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Měsíční glosování
 זPrimátorka Karolína Koubová
(Fórum Jihlava) rezignovala na post
krajské zastupitelky, kam byla zvolena za STAN. Odůvodnila to rozchodem se STAN. Upřednostnila
tak své „členství“ před zájmy města,
které v krajském zastupitelstvu také
zastupovala. Schytala za to kritiku
svého bývalého politického mecenáše Miroslava Tomance, jednoho
ze zakladatelů Fóra. Mimochodem
Fórum Jihlava je před rozpadem, neli již za ním.
 זJak to bude s multifunkční
halou? ozývá se stále častěji. Shromažďování potřebné 1,4 miliardy Kč
se zadrhlo v Národní sportovní agentuře. Od té město žádá 300 milionů,
ale NSA stále ještě projekt zkoumá a
hodnotí. Celá slavná agentura, kterou přijel před dvěma lety do Jihlavy
představit bývalý hokejový brankář
Milan Hnilička, asi moc nefunguje.
A její šéf Hnilička tam už taky není. I
vzhledem ke stále stoupajícím cenám
čehokoliv, Jihlavě nezbývá než se přichystat na nejhorší. Že by se nakonec nestavělo.
-pk-

STAROSTA Sokola Jihlava Martin Zuzaňák a jednatelka Sokola Kateřina Nikodýmová všem přejí pevné zdraví a mysl.
Foto: Petr Klukan

Sokol Jihlava letos slaví 130 let
Člověk se nestačí divit, jak
ohromné dílo a skutky se především do roku 1948 sokolům
podařilo vybudovat a vykonat,
říká Martin Zuzaňák, starosta
Sokola Jihlava.
 זPetr Klukan

Co vám v uplynulém roce 2021

udělalo největší radost?
Skutečnost, že i když byl rok 2021
ovlivněn covidovou pandemií
a provoz naší činnosti byl dosti
omezen, podařilo se nám využít čas,
který jsme nemohli trávit v našich
tělocvičnách a DIODu, k realizaci
našich dlouhodobých plánů a snů.
Kterých konkrétně?
Mám velkou radost, že jsme během

uplynulého roku zahájili provoz
kavárny a infocentra. Oba prostory
jsme dlouhodobě pronajímali a plánovali jsme jejich začlenění pod provoz Sokol Jihlava delší dobu.
Infocentrum vzniklo z bývalé
trafiky. K čemu bude sloužit?
Slouží pro naše členy i veřejnost v
rámci činnosti DIODu a sokolských
oddílů. Mohou se zde o všem infor-

movat, vyřešit co potřebují a nabízíme tu i možnost zakoupení sokolského oblečení a reklamních předmětů.
A od května 2021 provozujeme také
kavárnu, která nese nově název „Cafe bar Sokolovna“. Velkou radost
určitě máme z toho, že od září se
naše oddíly zaplnily skoro jako před
začátkem pandemie a naši členové a
cvičenci nám zůstali věrní.
(Pokračováni na str. 4)

STRANA 2
Krátce

Pamětní deska letce RAF
� Nová deska na Jakubském
náměstí připomene činy letce RAF
Viléma Götha. Rodina Viléma
Götha pochází z Dačic a on sám se
narodil v Brně a do Jihlavy se na zmíněné náměstí rodiče přestěhovali v
roce 1936.
-tz,vd-
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Jihlava postupuje v přípravách
nové arény stejně jako Finové

Nejhezčí vánoční
stromeček měly
děti z Březinek
Již po devatenácté pořádaly Jihlavské listy soutěž O nejhezčí vánoční stromeček. Od konce listopadu
mohli čtenáři rozhodnout o tom,
který ze čtyřiapadesáti soutěžních
stromečků bude letos ten nej.
Každý rok se do soutěže hlásí nové
a nové školy a školky a počet stromečků 54 je nejvyšší za celou dobu
konání soutěže.
Oceňovaly se opět tři nejlepší
v každé kategorii. V kategorii mateřských škol zvítězila Mateřská škola Březinova 30, která zároveň získala i nejvíce hlasů. V kategorii škol
základních zvítězily kreativní děti ze
ZŠ Nad Plovárnou.
Kompletní výsledky a vyhodnocení soutěže vyšly v Jihlavských listech
dne 23. 12. nebo jsou k vidění na
internetových stránkách jihlavskelisty.cz/stromecky.
-vd-

Bůh své bitvy
neprohrává

POHLED na Nokia Arenu ve finském Tampere.

