radnice za hranou životnosti.

Nový sportovní areál?
Nové zázemí pro lední hokej,  �
malou kopanou, fotbalisty nebo 
pro dobrovolné hasiče by mohlo 
vzniknout v Bedřichově nedale-
ko sjezdu na dálniční přivaděč.  O 
záměru vybudovat zimáček na 
Bedřichově jedná jako investor 
bývalý výborný český hokejový 
brankář Martin Altrichter. -vd,tz-
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   Masarykovo nám stí 1196/40, Jihlava
   +420 561 208 000
   jihlava@caraplasma.cz

Darujte
krevní 

plazmu 

700,- Kc 
jako náhrada 

za odber 

Prvodárce s tímto výst ižkem inzerce 
po úsp šném odb ru obdrží krom  

nan ní náhrady i láhev vína.

Bohatý
 v rnostní 
program 

P ive te nového 
dárce a získáte 
500,- K

Po dobu odb ru 
placené parkování 

na nám stí

vchod z ulice Židovská

Opravou hodin na věžičce střechy 
jihlavské radnice přišli lidé o mož-
nost lehce zjistit, kolik je hodin. 
Vždyť na horním náměstí stačilo jen 
pohlédnout k radnici. 

Pokud nemáte hodinky a nech-
ce se vám vytahovat mobil, i tak na 
Masarykově náměstí lehce zjistí-
te, zda jdete včas. Na dolní polovi-
ně náměstí se stačí podívat na věžní 
hodiny kostela sv. Jakuba. Průzorem 
v uličce jsou viditelné opravdu zda-
leka. 

Stejně tak na horní části náměstí 
lze pohlédnout do uličky Matky Boží 
a uvidíte hodiny na bráně. 

Horní část náměstí však skýtá kro-
mě nyní rekonstruovaných radnič-
ních hodin ještě jeden ukazatel času. 
Málokterý z Jihlavanů však o něm ví, 
ačkoliv stále chodí okolo něho. Neví-
te kde? Nikdy jste si nevšimli hodin 
na kostele sv. Ignáce? Ne? Nemu-
síte se vinit z nevšímavosti, nejste 
sami, kdo o nich neví. Zjistili jsme to 
malou anketou na náměstí. 

„Hodin na kostele jsem si nikdy 
nevšimla,“ přiznala JN Tereza K. 
„Většinou se koukám na telefon, když 
potřebuju znát čas. Případně na tabu-
li s jízdními řády, kde čas svítí,“ řekla 
nám první z oslovených. 

Ani další, Marie B., o hodinách na 
kostele sv. Ignáce nevěděla. „Na hodi-
ny na radnici občas kouknu, když se mi 
nechce hledat v tašce mobil. Nahoru na 
kostel mě nikdy nenapadlo se podívat, 
ani nevím, že tam hodiny jsou.“

Stejně tak František T. „Kromě rad-
nice se dá podívat na Bránu Matky 

Boží, ale většinou mám svoje hodinky. 
Hodin na kostele jsem si nevšiml, je to 
zajímavé, ale dost špatně čitelné.“

Důvodem, proč se o těchto hodi-
nách moc neví, může být právě 
jejich zdobnost a menší a úzké rafič-
ky. Ostatně úzké rafičky měly původ-
ně i radniční hodiny. Aby byly zdálky 
lépe viditelné, byly v devadesátých 
letech minulého století nahrazeny 
výraznými a širokými. Nyní se však, 
po rekonstrukci hodin, na radnici 
vrátí ty původní úzké. 

Až tedy půjdete příště po náměstí, 
zvedněte zrak a objevte hodiny na 
kostele sv. Ignáce.  -pk-

Zvedněte hlavu! Hodiny jsou i na Ignáci

BRÁNA Matky Boží s hodinami. 

KOSTEL sv. Ignáce s hodinami, kte-
ré jsou mezi věžemi. Detail hodin na 
snímku vlevo nahoře.

Z RADNIČNÍCH hodin byly nejdříve 
odstraněny rafiky, až poté ciferník, pod 
kterým se objevil původní. 
 Foto na stránce Petr Klukan, 

Šimon Nevrkla

HODINY na věži chrámu sv. Jakuba. 
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Aktuality aneb Co se děje v Kosteleckých uzeninách

Krájecí a balicí centrum nabízí podmínky operačního sálu

KOSTELECKÉ UZENINY A.S.

č. p. 60, 588 61 Kostelec

Tel    |   +420 567 577 060

Mobil|   +420 606 772 014

Fax   |   +420 567 577 101

e-mail |zita.havova@ku.cz

www.kosteleckeuzeniny.cz

Asi není Čecha, který by si 
nevybavil alespoň jeden pro-
dukt Kosteleckých uzenin. A 
není divu, vždyť jejich historie 
je delší než sto let. Řezníci a 
uzenáři patří i v dnešní době k 
uznávaným a váženým řemesl-
níkům.

 Řeznická profese se za 100 
let existence Kosteleckých uze-
nin změnila, řezníci si již větši-
nou nevystačí pouze s ostrým 
nožem. 

 Vzhledem k pokroku, stroje 
a moderní technologie zasáh-
ly za posledních třicet let asi 
každý obor, rozhodně i masnou 
výrobu. K výměně technologií 
jistě došlo i v Kosteleckých uze-
ninách. Za nejvýznamnější se 
považuje „Krájecí a balicí cent-
rum“ a „Dopravníkový systém“. 

Již rok, přesně od září 2019, Kostelec-
ké uzeniny oficiálně krájí a balí výrob-
ky v nových prostorách vybudovaného 
krájecího a balicího centra.

Jeho provoz je koncipován tak, aby 
splňoval ty nejpřísnější hygienické a 
veterinární podmínky v kombinaci s 
nejmodernějšími technologiemi.

Velký důraz byl od začátku kladen na 
čistotu výrobních prostor, vzduchotech-
niku a klimatizaci a bezpečný pohyb 
personálu a materiálu. Pro představu 

laika, než se výrobek dostane na expe-
dici, tak musí projít několika výrobními 
operacemi.

Jsou jimi: příjem produktu, tempe-
race produktu před krájením, vážení, 
hygienizace obalu, loupání, krustování 
(povrchové zamražení), krájení, balení 
a nakonec etiketování.

Při krájení produktů je využíváno 
několika stupňové filtrace vzduchu, což 
znamená, že výrobní prostory s označe-
ním HRZ (HIGH RISK ZONE) spada-
jí do třídy ISO 5 tj. kategorie operační-
ho sálu.

Jde o jedno z nejmodernějších kráje-
cích center minimálně v rámci EU.

V loňském roce byl v provozu kos-
teleckého masokombinátu dokončen 
i dopravníkový systém pro prázdné a 
naplněné přepravní obaly a zabalené 
zboží. 

Jeho cílem je doprava plných přepra-
vek zabalených výrobků z prostoru bali-
cího centra do depozitního skladu ke 
třem paletovacím místům, dále odsun 
kusových salámů z manipulačního pro-
storu.

Díky systému došlo k propojení balí-
cích linek s pasterizačními linkami, 
odsun všech druhů přepravek z myčky 
obalů do prostoru baličky uzenin, expe-
dice uzenin a nového prostoru krájecí-
ho a balicího centra. Součástí akce je 
také doprava plných přepravek na expe-
dici uzenin. 

I přes veškerá omezení, která tato 
akce přinesla, se vše úspěšně zvládlo a 
celý výše popsaný dopravníkový systém 
funguje dle očekávaných představ. Vel-
ký dík patří všem lidem, kterých se tato 
investiční akce dotkla a to především 
zaměstnancům na balírně a expedici.
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www.axima.cz

AXIMA, spol. s r. o. 
hledá pro doplnění kolektivu divize Solutions v Jihlavě 
vhodného uchazeče na pracovní pozici

Prodejce – technik

Pracovní náplň:
✓ obsluha zákazníků při přímém prodeji v prostoru prodejny Jihlava
✓ zpracování přijatých objednávek, vystavování dokladů
✓ komunikace se zákazníky po telefonu a e-mailu
✓ technicko-obchodní poradenství, péče o svěřenou skupinu zboží

Požadujeme:
✓ SŠ technického směru, orientace v problematice průmyslové automatizace
✓ dobré komunikační schopnosti, pozitivní a obchodní myšlení
✓ uživatelské znalosti práce na PC, zájem o průběžné vzdělávání
✓ řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
✓ pracoviště převážně v místě, částečně u zákazníků
✓ příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv
✓ zapracování do odborné problematiky
✓ fl exibilní pracovní dobu, pět týdnů dovolené a další výhody

Nástup možný ihned nebo po dohodě.

Hrubá měsíční mzda 22 – 29 tis. Kč

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím svůj životopis 
na tkoznarek@axima.cz nebo prostřednictvím 
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Zjistěte více na
kariera.provident.cz

a na telefonu
844 744 644

Přivýdělek 
se vždycky hodí

Zajímavá odměna
Flexibilní pracovní doba
Žádné dojíždění
Spolupráce na hlavní
nebo vedlejší činnost

Co vás čeká?
Oslovování nových zákazníků
Spolupráce s těmi stávajícími
Poskytování půjček 
Výběry splátek

Ať už se chystáte na pracovní 
pohovor do práce vašich snů nebo 
prostě jen potřebujete „něco“ 
rychle sehnat, jsou jisté věci, které 
byste prostě a jednoduše na první 
schůzce s potenciálním zaměstna-
vatelem říkat neměli.