Foto: archiv města Jihlavy

JIHLAVA – Plány na stavbu Horácké
multifunkční arény v Jihlavě jsou v
souladu s moderními trendy. Takové
je resumé pracovní skupiny, která
podnikla zkraje prosince inspekční
cestu do zbrusu nové Nokia Areny ve
finském Tampere.
„Koncepčně
postupujeme
při
přípravách velice podobně. Většinu
našich postupů jsme si ověřili jako
správnou, byť pochopitelně s úplně
odlišným rozpočtem a rozsahem,“ řekl
jihlavský radní a manažer projektu
David Beke.
Do Finska letěli i hejtman Kraje
Vysočina Vítězslav Schrek a jednatel
hokejové Dukly Jihlava Bedřich
Ščerban.

Hala uprostřed města

Těsně před Vánoci vyšla v Karmelitánském nakladatelství kniha jihlavského rodáka Jana Paulase - rozhovor s P. Vojtěchem Kodetem ze
známé křesťanské rodiny z Malého
Beranova.
Kněz P. Kodet v obsáhlém rozhovoru líčí svůj životní příběh. Poznáváme jeho předky, dědečka, který
prošel ruským zajetím, otce, bývalého politického vězně, a další členy
rodiny. P. Kodet vzpomíná na dětství na venkově, hledání životní cesty, poměry v litoměřickém semináři,
kněžské štace i sledování ze strany
StB, na obnovu kláštera v Kostelním
Vydří nebo svou službu exorcisty.
V otevřeném dialogu líčí i nelehká
období života a otevírá témata jako
je víra, odpuštění, uzdravení... -pk-

Nokia Arena pro 13 – 15 tisíc
diváků je nejnovější hokejová a
multifunkční hala na světě. David
Beke a spol. se účastnili jejího
otevření s cílem načerpat inspiraci,
respektive co nejvíce informací o
výstavbě. „Na přání pana hejtmana
jsme cestovali mimo jiné i vlakem, aby
viděl, jak jinde ve světě funguje veřejná
doprava,“ prozradil Ščerban.
Jakoby finská strana při plánování
nového hokejového chrámu od
jihlavské opisovala… „Aréna stojí v
centru města, parkovací místa jsou v
docházkové vzdálenosti pět až deset
minut, čtyři sta metrů od arény je
vlakové nádraží, o trochu dále jsou
autobusové zastávky… Vlastně to
neděláme jinak než Finové,“ líčil Beke.
Zatímco v případě Jihlavy se
dlouho diskutovalo, jestli stavět v
centru, nebo mimo město na „zelené
louce“, radnice v Tampere měla jasno.
„Zohlednili ekonomickou sílu uvnitř
města, aby hotely, restaurace a obchody
v okolí mohly vydělávat. Investovali
stovky milionů, aby nad hlavní
železniční tepnou vytvořili ´pokličku´,
na které postavili nový kus města,“
přiblížil Beke.

RADNÍ JIHLAVY David Beke (vlevo) a jednatel hokejové Dukly Bedřich Ščerban
informovali o pracovní cestě do Finska na tiskové konferenci.
Foto: Michal Boček
Nokia Arena vyrostla za dva a půl referoval Bedřich Ščerban.
roku. Rozpočet se vyšplhal na 120
Do kasina nemůže každý… „Mají
milionů eur. Dalších 25 milionů stála to ošetřeno stejně, jako jsme o tom
základní deska. Město financovalo uvažovali my. Vstup je dovolen pouze
halu ze 40 procent, zbytek peněz ve slušném oblečení, po předložení
dodal soukromý sektor (bankovní občanského průkazu a na základě
instituce, pojišťovny, stavební firma). výpisu z trestního rejstříku. Pokud
by vyšlo najevo, že jste dlužník nebo
neplátce, dovnitř vás nepustí,“ popsal
Státní kasino
Ščerban.
Ve Finsku je HDP a průměrná mzda
Podle Davida Bekeho bude
na osobu třiapůlkrát vyšší, přitom jihlavská Horácká aréna oproti Nokii
stavební náklady jsou stejné jako v v některých věcech promyšlenější a
Česku. „Což je vlastně šokující. Z toho více multifunkční pro využití nejen
vyplývá, že u nás musíme ekonomické velkých akcí.
zdroje na provoz haly hledat jinde,“ řekl
„Finové nešli při přípravách tolik do
David Beke. „Průměrná vstupenka hloubky. Třeba přístup pro vozíčkáře
tam stojí třicet eur a skybox na jedno máme vymyšlen daleko lépe,“ potěšilo
utkání pět tisíc eur. Provozní výnosy ho. „Čeho bychom se chtěli vyvarovat,
jsou úplně jiné než v Čechách,“ dodal.
je odpadové hospodářství. Viděli jsme,
A ještě jedno překvapení… že nakládání s kelímky a vratnými
Zatímco v Jihlavě nápad na kasino obaly tam úplně nefungovalo. Koše byly
uvnitř nové haly neprošel, v Nokia přeplněné. Z toho se chceme poučit a
Areně ho najdete. „Jedná se o státní zamyslíme se, jak to vyřešit v naší hale,“
kasino, které je pod kontrolou. Finská uzavřel Beke.
-ciovláda v něm vidí další zdroj příjmů,“
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Výrobky klientů integrovaného
centra před Vánocemi potěšily
Jednou z tradičních akcí jihlavského
adventu byl i v roce 2021 Vánoční
ateliér klientů Integrovaného centra
sociálních služeb (ICSS).
Třídenní výstava výrobků klientů se konala od 7. do 9. prosince ve
dvorním traktu objektu ICSS v Žižkově ulici. Těšila se vysoké návštěvnosti.
Na lavičkách, v altánu a ve stanu
byly vystaveny adventní věnce z přírodnin a ozdob, keramické betlémy a
další motivy jako figurky, kočka, srdce, andělé, slunce, křídla, ryba, stromek nebo hruška. Nechyběly svícny,
dekorativní látkové sáčky, lapače snů
nebo dekorace ze dřeva.
Všechny dekorativní předměty
vytvořili klienti Denního stacionáře
v Žižkově ulici a lesnovského Domova pro seniory. Mnohé z nich našly
během výstavy před Vánocemi své
kupce a nové majitele.
Jak uvedla ředitelka ICSS Alena
Řehořová, naplňuje tvorba klientům
čas zábavnou a smysluplnou činností. „Výnos z prodeje vrací centrum zpět
do této aktivizace. Za utržené peníze
pořizujeme keramickou hlínu, barvy,
barevné papíry a další potřebný materiál,“ vysvětlila ředitelka.
Klienti tvoří průběžně během roku,
nyní se už začali chystat na tradiční
jarní velikonoční výstavu.
-jv-

VÁNOČNÍ ateliér Integrovaného centra sociálních služeb v Jihlavě nabídl desítky
zajímavých dekorativních výrobků z rukou klientů.
Foto: Jiří Varhaník

JN – LEDEN 2022

V Palackého
se hrnula voda
z přípojky
Proudy vody tekoucí po vozovce
nemile zaskočily obyvatele města v
Palackého ulici v Jihlavě na začátku
prosince.
Nepříjemné chvíle zažili především
motoristé, protože pro veškerou
dopravu byla ulice uzavřena.
Vodohospodářskou infrastrukturu
mají ve městě na starosti Služby města Jihlavy (SMJ).
Podle mluvčího SMJ Martina Málka se jednalo o poruchu na přípojce
pro objekt Palackého 45. Přiblížil,
že prasklina se nacházela u vstupu
do domu. Přípojka je ve vlastnictví
majitele objektu.
„Museli jsme realizovat dva výkopy-jeden v místě samotné poruchy, kde
bylo hodně jiných sítí a jeden na druhé
straně u hlavního řadu, kde jsme chtěli zavřít vodu u navrtávacího pasu,“
popsal mluvčí.
Jenže z důvodu koroze se jim na
hlavním řadu odlomil navrtávací pas.
Tuto závadu nakonec opravili.
Museli však zhruba na půl hodiny
odstavit hlavní řad. Poté celou opravu dokončili.
„Majitel domu bude vyzván, aby si
zbytek své přípojky (od provizorního
propojeni až po vodoměr v objektu)
zrekonstruoval, neboť je to jeho majetek a tedy i povinnost,“ dodal Málek.
Podobné havárie se dějí v krajském
městě často, protože ve velké části
Jihlavy jsou vodovody a kanalizace v
havarijním stavu.
-pab-
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Publicistika