Neptejte se na plat sotva dosed-
nete na židli

Finanční stránka je důležitá pro 
každého. Zkuste však být trpěliví a 
vyčkejte, až toto téma otevře perso-
nalista nebo zaměstnavatel. Pokud 
ne, zeptejte se na konci pohovoru.

Nevytahujte špatné vztahy z 
předchozího zaměstnání

Možná jste z poslední práce 
odešli kvůli špatným vztahům se 
zaměstnavatelem či kolegou. To se 
stává. Nicméně tohle téma s no-
vým šéfem rozhodně nerozebírej-
te.

Vypněte své mobilní telefony
Není nic horšího, než když vám 

uprostřed pracovního pohovoru 
začne na mobilu vyhrávat pově-
domá melodie. Vypněte si zvuky, 
nastavte režim „nerušit“, rozhod-
ně na schůzce nevytahujte mobil 
za účelem zkontrolovat zmeškané 
hovory.

Soukromí i zdraví nechte na 
doma

Pokud vás vaše zdravotní či 
soukromé problémy neomezují 

Co rozhodně neříkat/nedělat na pracovním pohovoru
v budoucím zaměstnání, nechte si 
je pro sebe. Vašeho šéfa nezajímá, 
že máte alergii na citrusy nebo že 
v půl šesté musíte vyvenčit psa vaší 
sousedky. 

Seďte klidně
Během pohovoru se zbyteč-

ně nevrťte, nesahejte si na obličej 
a ani si nehrajte s vlasy či vousy. 

Nepůsobí to esteticky a odvádí to 
pozornost. Navíc můžete pak vypa-
dat lehce nervózně.

O skromnosti skromně
Je krásné, že vám vaše okolí říká, 

jak jste skromný člověk, a je dob-
ré, že i vy to o sobě víte. Je ale lep-
ší tuto vlastnost ukázat až přímo 
v praxi a ne o ní tlachat s novým 

možným nadřízeným.

Připravte si otázky
Na závěr pohovoru se vás možná 

zeptá personalista, zda máte nějaké 
další otázky. Pokud se pečlivě při-
pravíte a vytáhnete eso z ruká-
vu v podobě dobře mířené otázky 
týkající se nové pozice, jsou to plu-
sové body pro vás. -vd-
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Prioritou pro mě ale stále zůstává moje 
práce v televizi a modeling a aktivity spo-
jené s ním jsou pro mě spíš koníčkem a 
vedlejšákem, říká o účasti v Miss České 
republiky 2020 třiadvacetiletá Jihlavačka 
Simona Šimková.

Veronika Dawidowicz ז

Zkoušela jste si například jako malá holka 
krásné šatičky, na hlavu korunku a představo-
vala si, že se stáváte Miss?

To jsem si určitě zkoušela, odjakživa se mi líbilo 
klapání podpatků a těšila jsem se, až je budu moct 
„jako velká“ nosit. Že jsem Miss, nebo modelka 
ale v mé dětské hlavě nebylo. Rodiče, ostatně i mé 
učitelky, se shodují na tom, že jsem ale měla ráda 
pozornost a bavilo mě, když mě někdo natáčel na 
kameru. Proto jsem se také, když už jsem velká, 
vydala cestou televizní reportérky a modeling teď 
bude spíš takový „vedlejšák“. (smích) 

Věnovala jste se někdy například modelingu?
Jediné to, že jsem se s fotografem domluvila na 

focení formou TFP (Time for prints je forma 
dohody mezi fotografem a modelkou na focení 
zdarma, kdy výsledné fotografie mohou obě stra-
ny využít pro svou prezentaci-pozn. redakce), tedy 
takové focení například fashion fotek, pro srandu. 
Přehlídku nebo profesionální focení jsem do té 
doby neabsolvovala.

Co vás přivedlo k tomu účastnit se soutěže 
Miss České republiky 2020? Byl to váš sen od 
dětství?

V tom se od ostatních dívek, které se mnou byly 
ve finále, odlišuji. Mým snem, který si aktuálně 
také – díky Bohu za to - plním, bylo stát se novi-
nářkou. S tím, že probíhají castingy na Miss ČR, 
přišel loni v červnu domů přítel. 

Viděl na sociálních sítích příspěvek jedné kama-
rádky, která už jedním z castingů prošla, a prý, 
proč bych to nemohla zkusit taky. Tehdy jsem na 
něj vyvalila oči, jak ho to napadlo, vždyť jsem o ně-
čem takovém nikdy nemluvila. Každopádně, když 
už jsem měla pozvánku na casting, řekla jsem si, 
proč to nezkusit – celý život jdu do všeho po hla-
vě. Pak už to šlo rychle, z castingu jsem postoupila 
do semifinále, ze semifinále do finále, absolvovala 
spolu s 12 finalistkami všechna soustředění, kurzy 
líčení, focení, chůze, etikety apod. 

Když se pak kvůli covidu vyřazovaly další 4 dív-
ky, opět jsem nějakou záhadou postoupila až do 
superfinále. S každým z těchto jednotlivých kroků 
mě k sobě soutěž poutala víc a víc a já si postup-
ně uvědomovala, že mě tenhle svět vlastně hrozně 
baví.

Přišla vám někdy tato soutěž povrchní? 
Vůbec. Upřímně jsem se toho ale bála, předsud-

kům se člověk neubrání. Jsem člověk, který nemá 
ostré lokty, a v případě, že vidím faleš a povrchnost 
ve svém okolí, odcházím. 

V kolektivu Miss, jak mezi děvčaty finalistkami, 
tak i týmem organizátorů, panuje úžasná atmo-
sféra a troufám si říct, že je založená na přátelství a 
důvěře. Důkazem toho je, že organizační tým tvo-
ří, mimo jiné, 6 loňských finalistek a vítězek z roku 
2019 a my se k nim teď rády přidáváme a budeme 
se potkávat a spolupracovat i po skončení soutěže. 

Co se týče povrchnosti z hlediska vzhledu, za 
celý skoro rok jsem ani jednou neslyšela, že bych 
měla zhubnout, začít víc cvičit, méně jíst apod. 

Naopak oceňují zdravou postavu, v semifinále 
byly i dívky s plnějšími tvary, proč ne, Miss je už 
opravdu jinde, než jak je obecně zaškatulkovaná.

Myslíte, že se hodnotí pouze vzhled, nebo roz-
hodují i charakterové vlastnosti?

Troufám si říct, že je to padesát na padesát. Však 
se na mě podívejte, mám 169 centimetrů a míry 
90-60-90 také nemám. Tím nechci říct, že vzhled 
nehraje roli, to ano, ale spolu s tím musí být Miss 
komplexní balíček i se sympatií, empatií, třeba i 
smyslem pro humor. Těch faktorů je víc, hodno-
tí se i to, jak dívka přistupuje k pomoci druhým, a 
případně, jakou má chuť zapojit se do charitativ-
ních projektů. Opravdu se pak může stát, že dívka, 
která je nádherná, ale v zákulisí pomlouvá ostatní 
dívky a do pomoci se zapojit nechce, nemusí ve 
světě Miss uspět. 

Získala jste titul Miss Sympatie od diváků a 
Miss Silueta od poroty, jaké jste měla pocity?

Takový výsledek je opravdu nádherný, obzvlášť si 
cením titulu Miss Sympatie, což je ocenění za nej-
více diváckých hlasů. Pro mě, jako pro reportér-
ku, která je při své práci denně na očích diváků, je 
takový „feedback“ od lidí úžasný a i pro mojí prá-
ci vlastně důležitý. Co se týče druhého titulu, co si 
budeme povídat, když ženě pochválíte postavu, je 
v sedmém nebi. 

Bylo vaším cílem zvítězit? 
Určitě nebylo. Já jsem vlastně to finále brala spíš 

jako formální ukončení téhle dlouhé cesty. Do 
Miss jsem od začátku šla s tím, že si to hlavně užiju. 
A to můžu s klidným svědomím říct, že se povedlo. 
Dvě korunky jsou spíš bonus – krásný bonus. 

Pokud byste vyhrála, na co byste chtěla nejví-
ce využít svůj vliv? 

Tady bych nechtěla škatulkovat vítězku a někoho, 
kdo se neumístil. Vliv, nebo něco dokázat může 
podle mě každý, kdo chce a něco pro to dělá. 

Já jsem třeba na korunku nečekala a skrze regio-
nální média, kde jsem brigádničila od 15 let, jsem 
se v 21 letech stala reportérkou celostátní televize. 
Když to teď znovu říkám, sama tomu nevěřím, ale 
všechno je reálné, jen člověk nesmí ztrácet naději 
a jít si za svým snem. Ať už na hlavě korunku má, 
nebo ne. 

Z Miss mi ale obecně už přistálo mnoho benefi-
tů, které se získáním korunky ještě násobí. Dívka 
díky Miss naváže mnoho kontaktů už během cesty 
ke korunce, má možnost navazovat spolupráce se 
sponzory, dostává se do nabídek pro klienty, kteří 
pořádají módní přehlídky nebo fotí různé kampa-
ně. 

I já jsem například byla ještě před finále vybraná 
jabloneckou bižuterií pro nafocení billboardové 
kampaně pro jejich letošní festival Křehká krása. 
Díky Miss se tak ze mě i bez korunky stala „holka 
z plakátu“. (smích)

Ještě se vrátím k Miss Silueta. Pracujete nějak 
tvrdě na vaší postavě, nebo patříte ke šťastliv-
cům, kteří mohou sníst cokoliv, a kde nic, tu 
nic?