Sokol Jihlava letos slaví 130 let
(Dokončení ze str. 1)
Jak jste ale zmínil, covid vaši činnost značně narušil…
A to velmi zásadně a na velmi dlouhou dobu, jak pro sportovní a spolkovou činnost, tak pro fungování
našeho divadla DIOD. Pravidelná
činnost oddílů a DIODu byla úplně
zastavena. Sportovní oddíly od září
fungují naštěstí bez velkých omezení, ale nyní je bohužel opět velmi
omezená činnost DIODu a doufáme, že toto období překonáme.

Přání všem lidem do roku 2022

Kdybyste tedy měl porovnat
negativa a pozitiva roku 2021, co
by převážilo?
To je velmi těžké, ale myslím, že z
dlouhodobého hlediska to přineslo
i hodně pozitivního. Především to
zastavení v čase a možnost promyslet a udělat věci, na které v předchozí
uspěchané době nebyl čas. A snad i
uvědomění si, jak důležité je pro člověka jeho zdraví, pohyb, spolkový a
kulturní život.

„Tam svět se hne, kam se síla
napře“ a s mottem „Vedeme Čechy
k pohybu a společné aktivitě už od
roku 1862“. Stále se člověk nestačí
divit, jak ohromné dílo a skutky se
především do roku 1948 podařilo
vybudovat a vykonat. Chtěli bychom
velmi důstojně oslavit výročí naší
sokolské jednoty, ale uvidíme, co
nám doba umožní. Už teď bohužel
víme, že část plánů na první čtvrtletí
2022 budeme muset odložit na pozdější dobu.

Letos oslavíte 130 let založení
vaší sokolské jednoty. S jakými
pocity vstupujete do roku 2022?
Určitě s velkou pokorou vůči
našim předchůdcům, kteří dokázali vybudovat tak úchvatnou organizaci, jakou je Sokol a také vystavět
téměř svépomocí stovky sokoloven
a sportovišť. Osobně si velmi vážím
odvahy Sokolů při budování jihlavské sokolovny, kdy se nebáli postavit
sokolovnu v moderním architektonickém stylu, který byl pro Jihlavu v
té době naprosto atypický.
Rok 2022 pro nás bude o to
významnější, že si připomínáme
160. výročí od založení první sokolské jednoty v Praze a tím oficiální
založení Sokola.
Pokud vím, tak na rok 2022 jste
zvolili i jedno z historických hesel
Sokola. Jak zní?

� Všem přeji pevné zdraví, tělesné i duševní. Věnujme svou pozornost tomu, co

můžeme ovlivnit, a opečovávejme to krásné kolem nás. A pokud budete chtít své tělo
i ducha tužit v naší sokolovně, budeme moc rádi a snad bude Sokolů v Jihlavě nadále
přibývat.
Martin Zuzaňák, starosta Sokola Jihlava

� Všem ze srdce přeji zdravé tělo, zdravý rozum a odvahu žít svůj sen. Přála bych
všem laskavost k sobě samým i k druhým a přála bych Sokolu Jihlava spoustu dalších let plných pohybu, kultury a společných zážitků.
Katka Nikodýmová, jednatelka a ředitelka Sokola Jihlava

Těch zmíněných 160 let Sokola
bylo historicky přerušeno dobou
nacismu a poté komunistickým
režimem. Lze říci, která z těchto
totalit se na Sokolu více podepsala?
Asi se to nedá úplně srovnávat,
protože nacisté způsobili obrovské
ztráty na lidských životech, a to i v
řadách sokolské organizace. Komunismus zase ničil především lidskou
duši a bohužel dlouhých 40 let. To,
že nacisté vyvraždili většinu elity
národa a organizací jako byl Sokol,
se pravděpodobně podepsalo i na
menší síle vzdorovat po roce 1945
nastupující další totalitě, která se
velice negativně podepsala na životech lidí.
Tradice a dlouholetá historie
patří k přednostem každé orga-

nizace. Sokolských dokumentů
nebo fotografií z Jihlavě se však
příliš nedochovalo. Proč?
Sokol Jihlava oficiálně funguje od
28. února 1892 a před začátkem 2.
sv. války byl nejvýznamnější českou spolkovou organizací v Jihlavě,
kde žil vysoký podíl obyvatel hlásící se k německé menšině. Bohužel
nástupem nacistů musela být většina dokumentů, předmětů, artefaktů či fotografií ve vlastnictví Sokola
Jihlava zničena, a to, co zůstalo, se
postupně během komunistického
období ztrácelo.
Mezi lidmi by ale nějaké dokumenty mohly být uschované. Třeba na půdách či po rodičích, i
proto vyzýváte lidi, zda něco takového nemají?
Ano, moc by nás potěšily veškeré věci především z období do roku
1948, ale také fotografie z činnosti
v sokolovně mezi lety 1948 - 1990.
Oslovujeme s velkou prosbou o
pomoc širokou veřejnost i inzerátem
v Jihlavských listech a věříme, že se
nám podaří ještě nějaké historické
poklady ze sokolského života v Jihlavě zachránit.
Zmínil jste Jihlavské listy, jejichž
zakladatelem byl, také v roce
1892, Jan Máša. Tato osobnost
byla snad u založení všech českých

spolků. Nedochovaly se nějaké
dokumenty ze založení vaší jednoty? Třeba by byl i na těchto fotografiích.
Je to asi velmi pravděpodobné, ale
bohužel právě těchto informací moc
nemáme. Kronika Sokola Jihlava
byla jedním z důležitých dokumentů zničených na začátku 2. sv. války.
Velmi nás těší, že s Jihlavskými listy slavíme v roce 2022 stejné výročí a můžeme si společně připomínat
události, kterých jsme byli dlouhých
130 let aktivní součástí.
V jednom ze svých projevů jste
řekl, že byste si přál, aby se neříkalo, že „jdu cvičit do Sokola“, ale
„jsem Sokol“. Co vlastně znamená
„být Sokol“?
Význam sousloví „BÝT SOKOLEM“ je krásně zpracované v
moderní vizi České Obce Sokolské,
kde každé písmeno v názvu organizace popisuje jednu z jeho hodnot Sport, Občanství, Komunita, Osobnost, Laskavost.
Za sebe bych řekl, že být Sokolem
může být každý, komu je blízký sport
a pohyb, kdo má rád lidi, záleží mu
nejen na nich, ale i na prostředí ve
kterém žije, nebojí se říkat pravdu a
bránit ji před lží, je ochoten věnovat
svůj čas a energii pro rozvoj společnosti - to je vlastně obecná definice
lidí, kteří se pohybují v tzv. neziskovém sektoru - no a pokud někomu
takovému vstoupí do cesty sokolská
organizace a nasaje ten úžasný odkaz
našich předků a zjistí, že je mu v
Sokole dobře a že je mu to sokolství
vlastně velmi blízké, tak ten si může
říct, že chce být Sokolem. Ale tohle
je pro každého velmi individuální.
Co říci závěrem?
Rád bych z celého srdce poděkoval
všem našim cvičitelům, činovníkům a
zaměstnancům za jejich energii a čas,
který věnují rozvoji Sokola Jihlava.