Jeeje, chtěla bych na ní pracovat tvrdě, ale s časo-
vě náročnější prací a dokončováním bakalářského 
studia na to není moc čas. Nebudu ale lhát, spor-
tuji od malička, dělala jsem atletiku, hrála volejbal, 
plavala. 

S pubertou postupně tyto zájmy opadly, ale láska 
ke sportu se ve mně drží dodnes, a když si potře-
buji vyčistit hlavu, jdu si zaběhat nebo si zacvičit. 
Člověk se vybije a vyplaví hormony štěstí. 

V jídle se neomezuji, ale je pravda, že zdravá 
a vyvážená strava je mi blízká. Není to ale tak, že 
bych si vážila každé zrnko rýže, spíš mě fascinují 
možnosti tohoto stravování. Jsem schopná uvařit 
vám guláš s knedlíkama ve fit verzi, který z nutrič-
ního hlediska vyjde stejně, jako byste si dali oby-
čejné suché kuře s rýží. (smích) I zdravá strava 
může být pestrá. 

Mojí neřestí jsou ale sladkosti a těch se nevzdám, 
v nějakém zdravějším stravování jedu jen necelý 

Miss Sympatie 2020 Simona Šimková: 
Celý život jdu do všeho po hlavě

rok, takže spíš za tou postavou jsou opravdu geny. 

Panovala v zákulisí Miss mezi dívkami nějaká 
rivalita, soutěživost?

Možná mi to nebudete věřit, ale ne. Soutěživost 
možná, bylo znát, která dívka opravdu chce vyhrát 
a která to bere spíš jako zkušenost a zážitek. Nestá-
valo se ale, že bychom si podřezávaly podpatky 
apod.(smích)

Naopak jsme si na akcích neustále půjčovaly 
šminky, lak na vlasy a dokonce jednou mi muse-
la Kateřina Šimonková, která soutěžila s číslem 1, 
půjčit plavky, protože jsem si je zapomněla. Stala 
se z nás spíš Missí parta a po finále jsme si všechny 
od srdce pogratulovaly k výsledku a domluvily se, 
že až to půjde, společně to půjdeme oslavit. V kon-
taktu jsme pořád.

Myslíte si, že se do Miss může přihlásit každá 
dívka, nebo je potřeba mít i jistou psychickou 
odolnost, kromě hezkého vzezření?

Myslím si, že zkusit to může opravdu kaž-
dý. Osobně si myslím, že nejsem vyloženě „typ 
modelka“, jsem normální holka, která je podle oko-
lí a organizátorů Miss něčím zajímavá. Od začátku 
obdivovali můj věčný optimismus a přišpendlený 
úsměv na tváři. Takže možná i to mě dostrkalo až 
do finále. 

Určitě je ale potřeba připravit se na to, že vás lidé 
opravdu hodnotí. Hodnotí každý vlásek a záhyb 
na vašem těle. Na to jsem dosud nebyla zvyklá a 
člověk musí mít zdravé sebevědomí, aby si určité 
komentáře správně přefiltroval.

Změnila vám Miss život? Nebo ho plánujete 
nějak změnit vy? Co vám to vlastně dalo?

Myslela jsem si, že to bude spíš taková zábava, 
výplň volného času, ale teď na konci soutěže vidím, 
že se mi život změnil. Díky spojení televizní repor-
térka je v Miss, mě na ulici začalo oslovovat více li-
dí, kterým tato informace utkvěla v paměti. 

Soutěž mi přinesla řadu kontaktů, které využiji i 
do budoucna. Díky Miss jsem už dostala i nabídky 
na focení různých kampaní nebo účasti na různých 
akcích, které se teprve budou konat. Před soutěží 
by mě opravdu nenapadlo, že bych se mohla uchy-
tit i v tomto odvětví, ale jak pozoruji, i holka se 169 
centimetry tady má své místo. Prioritou pro mě 
ale stále zůstává moje práce v televizi, a jak říkám, 
modeling a aktivity spojené s ním jsou pro mě spíš 
koníčkem a vedlejšákem.

SIMONA Šimková měla z korunky velkou radost. 
 Foto: archiv SŠ
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Velké společnosti se při své cestě za úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na hospodářský výsledek. Čím 
dál tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Příkladem 
takové firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé produkty. Aktivně snižuje množství 
plastu, podporuje elektromobilitu a využívá inovativní ekologické technologie. V květnu navíc vydal historicky 
první Zprávu o udržitelnosti.

V KAUFLANDU VÍ, ŽE ROZHODUJÍ ČINY 
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy 

Report je důležitým milníkem 
v činnosti obchodního 
řetězce. Jeho vydáním zvyšuje 
Kaufland transparentnost 
svých aktivit a na konkrétních 
příkladech představuje dosud 
přijatá opatření v oblasti 
odpovědného podnikání 
i klíčové ukazatele, které 
hodnotí, jak se mu vytyčené 
cíle daří naplňovat. Bližší 
informace o zprávě naleznete 
na www.rozhodujiciny.cz. 

UDRŽITELNÝ 
SORTIMENT

  Více než 200 druhů 
čerstvého ovoce 
a zeleniny od 50 
vybraných lokálních 
dodavatelů

  Produkty privátní 
značky K-Jarmark jsou 
výhradně od českých 
výrobců

  Přes 800 produktů 
s certifikátem 
udržitelnosti (Bio, 
Fairtrade, GOTS, FSC)

  Jediný řetězec 
s vlastním 
masozávodem, díky 
kterému má Kaufland 
přehled o kvalitě 
a čerstvosti masa

  Široký sortiment 
produktů pro vegany, 
vegetariány či osoby 
s potravinovou 
intolerancí

PLASTY 

  Žádné jednorázové 
plastové nákupní tašky, 
nádobí, brčka či vatové 
tyčinky 

  Přes 100 tun plastu 
ročně ušetřených 
změnou obalu v úseku 
Ovoce/zelenina

  9 tun plastu 
ušetřených odstraněním 
plastového víčka 
z jogurtů privátní značky 
K-Jarmark 

  V sortimentu nabízí 
nEKOnečný sáček 
a nEKOnečné víčko  
pro opakované použití

  Kosmetické a čistící 
výrobky privátních 
značek jsou bez 
mikroplastů

EKOLOGIE

  Zmodernizované 
a nové prodejny jsou 
vytápěny pouze 
odpadním teplem 
z chladících boxů

  Využití úsporného 
LED osvětlení, podpora 
elektromobility, 
inovativní ekologické 
technologie

  První prodejna 
v ČR se splachováním 
toalet dešťovou vodou 
a spořiče pitné vody 
na všech prodejnách

  100 % papíru, 
lepenkových krabic, 
skla či kovového 
odpadu je zpracováno 
na druhotnou surovinu

  Všechny budovy 
Kauflandu jsou 
certifikovány 
energetickým auditem 
dle ISO 50001

SPOLEČENSKÁ 
ODPOVĚDNOST

  3 zachráněné lidské 
životy díky instalaci 
defibrilátorů na všechny 
prodejny

  27 000 000 Kč 
získaných od roku 2019 
ve Vánoční sbírce pro 
Světlušku

  Dlouhodobá podpora 
Ježíškových vnoučat, 
Centra Paraple, DEBRA 
ČR, Loono a dalších 
neziskových organizací

  Partnerství s Českým 
hokejem a generální 
partnerství Českého 
parahokeje

  Výstavba komunitních 
zahrad, hmyzích hotelů 
či workoutových hřišť

Rozhodují
činy.



Kam na výlet, dovolenou
STRANA 12

Poslední měsíc školního roku je 
před námi a přišel čas pomalu si 
sbalit kufry na dovolenou. Letos 
možná spousta z nás dá přednost 
spíše dovolené v Česku a tak se 
pojďme podívat, co si s sebou zaba-
lit a na co se připravit při putování 
za zážitky po naší krásné zemi.

Hurá pod stan!
Stanování má v Česku dlouhole-

tou tradici. I přes všechny wellnessy a 
hotely má stále velmi širokou základ-
nu příznivců, kterým nedělá problém 
ustlat si v látkovém přístřešku.

Co je základem pro takové stanová-
ní? Rozhodně nezapomeňte to hlavní, 
tedy stan! To je takový základ.

Před odjezdem si pečlivě zkontroluj-
te, zda máte všechny důležité kom-
ponenty, které jsou k postavení pro-
vizorního ubytování potřeba. Stačí 
vynechat jeden kolíček a je po zábavě.

Další nezbytností je rozhodně také 
spacák, případně nějaká teplá deka. 
Ač se přes den můžete doslova péct, v 
noci jsou teploty nevyzpytatelné. 

Pro vaše pohodlí není určitě od 
věci sbalit karimatku nebo lehátko. 
Někdy tráva i zem mohou být měkké 
jako polštář, ale někdy bývá v kempu 
také štěrk a kamení a to byste si mohli 
připadat jako princezna na hrášku.

Tohle jsou asi tři základní potřeby 

pro cestu pod stan. Všechno ostatní 
se většinou dá sehnat v kempu nebo 
pokud je poblíž nějaký obchod.

Pokud si však chcete užít pouze krás 
přírody a vyhnout se obchodům, při-
balte si rozhodně následující věci: ešus 
nebo jiný cestovní kastrůlek, lžíci, 
repelent, kapesní nožík, zapalovač, 
toaletní papír a klidně nějaké trvan-
livé potraviny jako fazole, konzer-
vy, toustový chléb či pár brambor. 
Pokud opravdu pojedete mimo civili-
zaci přibalte také pitnou vodu.