Jak hodnotíte rok 2021 a co očekáváte?
Snažím se více hledat věci pozitivní, než
propadat negaci. Proto navzdory covidu,
lžím, nekorektnosti,
podvodům a zbytečným, nenahraditelným ztrátám věřím,
že rok 2021 může být
Petr Palovčík
rokem naděje. Doujednatel DKO
fám, že se poučíme
a v boji s nemocí a
nebudeme důvěřovat dezinformacím a „poudačkám“. Věřím, že na politické scéně slušnost a věcný
přístup k neveselé realitě porazila prospěchářství a
populismus.
Moc roku 2022 přeji, aby se začaly mazat propasti v naší společnosti a dokázali jsme si naslouchat, zapomenout na urážky a zbytečnou nenávist.
Dopad drancování země odcházející garniturou a
pandemií nemůže přinášet přehršel dobrých zpráv.
Přesto doufám, že „bude lépe“, že mezi lidmi (i na
sociálních sítích) bude více klidu, smíru a pochopení a že k tomu snad pomůže i program v DKO a
jeho hojná návštěvnost.

Rok 2021 byl jako
na houpačce :-).
Na jaře, když se vše
opět rozvolnilo a lidé
začínali žít, jsem si
říkal: Super, konečně
se nadechneme a po
roční uzávěrce budeme fungovat normálPetr Švanda
ně.
majitel baru
Jaro a léto bylo skvěBlack wall
lé, odjeli jsme spousty
akcí na svatbách a oslavách, užili si nespočet krásných večerů s našimi hosty v baru…
Bary, restaurace a kavárny tento rok zažívají tvrdou zkoušku a věřte, nikdo z tohoto oboru to nemá
lehké. V baru život začíná v pozdějších hodinách a
je velice smutné hosty v deset posílat domů.
Nenaplánujete směny, nákupy, akce, rezervace,
protože aktuální opatření nám to nedovolí. Nevíte,
co bude příští týden :-D a světlo na konci tunelu v
nedohlednu.
Ruší se večírky, program na adventních trzích a
hlavní zimní sezónu po druhém roce našeho fungování opět nezažijeme. Doufáme, že nám pustí Silvestrovské oslavy, které plánujeme ve velkém stylu.

Navzdory
všem
omezením
jsem
v roce 2021 objevila nová místa, země
a krajiny a poznala několik skvělých,
inspirativních lidí a
snad i odvedla kus
dobré, poctivé práce.
Lenka Schreiberová
Měla jsem to velké
herečka Horáckého
štěstí, že jsem mohdivadla Jihlava
la trávit čas s mými
milovanými, oslavit
s rodiči jejich zlatou svatbu a občas být i s přáteli.
Na druhou stranu jsem zklamaná ze zvýšeného
nárůstu agresivity, vulgarity a hlouposti. Díky tomu
jsem i na čas opustila sociální sítě, protože mám
pocit (a nechci se dotknout hrstky kultivovaných a
přemýšlivých), že se z internetu stalo jakési posvátné útočiště pitomců.
Mým velkým přáním do roku 2022 je, abychom
byli zdraví a začali se k sobě chovat ohleduplně a
slušně a pochopili pravý význam slova tolerance.
Tak hodně štěstí.
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Najděte ty správné lidi!
Sháníte posilu do svého týmu?
Rádi byste v kolektivu přivítali schopného a spolehlivého člověka a nedaří se ho najít i přes to,
že máte pocit, že jste už vyčerpali
všechny možnosti?
Zkuste inzerovat u nás v Jihlavských novinách.
Každý měsíc jsou naše noviny
zdarma doručovány do schránek
téměř 23 tisíc domácností v Jihlavě
a přilehlých částech.
Možná právě v některé z těchto

domácností je někdo, kdo by byl
pro vaši ﬁrmu přínosem.
Naše obchodní zástupkyně je
vám k dispozici na níže uvedených
kontaktech, kde s vámi individuálně domluví nejlepší a nejefektivnější formu personálního inzerátu
právě pro vás.
Kontakt:
Radka Mezerová
mobil: +420 732 506 426
e-mail: mezerova.njr@seznam.cz

Staňte se bankéřem
a připojte se k našemu týmu
na pobočce v Jihlavě.
Více informací na kariera.moneta.cz
nebo na kariera@moneta.cz
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Aktuality aneb Co se děje v Kosteleckých uzeninách

Jsme stabilní společnost fungující bez ohledu na krize
Asi není Čecha, který by si nevybavil
alespoň jeden produkt Kosteleckých
uzenin. A není divu, vždyť jejich historie
je delší než sto let. Dobré jméno a stabilita je pro všechny zájemce o práci dobrou referencí. Jak se stát členem týmu je
téma pro personálního ředitele Kosteleckých uzenin Zdeňka Lidmilu.