Jestli hodláte „zakempit“ ve volné 
přírodě, pro jistotu si ověřte, zda je tam 
stanování opravdu povoleno, aby vás 
původně velmi levná dovolená nevyšla 
na pár tisícovek.

Za pohodlím do hotelu
Někdo se komfortu ve svém vol-

nu rád vzdává, někdo jej vyhledává. 
Pokud se chystáte na dovolenou do 
hotelu, nepotřebujete v podstatě nic 
zvláštního. Vše vám totiž obstarají pří-
mo na místě. Ručníky, pantofle, větši-
nou i nějaká to kosmetika se v dobrém 
hotelovém pokoji najde. 

Dejte si pozor na to, jaká budou aktu-
álně platit vládní nařízení. Je dost mož-
né, že po vás na recepci nebudou chtít 
jen občanský průkaz, ale také negativ-
ní test na covid, potvrzení o očkování 
nebo o přítomnosti protilátek. 

Léto je tady - připravte se na dovolenou
Vzhůru za kulturou

Ač to tak dlouhou dobu nevypadalo, 
situace se vyvíjí tak, že by se v našem 
království mohlo začít hrát i zpívat! 
Pokud se tedy chystáte někam za 
hudební kulturou, nezapomeňte na to 
hlavní - vstupenku. Bez té vás na žád-
ný koncert nepustí, pokud tedy ne-
jsou prodejné na místě, ale to není vž-
dy dobré riskovat, jelikož se může stát, 
že už na vás lístek nezbyde. Obzvlášť 
nyní, kdy opět vládní opatření často 

počet návštěvníků hromadných akcí 
limitují.

Důležitou věcí je v tomto případě 
také vhodně zvolený „dress code“. 

Pokud plánujete návštěvu festivalu 
vážné hudby pod širým nebem, hoď-
te se trochu do gala. Košile by měla 
být nezbytným dílem vaší garderóby 
a když k ní přihodíte i společenské kal-
hoty, budete za „sekáče“. Pokud vyráží-
te na třídenní festival pod stanem, 
zvolte nějaké oblečení, které vydrží 
sucho, déšť i bahno. -vd-
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 LETNÍ TÁBORY

ŠKOLY V P ÍROD   ŠKOLNÍ VÝLETY

 ÚŽASNÝ ZÁŽITKOVÝ PARK S 20-TI ATRAKCEMI 

 RODINY A ŠIROKÁ VE EJNOST (VE VYBRANÉ TERMÍNY– VIZ.WEB)(

 WWW.RESORTBREZOVA.CZ

   OUTDOOR RESORT B EZOVÁ

RESORT B EZOVÁRESORT B EZOVÁ

   

BBOORRYY
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Jihlava má nespočet krásných 
a zajímavých míst, která stojí za 
návštěvu. Zkuste si ověřit, jestli je 
všechna dobře znáte.

1. Kterou z následujících pamá-
tek nenajdete v Jihlavě?

a) Brána Matky Boží
b) Kostel sv. Ignáce z Loyoly
c) Prašná brána

2. Sochami kterých dvou antic-
kých bohů jsou zdobeny kašny na 
Masarykově náměstí?

a) Poseidon a Amfitrité
b) Zeus a Afrodité
c) Apollón a Athéna

3. Kostel sv. Jakuba Většího je 
postaven ve stavebním slohu:

a) gotickém
b) renesančním
c) románském

4. Jaká je celková délka jihlavské-
ho podzemí?

a) 14 km

b) 25 km 
c) 7 km

5. Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie se nachází

a) v ulici Matky Boží
b) na Masarykově náměstí
c) ve Smetanových sadech

6. Co se dnes nachází v místě, 
kde byla v letech 1862-1863 vysta-
věna židovská synagoga?

a) Brána Matky Boží
b) Smetanovy sady
c) Park Gustava Mahlera

7. Ze všech bran, které v Jihlavě 
stály, se zachovala pouze jedna. 
Kolik bran původně v Jihlavě stá-
lo?

a) 8
b) 5
c) 3

8. Který kostel se nachází v par-
ku Smetanovy sady?

a) Kostel sv. Jana Křtitele

b) Kostel sv. Ducha
c)Kostel Nanebevzetí Panny Marie

9. Co nechala Marie Terezie na 
území Jihlavy postavit v 18.stole-
tí, aby opticky oddělovalo a zná-
zorňovalo hranice mezi Čechami 
a Moravou?  

a) čtyři hraniční kameny
b) pět bran
c) tři sochy

10. Jak se nazývá přírodní rezer-
vace, kde je ve skále otisk koňské 
podkovy?

a) Královský vršek
b) Zaječí skok
c) Bílý kámen

11. Jaké ženské jméno nese zvon 
na věži sv. Jakuba?

a) Tereza
b) Zuzana
c) Barbora

12. Z jakého důvodu byl v roce 
1690 na Masarykově náměstí 

postaven mariánský sloup?
a) poděkování za ochranu před 

morovou epidemií
b) měl chránit město před vojáky
c) měl být ochranou proti epidemii 

cholery

Vyhodnocení:
0-4 správné odpovědi
Zkuste si někdy Jihlavu projít. Jsme 

si jisti, že po našem kvízu uvidíte mno-
hem více zajímavých míst než dosud. 

5-8 správných odpovědí
Nejste úplný znalec, ale přehled 

rozhodně máte. Také vám najednou 
některá místa přijdou zajímavější 
než doposud?

9-12 správných odpovědí
Tady není o čem mluvit. Jihlavu 

máte evidentně v srdci a spolu s ní i 
všechna její krásná místa a zákoutí.

 -vd-

Vyznáte se v památkách a zajímavých místech? 

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 
8b, 9a, 10b, 11b, 12a
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Zasedání městského zastupitel-
stva přineslo mimo jiné i schválení 
strategického plánu ekonomického 
rozvoje města, který bude aktuali-
zován a rozšířen o další oblasti.

Ještě před samotným zasedáním 
si mohli zastupitelé prohlédnout 
pokračování výstavby jihlavského 
koupaliště, které dostalo název Vod-
ní ráj. Celým rozestavěným areálem 
je provázel ing. Pavel Farkač, ředitel 
Služeb města Jihlavy, který infor-

moval zastupitele a přítomné novi-
náře o celém komplexu koupaliště a 
dokončovacích stavebních pracích, 
jehož venkovní část má být otevře-
na již 16. července 2001. 

Na zastupitelstvu se řešilo také 
poskytnutí finančních prostředků 
na různé akce.

Jednotný názor mezi zastupite-
li panoval při neposkytnutí grantu 
ve výši 50.000 Kč AMC (Avantgar-
da Music Club) na projekt „Toulky 

stoletím hudební progrese“ - serie 
prázdninových koncertů a výstav 
v rámci Jihlavského kulturního léta.

Kulturní komise doporuči-
la přispět jen 50.000 Kč, původ-
ně požadoval klub částku 110.000 
Kč, ale i o tuto částku klub přišel a 
pravděpodobně dojde i k ukončení 
nájemní smlouvy, kterou klub uza-
vřel s městem. Důvodem byly i čas-
té stížnosti občanů na rušení noční-
ho klidu a jistá obava ze scházení se 

problémové mládeže. Pavel Sedlák, 
Helena Hinková a další navrhovali 
zrušení smlouvy s klubem. Zastu-
pitel MUDr. Ivan Činčera navrhl 
dokonce okamžitou likvidaci klubu. 
„Uzavřením klubu se nic nevyřeší, 
lidé se přesunou na jiná místa,“ uve-
dl Pavel Ryček.

„V nejbližší době dojde k prozkou-
mání sepsané smlouvy a poté k její-
mu zrušení,“ dodala náměstkyně 
primátora Michaela Vítková. -vk-

Psalo se před 20 lety

Zrušení smlouvy s AMC a výstavba koupaliště

Společnost DELTA Group, 
sídlící na Komenského náměs-
tí v Třebíči, se díky svým více 
než osmadvacetiletým zkuše-
nostem s projektovou přípra-
vou budov prosadila v lednu 
roku 2019 do role generální-
ho projektanta vývojového 
centra mobility a testovacího 
polygonu pro automobilku 
BMW Group, který vzniká na 
Sokolovsku.

Jedná se o projekt mezinárodního významu. 
Realizuje se v Pokrušnohoří na pozemku o roz-
sahu cca 500 ha. Získal podporu i české vlády 
díky rekultivaci bývalého hnědouhelného lomu. 
Do karlovarského regionu přinese několik desí-
tek pracovních míst. „V květnu loňského roku zís-
kal projekt stavební povolení, dopravní napojení je 
od loňského června plně funkční, zemní práce již po 
tuhé zimě na Sokolovsku běží opět naplno a první 
etapa tohoto projektu by měla být uvedena do pro-
vozu v příštím roce,“ uvedl Erik Štefanovič, jedna-
tel DELTA Group ČR k aktuální situaci na tomto 
projektu.

Štefanovič informace o projektu BMW doplňu-
je tím, že celkově má projekční tým, který peču-
je o projekt pozemních staveb vývojového centra 
mobility BMW, cca 80 členů a mluví čtyřmi růz-
nými jazyky. Společným jazykem tohoto meziná-
rodního projektu byla díky mateřštině samotné 
německé automobilky stanovena němčina. Roz-
hodujícím elementem pro vzájemnou spolupráci 
DELTA Group a BMW Group byly nejen boha-
té zkušenosti z mezinárodních projektů, ale také 
partnerská projektová kultura celého projekčního 

týmu založená na spolupráci a orientaci na hledá-
ní řešení. Právě způsob vývoje a plánování pro-
jektu pomocí Lean managementu, tzv. štíhlého 
managementu, který je typický spíše pro výrobní 
sektor, byl pro vývoj a projektovou přípravu sta-
vebního projektu zcela zásadní.

Projekt nového testovacího polygonu pro vývoj 
samořiditelných aut pod značkou BMW je výji-
mečný nejenom délkou testovacích drah v délce 
více než 100 km, ale také vyspělostí BIM metody 
projektování. Jde o využití tzv. Building Informa-
tion Modeling, který je v současné formě nejmo-
dernější formou projektové přípravy stavebních 
projektů. BIM projektování spolu s technologi-
emi virtuální reality usnadňuje a velmi zefektiv-
ňuje celý proces výstavby. Projekt je rozdělen do 
více než 84 samostatných BIM modelů. Stavební 

manageři vybaveni tablety a VR (virtuální reality) 
technologií mají neustálý snadný přístup k aktu-
álním informacím a dle stanoveného workflow 
dohlížejí na kvalitu stavebního procesu od samé-
ho začátku.

Již nyní ve fázi, kdy jsou dokončeny základní 
konstrukce prvních tří objektů, se potvrzuje, že 
BIM vnáší do projektu předpokládanou kvalitu 
nejen projektové přípravy, ale také celkové komu-
nikace a koordinace. „Mezinárodnost, rozsah pro-
jektového týmu a také množství dat o projektu nás 
přivedl k tomu, abychom zřídili speciální BIM server 
na páteřním rozvodu evropského internetu ve Frank-
furtu nad Mohanem,“ upřesnil nutná opatření pro 
digitalizaci dat tohoto projektu Štefanovič.

„Pro nový testovací polygon BMW využíváme 
také další digitální nástroj a tím je softwarové řešení 
Dalux, a to jak na projektovou část dopravních sta-
veb, tak pro část pozemní výstavby, která je v naší 
kompetenci generálního projektanta. Dalux předsta-
vuje pro celý projektový tým účinný nástroj pro digi-
tální řízení kvality, schvalování procesů a standard-
ního sledování vad a nedodělků. Implementovali jsme 
jej úspěšně na jaře a nyní již připravujeme rozšíření 
na další digitální funkce,“ upřesňuje Štefanovič.

První testování autonomních aut pod značkou 
BMW po dokončení první etapy začne pravdě-
podobně v této podkrušnohorské oblasti koncem 
června 2023. „Projektujeme a řídíme projekt, jehož 
staveniště je tak rozhlehlé, že jej nedokáže přeletět na 
jeden zátah ani dron, který má na starosti technic-
kou časosběrnou fotodokumentaci výstavby polygo-
nu z výšky,“ uvedl k tomuto projektu závěrem Šte-
fanovič. Třebíčská DELTA, generální projektant 
pozemních staveb tohoto projektu, spravuje roč-
ně projekty v objemu cca 5 miliard korun. Aktiv-
ně působí v ČR již 28 let a je největší projekční 
kanceláří v Kraji Vysočina. Její pobočky naleznete 
v Třebíči a Praze. Více www.delta-group.cz  

 (PI-j06-delD)

Největší centrum vývoje samoříditelných 
aut projektuje třebíčská projekční kancelář

Erik Štefanovič, 
jednatel DELTA 
Group ČR
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na všechno!

Zobrazené nabídky k novému otevření již obsahují odečtení 20% slevy. Netýká se zboží značky Stooker. Nelze kombinovat 
s jinými slevami, akcemi a cenami balíčků. Sleva bude odečtena při placení. Platí jen v této pobočce. Všechny akce a  
nabídky platí jen v den otevření. Pouze do vyprodání zásob. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. 
Tato nabídka podléhá podmínce, že je pobočka otevřená a nevztahují se na ni úředně nařízená opatření (lockdown).

NKD Móda s.r.o. · Pivovarská 132, 261 01 Příbram 

*

nkd.cz

Těší se na vás tým NKD na adrese
Pelhřimovská ul. ,  

Jihlava 586 01

Čtvrtek    03.06.    od 8 hod.

Garantujeme vám:

nejlepší kvalitu za výhodné ceny.  
Celkem 1900 poboček v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, 
České republice a Chorvatsku, vlastní online obchod a přibližně 
8 500 zaměstnanců. Skupina společností NKD patří mezi největší 
společnosti v maloobchodu s textilem. Nabídka se pohybuje od 
současné módy pro celou rodinu, funkčního sportovního oblečen 
přes bytový textil, sezónní dekorativní předměty až po vybraný 
značkový sortiment.

Tým NKD se těší, až vás přivítá na naší pobočce!



Raději bych byla ve škole víc. Chy-
bělo mi učení a být s kamarády. 
Zkrácené prázdniny by se mi nelíbi-
ly. Chci, aby byly celé.

Školní rok jsem si užila blbě, pro-
tože jsem moc do školy nechodila. 
Bylo mi to líto. A nejvíce mi chybě-
li kamarádi a hlavně čeština a čtení. 
Brala bych, kdybych mohla více cho-
dit do školy a mít kratší prázdniny.

Školní rok byl docela v poho, i když 
trochu nudnej, protože v ČJ jsme sko-
ro pořad jenom opakovali. Chyběli 
mi kámoši. Rozhodně bych nechtěl, 
aby se prázdniny krátily, to bych radši 
opakoval ten druhej ročník.

Školní rok jsem si skvěle užil. Paní 
učitelka mě dobře učí a chyběla mi. 
Chtěl bych do školy chodit častěji, 
mám to tam rád, ale prázdniny bych 
zkrátit nechtěl, jezdíme na výlety a 
to by mi chybělo.

Druhá třída je super.  Do školy 
bych raději chodila víc, víc se tam 
naučíme než na onlinu. Nejvíce mi 
chyběla čeština, angličtina a taky 
kamarádi a paní učitelka. Nechci, 
aby se prázdniny zkrátily, těším se na 
ně, na koňský tábor s kamarádkou, 
na dovolenou s rodiči a na prázdniny 
u babiček.   -vd-

Školní rok jsem si užil. Máme moc 
hodnou paní učitelku, která mi chyběla 
nejvíc. Radši bych chodil celý rok nor-
málně do školy. Prázdniny bych zkrátit 
nechtěl, už se na ně moc těším.

Líbilo se mi učit se doma. Moh-
li jsme o přestávkách psát na „tabu-
li“, ale byl bych radši, kdybych byl ve 
škole víc. Chyběli mi moji kamarádi. S 
nikým jsem si nemohl hrát a vidět se.

Určitě ale nechci, aby se prázdniny 
krátily. Chci si konečně hrát s kama-
rády a užít si léto venku.

Prázdniny určitě zkrátit nechci, 
to by se mi nelíbilo. Do školy jsem 
ale chtěl chodit víc, to, že jsme tam 
nechodili, mi dost vadilo, protože mi 
chyběli mí kamarádi.

Moc jsem si toho ve škole neužila, 
ale našla jsem si tam i přesto spoustu 
kamarádů. Nemohla jsem si s nimi ale 
hrát, protože jsme byli ve škole málo. 
Už se moc těším na prázdniny, které 
bych rozhodně krátit nechtěla, pro-
tože bych nemohla chodit na výlety.

Druhý rok ve škole se mi líbil. 
Distanční výuka se mi líbila jenom 
trošku. Měl jsem jenom hodinu den-
ně a to mě nebavilo. Teď, jak chodí-
me víc do školy, tak je to lepší. Chy-
běla mi družina, kde jsme hráli hry, a 
taky tělocvik. 

Už jsem několikrát říkal, že prázd-
niny zkrátit nechci. Mamka totiž 
domlouvá, že pojedeme k moři.

První školní rok byl super. Nevadilo 
mi, že jsme tam chodili tak málo, ale 
hodně mi chyběli kámoši. Na ty jsem 
se těšil fakt hodně, hodně moc. Určitě 
nechci, aby se prázdniny zkrátily. 
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Několika dětí, žáků prvních 
a druhých tříd, jsme se zepta-
li, jak vlastně prožili uplynulý 
školní rok. Chyběli jim kama-
rádi, škola a nebo byli spokoje-
ní tak jak to je? A co by řekli na 
o měsíc krácené prázdniny?

Dětem nejvíce chyběli kamarádi, 
prázdniny by ale krátit nechtěly

Šimon D.,
1. třída

David,
1. třída

Tobias, 
2. třída

Šimon,
1. třída

Dášenka, 
1. třída

Sofi nka,
2. třída

Damian, 
2. třída

Adélka,
2.třída

Patrik, 
2 třída

Karolínka, 
1. třída

Kryštof,
2.třída
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Celé čtyři roky byla věž na koste-
le sv. Jakuba Většího uzavřená veřej-
nosti z důvodu, že bude nejspíše 
nutná nákladná oprava zábradlí.

Což se nakonec nepotvrdilo a 
podle Norberta Dostála, vedoucí-
ho investičního oddělení Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Jakuba, 
se jednalo pouze o poškození povr-
chovou korozí. „Zábradlí je staticky 
v pořádku,“ dodal.

I přes to však na vyhlídce došlo 
k menším úpravám. Nově je ochoz 
zabezpečen sítí z nerezového pletiva 
proti pádu či zranění.  Firmy z Jih-
lavy se také podílely na opravách 
věžních omítek či opravě vstupních 
dveří.

Na podestách byly instalovány vit-
ríny, které slouží k tomu, aby se u 
nich lidé vydýchali a odpočinuli si, 

než vystoupají až na vrchol věže.
V nich přibyly nové exponáty, nale-

zené zejména při opravě střechy, či 
hodinový stroj.