Kostelecké uzeniny patří k nejstabilnější firmě nejen na
Vysočině, ale i v celém Česku. Jaký je váš recept udržet si
zaměstnance?
Udržet si zaměstnance je v současnosti ten nejtěžší úkol, který
obecně všichni zaměstnavatelé v ČR mají.
V Kosteleckých uzeninách se snažíme dlouhodobě zlepšovat
pracovní prostředí, poskytovat zaměstnancům atraktivní benefity
a samozřejmě v neposlední řadě poskytovat za odvedenou práci
adekvátní odměnu.
Jsme přesvědčeni, že v dnešní turbulentní době a i v blízké
budoucnosti bude jedna z největších výhod práce v naší společnosti především stabilita a jistota zaměstnání. Naše produkce není
a ani v budoucnu nebude ovlivněna různými výkyvy dodávek dílů
z Číny apod.
O tom, že se u vás lidem daří, svědčí fakt, že oproti jiným vy
jste v době zahájení nouzového stavu a stávající době pandemie nepropouštěli, ba právě naopak. Jak vše zvládáte?
Vzhledem k dlouhodobému nedostatku českých pracovníků na
našem pracovním trhu – aktuální míra nezaměstnanosti kolem
3 %, kdy máme nejnižší nezaměstnanost v EU – se již několik let
snažíme využívat i pracovníky ze zahraničí a tyto začleňovat do
našich pracovních kolektivů a zároveň jim poskytnout možnost
lepšího života, než jaký by mohli mít v jejich rodných zemích.
I přes všechny kroky vám stále chybí velký počet kmenových zaměstnanců. Co by mělo zájemce o práci nalákat, aby
šli právě k vám?
Jak jsem již uvedl v úvodu je to dnes zejména jistota stabilního
zaměstnání, atraktivní benefity, zajímavá mzda, různé jubilejní a
roční odměny. Samozřejmostí je také možnost práce s nejmodernějšími technologiemi v potravinářství. Kostelecké uzeniny jsou
dnes na trhu v ČR lídrem nejen, co se týče velikosti produkce, ale
také v inovacích.

MGR. ZDENĚK LIDMILA
V jakém „jedete“ provozu – tedy s jakými směnami lidé
mohou počítat?
V Kosteleckých uzeninách se můžeme setkat téměř se všemi druhy směn a pracovních kalendářů. Nicméně většina našich
výrobních linek funguje ve dvou či třísměnném provozu od pondělí do pátku. Některé provozy jako například expedice nebo produkce čerstvého masa však fungují od neděle do čtvrtka.
Je aktuálně něco, co vás jako dobrého zaměstnavatele trápí? Například pověry - o každé firmě jich mezi lidmi koluje
spousta. Nízké platy, nekalý boj o zaměstnance… apod.
Nicméně je třeba toto posuzovat oborově, samozřejmě
nemůžeme nabídnout mzdy jako v automobilovém průmyslu,
neboť na potravinách rozhodně není marže jako na automobilech,
nicméně aktuálně je v Kosteleckých uzeninách průměrná mzda
přesahující 30 tisíc korun a dělnická průměrná mzda se pohybuje kolem 28 tisíc korun. Samozřejmě jsou u nás i nízkopříjmové
pozice na neodborných pozicích, ale také máme velké množství
kvalitně zaplacených odborníků, ať již řezníků, techniků, elektrikářů apod.
Bohužel jsme se v nedávné době setkali i s nekalým přetahováním zaměstnanců, kdy nám na našich parkovištích společnosti z
Jihlavy lákaly k odchodu zejména naše zahraniční zaměstnance.