Oprava vyhlídkového ochozu navá-
zala na celkovou rekonstrukci gotic-
kého krovu, která trvala 28 měsíců a 
stála 31 milionů korun. Investorem 
byl majitel kostela, který získal na 
opravy dotaci 25 milionů korun. 

Krov byl opravován pomocí dře-
věných spojů a vyměněno bylo i 82 
tisíc tašek-bobrovek, které nahradily 
původní krytí střechy z roku 1904.

V rámci prohlídkové trasy koste-
lem byl krov zpřístupněn pro veřej-
nost 9. června 2020. Ochoz však teh-
dy zůstal zavřený.

Prohlídkový okruh s výkladem je 
přístupný každý den kromě pondělí. 

 -vd, tz-

Svatojakubská věž se opět 
otevřela, zve na vyhlídku

V rámci akce „Velký návrat do 
MHD“ se v neděli 30. května od rána 
mohli lidé svézt zdarma trolejbusy a 
autobusy, které brázdily ulice Jihlavy 
v průběhu 90. let. Všechny tyto vozy 
navíc absolvovaly okružní linku BI, 
zrušenou v roce 2017. 

Již od rána byly všechny vozy na-
rvané k prasknutí. Jihlavou tak pro-
jížděl například kloubový autobus 
Ikarus 280 nebo sólo Karosa B952E. 
Z trolejbusů pak historii připomněly 
Škoda 14 Tr a Škoda 21 Tr.

Skřípění trolejí, kodrcání, hlasité 

zavírání (třískání) dveří v mnohých 
cestujících vyvolávalo nostalgii.

Stejně tak zjištění, že vozy nejsou 
nízkopodlažní, jak už je dnes běžně 
zvykem, a tak přišlo na řadu i staré 
dobré vynášení kočárků do schodů. 

„Já už jsem zapomněla, že prostor 
pro kočárky byl v zadní části trolej-
busu a ne uprostřed,“ komentovala 
s úsměvem situaci maminka Kate-
řina, která se na projížďku po Jihla-
vě vydala s manželem a také synem 
Tomáškem, který projížďku absolvo-
val ve zmíněném kočárku. -vd-

Návrat retro linky BI

TROLEJBUSOVÝ veterán Škoda 14 Tr potěšil na okružní trase nejednoho cestu-
jícího.  Foto: Veronika Dawidowicz
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Syndrom vyhoření jsem nikdy 
neměla, říká pedagožka Marce-
la Daňková, která učí na prvním 
stupni ZŠ Demlova již přes 40 let.

Veronika Dawidowicz ז

Jak dlouho učíte?
Učím 41 let na jedné škole. ZŠ 

Demlova byla mou první a je i mou 
poslední školou, na které jsem půso-
bila a kde jsem vždy byla šťastná. 

Vždycky jste byla třídní učitel-
kou?

Ano, po celou dobu. Už jsem učila 
i vnoučata svých žáků, brzy možná 
přijdou i nějaká pravnoučata.

Ze začátku jsem učila jen 1. a 2. 
třídu a po cca 15 letech se začalo 
chodit od 1. až do 5. třídy. Což pro 
mě bylo ideální, jelikož já to mám 
tak, že si na ty děti zvyknu, přiros-
tou mi k srdci a pak je předávám. 

Co vás na vaší práci baví a bavi-
lo nejvíc?

Ta práce s dětmi. Miluji děti a 
mám to štěstí, že moje zaměstná-
ní je mým koníčkem. Teď mám 
poslední třídu před důchodem a 
slíbila jsem jim, že je dovedu do 
páté třídy, proto tři roky přesluhu-
ji. Momentálně jsem na neschopen-
ce, ale věřím, že na závěr roku zase 
budeme spolu. 

Měla jste někdy za těch 40 let 
syndrom vyhoření?

Nikdy. Hrozně ráda chodím do 
školy. Kolegyně se mi i smějí a pta-
jí se mě: Tak co, už se zase těšíš do 
školy? (smích)

Když já to ale vážně dělám s lás-
kou a na ty děti a rodiče se to pak 
přenáší a jsou bezvadný.

Měnil se za ty roky, co učíte, 
nějak přístup k dětem nebo meto-
dy učení?

Určitě. Mění se metody i for-
my práce s dětmi. Obzvlášť pak s 
novou technikou. Dřív jsme měli 
ve škole tabuli a počítadlo. Měli js-
me magnetofon nebo tranzistorák. 
Když už jsme měli televizi, to bylo 
něco. Například když jsme se díva-
li na Nagano. Teď mají děti ve tří-
dách interaktivní tabule, počítačové 
učebny, pracují na notebooku. Jsou 
to machři. Já se musela všechno učit 
a někdy to bylo těžké. A teď mě to 
baví.

Měnilo se například chová-
ní dětí? Byly dřív vychovanější, 
poslušnější?

Řekla bych, že dětská duše je stej-
ná. Působí na ně okolí a rodina, ve 
které se nachází, a do toho i ta tech-
nika. 

Dřív si děti o přestávkách hrály, 
odpoledne běhaly na sídlišti. Teď 
mají kroužky mimo školu, sportov-
ní kluby, chodí do ZUŠky, ale také 
jsou hodně doma a už tolik ven 
nechodí.

Vždy v pondělí, když míváme 
„breptando“, to je čas, který věnuje-
me tomu, že si s dětmi řekneme, co 
jsme dělali o víkendu. 

Ony se vypovídají, povypráví, kde 
byly a co dělaly, a zároveň se nau-
čí vyjadřovat. Z jejich vyprávění je 

Dětská duše zůstává stále stejná

vidět, že se jim rodiče věnují. 

Řešila jste ve svých třídách šika-
nu?

Určitě někdy ano, ale už je to hod-
ně dlouho. V současné době a tady 
v té třídě jsem se s tím nesetka-
la. Nicméně si myslím, že když ten 
problém je, dá se řešit.

Myslíte si, že dnešní moder-
ní doba, moderní technologie 
jsou dětem na škodu? Umí spolu 
komunikovat?

Ony spolu komunikují. Volají si, 
píší si zprávy. Já jim vždycky kladu 
na srdce: Žádné psaní s cizími lid-
mi, žádný Facebook. 

Dřív si děti vymalovávaly omalo-
vánky, stavěly stavebnice, teď ma-
jí tohle. Ve škole ale mobily nes-
mí používat. Nechávají je v šatně a 
povídají si se mnou i mezi sebou. 

Myslíte si, že vývoj technologií 
patří k dnešní době? Že mají mít 
mobily a tablety?

Asi ano. Když je používají s mírou 
a ne pět hodin denně, tak proč ne. 
Děti, které by je nepoužívaly, by 
zase byly proti těm ostatním poza-
du. Doba si to žádá a jde dopředu. 

Jak vzpomínáte na poslední dva 
školní roky, kdy vypukla korona?

Bylo to něco neznámého a šel 
z toho strach. Děti byly vystrašené, 
jelikož slyšely z televize všechny ty 
zprávy. Snažila jsem se na ně pozi-
tivně působit s tím, že zase bude 
dobře a že to spolu dáme, když 

budeme dodržovat všechna hygie-
nická opatření. 

Postavily se k tomu báječně. I 
jejich rodiče. Postřehla jsem, že 
asi vidí, že jsem ohrožená skupina, 
a děti ke mně nechodily. Dřív mě 
objímaly, chodily se pomazlit. Měly 
nejspíš informace od rodičů, aby 
ke mně nechodily. Nosily roušku, a 
přitom nemusely. Nikdy jsem to po 
nich nevyžadovala. Musím je váž-
ně jen chválit. Mám s dětmi krásný 
vztah. Voláme si nebo mi i psaly.

A jak vám šla distanční výuka?
Pro mě to byl ze začátku horor. 

To, co potřebujeme dělat ve škole 
jako vypsat třídní knihu a tak dále, 
to zvládám, ale jak mám z domu 
učit? Na počítači jsem vůbec neu-
měla. Naštěstí mám jednu báječnou 
kolegyni, Janičku Blažkovou, která 
mi vše nainstalovala a naučila jsem 
se od ní vše potřebné. 

Měli jste online prezenční výu-
ku?

Ano, vídali jsme se. Děti mi ukazo-
valy, co mají doma. Jeden můj žák, 
Honzíček, mi ukazoval třeba králíč-
ka „Mufinku“. Ve třídě mám 26 dětí 
a většinou všech 26 dětí bylo při-
hlášených. A když ne, vždycky jsem 
měla omluvenku. Dělali jsme, co 
jsme mohli a šlo nám to bezvadně. 
Klobouk dolů i před rodiči.

Máme ten vztah takový, jaký 
máme, protože to děláme všechno 
s láskou. 

Zásobovala jste děti úkoly?

Nic se nemá přehánět. Dávala jsem 
úkoly tak, aby se daly zvládnout. 
Nechtěla jsem, aby děti byly pře-
těžované. S rodiči jsme si často vola-
li a řešili, jak to zvládají, a vše bylo 
v pořádku. 

Jedna holčička se teď dostala na 
„gympl“, s tou jsme spolu trénovaly 
na přijímačky.

Je těžké se s těmi dětmi po pěti 
letech loučit?

Strašně. Jsou to moje děti. Já je 
mám jak vlastní. Pro mě je to hrůza.

Chodí za vámi například na náv-
štěvy vaši bývalí žáci?

Ano, a dokonce bych řekla, že spíš 
chlapci. 

Co vám nejvíc chybělo během 
covidu s vašimi žáky?

Jednoznačně ten kontakt s dětmi. 
Já se na ně denně těšila. Byla jsem 
s nimi „z očí do očí“. To je to, co mi 
chybí - ty oči.

A o co si myslíte, že přichází ty 
děti?

Ony taky chtějí být spolu. I teď, 
když marodím, se mě ptají, kdy při-
jdu. Chybí jim kontakt, pomůcky. 
Ony referáty umí připravit nebo 
vypracovat úkol, ale třeba geometrie 
byla velmi těžká. Tam se vše dělá u 
tabule. 

Co říkáte na to, že by se dětem 
zkrátily o měsíc prázdniny a pro-
táhla o měsíc škola?

Já si myslím, že dělaly, co moh-
ly, a že si prázdniny zaslouží. Děla-
ly maximum a bylo to pro ně moc 
těžké. Navíc spousta dětí pracuje 
samostatně, jelikož rodiče byli v prá-
ci. 

Jaký byl prospěch dětí?
Mimořádná situace, mimořád-

né známky. Děti opravdu zabraly a 
snažily se. Samozřejmě jsou i prů-
měrné děti, ne všechny děti jsou 
naprostí jedničkáři, ale všechny se 
tak moc snažily, že i tam, kde by byla 
normálně trojka, se známka zlepšila, 
protože i rodiče jim tolik pomáhali. 

Stihnete se svými dětmi rozlou-
čit, než odejdou na 2. stupeň?

Určitě! Udělám pro to všechno. 
Navíc jdu i do důchodu. Když o 
tom, že odcházím, mluvím, tak si i 
pobrečím. 

Kromě učení píšete také kroniku 
školy…

Před těmi 40 lety, když jsem kro-
niku přebírala, byla malovaná. I já 
jsem malovala vodovkami, tempe-
rami… Jak se začaly děti fotit, přidá-
vala jsem fotky z konce roku, články 
z novin.

Mám tři kroniky, jednu malovanou 
a tuhle už budu taky pomalu končit.

Chtěla byste říci něco na závěr?
Chtěla bych poděkovat všem rodi-

čům svých žáků, byli úžasní, snažili 
se a jednou jim ty děti všechno spla-
tí za to, jak se o ně starají, a zároveň 
bych chtěla poděkovat vedení ško-
ly, jak mi vycházejí vstříc a za celé ty 
roky. Byla jsem na té škole šťastná.

MARCELA DAňková bere profesi učitelky jako poslání a zároveň je jejím koníč-
kem. Za čtyřicet let neměla nikdy syndrom vyhoření.  Foto: Veronika Dawidowicz
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Dlouhou dobu nebylo možné se 
potkávat s lidmi a sdílet s nimi svoje 
zážitky, pocity, problémy, ale napří-
klad také nebyla možnost probrat 
spolu kulturu a umění. Nekonaly se 
výstavy ani divadla. 

Dva relativně mladí rádoby kre-
ativci se rozhodli, že si nyní tohle 
všechno vynahradí a naservírují 
rovnou dvojitou dávku svého poje-
tí umění. 

Dne 26. června se od 16 hodin 
v jihlavské Kavárně Buková, která 

se nachází v lokalitě Horní Kosov, 
uskuteční vernisáž k výstavě obra-
zů malíře Filipa Kučery (Kuci) a 
k tomu proběhne autorské čte-
ní básnířky Veroniky Dawidowicz. 
Přijďte po tom dlouhém nezáživ-
ném období zpříjemnit den nejen 
sobě a jim, ale možná i pomoci dob-
ré věci. 

Část peněz, které se na akci vybe-
rou, poputuje na Psinec - výcvikové 
a ubytovací centrum pro psy Pístov.

 -pk-

Kuci a Dawidowicz servírují „umčo“

ABSTRAKTNÍ obrazy Filipa Kučery.  Foto: archiv -fk-
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Vznik kávy je velký proces a 
jen málokdo si umí představit, 
jak velkou práci musí odvést 
pěstitelé a farmáři, říká Michal 
Daniel, který se věnuje kávě již 
20 let.

Veronika Dawidowicz ז

Jak dlouho se zajímáte o kávu 
jako takovou?

Káva mě provází po celou dobu, co 
pracuji v gastronomii. Tedy nějakých 
20 let. Postupem času do toho pro-
nikám víc a víc. Dříve, jako baris-
ta, jsem se zabýval přípravou kávy 
a dnes jsem to posunul dál a kávu si 
sám i pražím.

Jak vlastně vzniká káva?
Je to velký proces, za kterým je 

spousta lidí. Jen málokdo si umí 
představit, jak velkou práci musí 
odvést pěstitelé a farmáři. Živí se 
na tom spousta firem, které s kávou 
obchodují. 

Cenu kávy ovlivňuje několik aspek-
tů, mezi nimiž je hlavně počasí, ale 
třeba i politické poměry v dané zemi. 
Například v Keni se nyní potýkají 
s velkými změnami klimatu, střídají 
se tam dlouhá období sucha s obdo-
bím přívalových dešťů. V důsledku 
toho klesá produkce a dá se předpo-
kládat, že poroste i cena keňské kávy.

Co ovlivňuje chuť kávy?
Když se vrátím zpět k pěstování, 

tak to, v jakých podmínkách káva 
rostla, předurčuje svým způsobem i 
její chuť. Je to podobné jako u vína. 
Chuť se mění například tím, v jaké 
nadmořské výšce kávovníky rostou, 
jaké jsou půdní podmínky, jaké je 
klima v dané oblasti, a v neposlední 
řadě, jaká je to odrůda kávy. Napří-
klad již zmíněná Arabica má několik 
set známých pododrůd a neustále se 
šlechtí další, odolnější vůči klimatic-
kým změnám, škůdcům a chorobám.

Všeobecně platí, že například afric-
ké kávy jsou chuťově úplně jiné než 
americké. Africké kávy jsou spíše 
naturálnější, kyselejší a mají zajíma-
vější aroma. Americké kávy, ať už jde 
o Střední nebo Jižní Ameriku, jsou 
sladší a mají spíš oříškovo-čokoládo-
vé tóny.

Dalším důležitým faktorem, pro 
výslednou chuť kávy je zpracování 
zrn a hlavně pražení.

V čem je důležité?
Pražení je v podstatě chemicko-

fyzikální proces, při kterém se mění 
struktura a barva zrna. Díky pigmen-
taci se mění zelená zrna na hnědá, 
přičemž vznikají i vzácné antioxi-
danty, které mají blahodárný vliv na 
náš organismus. Dále zde dochází 
k reakcím mezi bílkovinami a cuk-
ry, škroby se mění na sacharidy a i ty 
následně karamelizují. Káva získává 
svoji chuť, tak jak ji známe. Důležitý 
je také stupeň pražení. To, že kávu 
pražíme světle, středně nebo tma-
vě, ovlivňuje výslednou chuť. Světle 
pražená káva je více ovocná, šťavna-
tější, kyselejší a zachovává si víc květ-
natých tónů. Čím více kávu pražíme, 
tím je chuť více hořká. Svěží ovocné 
tóny se mění na oříškovo-čokoládo-
vé a v té poslední fázi můžeme z kávy 

cítit tabák či popel. 

Je nějaký rozdíl v tom, z jakého 
druhu kávy připravíme například 
espresso?

Ne každá káva se hodí na všechno. 
Světle pražené kávy se hodí spíš na 
filtrované metody. Na espresso jsou 
vhodnější středně až tmavě pražené 
kávy.

Jak by si člověk měl nejlépe 
vychutnat kávu a jakou? 

No, nejlépe takovou, která mu 
bude chutnat. Já zastávám názor, že 
káva by měla chutnat sama o sobě. 
Nemám nic proti tomu, že někdo 
pije kávu s mlékem nebo si ji sladí. 
Ale pokud člověk tu kávu ochutná 
samu o sobě, nemělo by tam být nic 
rušivého, co by mu mělo vadit. 

Pokud si někdo lije mléko do kávy 
proto, že mu nechutná, a aby tu chuť 
zkreslil, tak je něco špatně. 

Pokud si člověk chce kávu vychut-
nat, měl by si před tím neutralizovat 
chuť v ústech. I proto se podává ke 
kávě sklenice vody. Mohli jsme před 
tím jíst něco pálivého či sladkého a 
to by mohlo naši chuť ovlivnit.

Káva by měla být vnímána téměř 
všemi smysly. Podstatný je hlavě 
čich. Káva má spousty tónů a ta škála 
je až dvojnásobně bohatší než napří-
klad u vína. Jde o to, najít si, co nám 
chutná, a dbát na to, aby káva byla 
nejen kvalitní, ale také kvalitně při-
pravená.

Jaký je váš názor na instantní 
kávu?

Nejsem úplně zastáncem instant-
ní kávy, ale samozřejmě vše má svo-
je zákazníky. Je určitě jednoduchá na 
přípravu. Je to v podstatě už jednou 
připravená káva, která se následně 
dehydruje. Pokud někdo nemá mož-
nost si připravit kávu lepší a lépe, 
tak je to cesta. Není to úplně ideální 
věc, a i tady je potřeba dodržet jis-
té postupy. Spousta lidí dělá tu chy-
bu, že kávu zalévá opravdu vroucí 
vodou, což ji absolutně zničí. 

Hodně lidí také kupuje tu nejlev-
nější kávu, která se vyrábí z méně 
kvalitních druhů robusty. Tato káva 
většinou pochází ze zemí, kde výnos 
je na prvním místě a nikdo například 
nekontroluje, jaká používají farmáři 
hnojiva.

Je to o tom, co si dopřejeme a co 
nám chutná, ale zastáncem této 
metody nejsem.

Jaký je tedy správný postup při 
přípravě kávy?

Každá příprava má svoje specifika, 
jde o množství kávy, hrubost mletí 
a v neposlední řadě kvalitu a teplo-
tu vody. Káva by nikdy neměla přijít 
do kontaktu s úplně vroucí vodou. 
Kupříkladu na espresso se používá 
voda kolem 90°C. Když připravu-
jeme filtr a ohříváme vodu v konvi-
ci, necháme ji projít varem a chvíli 
počkáme, například minutu, až tep-
lota klesne, a pak můžeme zalévat.

Jak je to s mletím kávy doma na 
elektrickém mlýnku?

Záleží na nastavení hrubosti mletí. 
Čím jemnější káva, tím je vhodnější 
na kratší extrakci. Na espresso, které 

Arabica a Robusta

Jedná se o dva nejzákladnější druhy káv. Dva naprosto odlišné typy kávovníku. 

 Robusta roste v nižších oblastech, dosahuje daleko větších výnosů, keře jsou ז

vyšší. Chuť je spíše zemitější, oproti Arabice obsahuje až dvakrát větší množství 

kofeinu. Tím, že je Robusta výnosnější a dosahuje větší kvantity, je i levnější. 

 Arabica roste ve vyšších nadmořských výškách, má jemnější tóny a tyto kávy jsou ז

daleko chutnější, lépe hodnocené a cena je díky tomu vyšší. 

Ve světové produkci se pohybuje podíl pěstování zhruba 70 % Arabica a 30 % 

Robusta.

Káva by měla být vnímána všemi smysly

by mělo být připravováno po dobu 
25-30 vteřin, meleme kávu jemně. O 
něco hruběji meleme kávu na moka 
konvičku, hrubší kávu na filtrované 
metody a nejhrubší kávu připravuje-
me na french press. 

Pokud máme opravdu hrubě mle-
tou kávu, tak můžeme extrakci klid-
ně protáhnout až na 5 minut, aby-
chom z kávy vytáhli to nejlepší, ale 
zároveň se neuvolňovaly škodlivé 
látky a nepříjemné třísloviny, které 
negativně ovlivňují chuť.

Každý kvalitní mlýnek by měl mít 
nastavitelnou hrubost a pak jde jen o 
to, jak kávu budeme připravovat dál.

Je důležité i dávkování kávy?
Jako je doporučená dávka na 

espresso cca 8 g na 25-30 ml, tak je 
doporučené množství i na filtrované 
kávy. V principu je to nějakých 60 g 
na litr vody. Kdo má rád kávu silněj-
ší, může dávku navýšit, ale úplně se 
to nedoporučuje. Pokud kávu pře-
extrahujeme, nebude chutnat dobře, 
stejně jako když dávku snížíme, tak 
ta káva bude hodně vodová. 

Chce to opravdu zkoušet a najít si, 
co nám vyhovuje.

Co například taková bezkofeino-
vá káva? Je to ještě káva?

Tato káva je vcelku v pořád-
ku, pokud je kofein ze zelené kávy 
odstraněn šetrnou cestou. 

Nejjednodušší metoda, jak odstra-
nit kofein, je luhování zrn ve vodě. 
Tímto způsobem ale bohužel při-
jdeme i o chuťové vlastnosti kávy. 
Běžně se také používá, a to není pří-
liš dobré, odstranění kofeinu pomo-
cí chemických rozpouštědel. Ať si 
výrobce říká, co chce, ale to stopové 
množství chemických rozpouštědel 
tam vždy zůstane.

Nejšetrnější způsob, který existu-
je, je takzvaný Švýcarský proces. Ten 
spočívá v tom, zjednodušeně řeče-
no, že napřed získáme luhováním 
zelených zrn v horké vodě nasyce-
ný roztok, který obsahuje jak kofein, 
tak i aroma z kávy. Z tohoto roztoku 
následně odstraníme kofein pomocí 
uhlíkového filtru. Z další várky, kte-
rou v tomto roztoku luhujeme, se 
uvolňuje již pouze kofein, ale aroma 
zůstává v zrnech. Tento způsob je 
sice nákladnější, protože první várku 
zrn již nelze použít, na druhou stra-
nu získáváme kvalitní kávu s mini-
mem kofeinu. 

Trošku mě zaráží, že bezkofeino-
vou kávu vyžadují maminky nebo 
budoucí maminky v domnění, že 
dělají něco dobrého pro sebe a své 
dítě, ale už se vůbec nezajímají, 
jakým způsobem byl kofein z kávy 
odstraněn. Možná by někdy stačilo 
pouze omezit množství.

Existuje nějaká jiná alternativa 
bezkofeinové kávy?

Tou může být například ristretto 
a další nápoje z něho. Espresso se 
v podstatě zkrátí na 2/3 svého obje-
mu. Během extrakce se totiž nejprve 
uvolňují oleje, které jsou nositelem 
chuti, a minimum kofeinu. Největ-
ší množství kofeinu se uvolňuje až 
v poslední fázi extrakce, ke které 
v případě ristretta již nedojde.

Ani espresso neobsahuje tolik 
kofeinu jako například filtrovaná 
káva. Českým zlozvykem je také vel-
mi oblíbený „turek“. V tomto případě 
se káva extrahuje nekontrolovatelně 
a uvolňuje se z ní nejen kofein, ale 
i nežádoucí látky, které pak mohou 
mít špatný vliv například na naše 
zažívání, nebo nás po takové kávě 
může bolet hlava.

KÁVA by podle Michala Daniela měla chutnat sama o sobě. „Turek“ je podle něj 
český zlozvyk, kdy se do nápoje uvolňuje nejen kofein, ale i nežádoucí látky, které 
pak mohou mít špatný vliv například na zažívání.  Foto: Veronika Dawidowicz
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Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

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

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

12. 6. So MUDr. Jiří Brož MUDr. Jiří Brož, stomat. studio s.r.o., Telečská 1727/34, Jihlava, 567 309 654, 567 305 588

13. 6. Ne MDDr. Jiří Brož MUDr. Jiří Brož, stomat. studio s.r.o., Telečská 1727/34, Jihlava, 567 309 654, 567 305 588

19. 6. So MUDr. Brychtová Miluše Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 571

20. 6 Ne MUDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 588 13, Polná, 732 925 481

26. 6. So Stomatologické centrum 
Jihlava s.r.o. Stomatologické centrum Jihlava s.r.o., Havlíčkova 5623/34a, Jihlava, 774 874 100

27. 6. Ne MUDr. Coufal Jiří DENT32 s.r.o., Na Hliništi 2021/32, 586 01 Jihlava, 567 309 163

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

Pohotovostní služba zubních lékařů – červen 2021

Astrologické okénko na červen
Období Blíženců 

Ve čtvrtek 20. května nám Slunce vstoupilo do 
znamení Blíženců, které je nejveselejším zname-
ním z celého zvěrokruhu. Příroda je v tuto dobu 
plná života, všechno kvete, voní a šumí. Začínají se 
objevovat první plody a my s radostí pozorujeme 
naše zahrádky, jak tu všechno kvete a roste. Cítí-
me příval energie a ne nadarmo je období Blížen-

ců (červen) spojeno v čínské medicíně se srdcem, 
které je nejdůležitějším orgánem našeho těla. 

Lidé narození v tomto znamení jsou veselí, 
čiperní, zvídaví a rádi povídají. Mají věčně mladou 
duši a po celý život budou rádi studovat i cestovat. 
Nevydrží zkrátka na jednom místě a jejich povaha 
se ostatním může jevit jako poněkud nervózní. 

Ve skutečnosti však mají Blíženci ve všem jasno, 

milují systém a logiku, jen prostě musí dělat více 
věcí najednou. A to ženy i muži. Jejich znalosti 
jsou ohromující a navíc se s těmito lidmi můžete 
bavit na různá témata, jelikož mají rozhled v mno-
ha oblastech. Nevýhodou pak může být kvantita 
na úkor kvality, což je Blížencům občas vyčítáno. 

Mezi těmito lidmi každopádně najdeme nejvíce 
učitelů, spisovatelů, novinářů a cestovatelů. O své 
zážitky se totiž rádi dělí a mohou povídat hodi-
ny a hodiny. Proto je pro ně výhodné, pokud se 
mohou mluvením či psaním také živit. Mnoho-
krát je jejich psané slovo lepší než slovo mluvené, 
ve kterém se mohou posluchači občas ztrácet. Sla-
bou stránkou Blíženců jsou jejich city, které nedá-
vají příliš najevo, jelikož v nich neexistuje žádná 
logika a je to nejistá oblast plná nástrah. 

Správný Blíženec s vámi tedy rozebere váš život 
do nejmenších detailů a jistě i dobře poradí, o 
svém vlastním citovém životě však pomlčí a vy se 
jej nikdy nedozvíte. 

Blíženci mají citlivá ramena, ruce, průdušky a 
plíce. Rychle se prochladí a onemocní, ale pře-
sto milují vítr a pocit svobody.  Potřebují si tedy 
chránit oblast krku a plic. Z bylinek jim pomo-
hou všechny jarní byliny, které zlepšují dýchání 
a odstraňují zahlenění: plicník lékařský, podběl 
nebo černý bez. Horoskop vytvořila

Mgr. Lucie Poláková 
www.luciepolakova.cz

Aktuality/Inzerce
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