Můžete zdůvodnit, proč jsou v posledních letech mezi vašimi zaměstnanci stále častěji cizinci?
Opět, jak jsem již výše zmínil je důvodem hlavně aktuální míra
nezaměstnanosti v ČR. Já říkám, že je dnes prakticky nulová nezaměstnanost, neboli kdo chce, pracuje.
Z toho důvodu je dnes prakticky nemožné obsadit veškeré dělnické pozice pouze českými zaměstnanci. Proto jsme již v roce
2018 začali s nábory v Mongolsku a o něco později i na Filipínách
odkud máme dnes i velmi kvalitní řezníky.
Proč by lidé měli jít pracovat do Kosteleckých uzenin – tři
důvody?
1. Stabilní společnost fungující bez ohledu na krize.
2. Jistota výplaty v termínu na účtu.
3. Zajímavá práce ve společnosti, která je jedničkou na trhu v
produkci masa a uzenin.
(PI-J01-3d)
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
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Jak si rychle najít zaměstnání
Ztráta zaměstnání může
potkat kohokoliv, kdykoliv a
v jakémkoliv věku. Přinášíme
pár tipů, jak si práci najít co
nejrychleji.

1. Zapracujte
na životopisu
Životopis neboli CV je rozhodně nezbytným aspektem při hledání práce. Dejte si na něm záležet
a vypíchněte vaše „nej“ vlastnosti
a dovednosti. Prázdné fráze jako:
jsem flexibilní, rád se učím nové
věci, už dnes nikoho neoslní.

2. Pozor na fotku
Fotku k životopisu přikládejte pouze v případě, že ji firma
požaduje. Neměla by to být fotka
z dovolené nebo firemního večírku, ale spíše fotka „občankového“
typu, kde vypadáte mile a seriózně.

3. Vysoké nároky
zaměstnavatelů
Někdy se může zdát, že firma
hledá člověka s téměř nadpřirozenými schopnostmi. Že je nemáte? Nezoufejte. Na inzeráty reagujte, pokud splňujete alespoň
80% požadavků. V životopise pak
vyzdvihněte to, na co klade firma
největší důraz a co by je tím pádem
mohlo zaujmout.

4. Nic neodkládejte
Nečekejte na ráno, na zítra, na
víkend. Sedněte si k počítači,
mobilu nebo otevřete noviny a hledejte. Výběrová řízení mohou trvat
i několik týdnů a je tedy potřeba
jednat.

5. Motivační dopis
Kromě CV si většina společností také přeje, abyste jim zaslali motivační dopis. V něm je
důležité personalistu zaujmout
a přesvědčit. Nebuďte přehnaně sebevědomí, ale ani zbytečně
skromní. Představte si, že dopis
píšete vašemu příteli a chcete,
aby ho ty informace zaujaly.

6. Mějte přehled
Pište si seznam firem, kam zasíláte svůj životopis. Na nikoho neuděláte dobrý dojem, když mu napíšete stejný email dvakrát.

7. Nebojte se brigády
Někdy výběrová řízení jsou běh
na dlouhou trať. Pokud nechcete
zůstat úplně bez příjmu, poohlédněte se po brigádě.
Často vás zaměstnají ihned a
pokud se osvědčíte, nechají si vás i
na stálo.
-vd-

Vyhlížíte dobrou práci?
Úspěšná mezinárodní společnost vám nabízí jistotu
stabilního zaměstnání a nadstandardní mzdové podmínky.

Skladník/Skladnice – mzda až 32 000 Kč
Místo výkonu práce:
Střítež u Jihlavy (areál Jipocar).
Beneﬁty:
Příspěvek na penzijní připojištění, stravenkový paušál,
ﬁremní ﬁtness (v závodě v Komorovicích).
Kontakt:
iveta.slavikova@hranipex.com
+420 606 606 762
www.hranipex.cz
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Test z českého jazyka pro střední školy
Vyzkoušejte si, jestli byste v lavici na
střední školy obstáli u testu z literatury.
1. Slavná povídka Vánoční koleda vypráví, jak
na Štědrý den navštíví chladného a mrzoutského lakomce Ebenezera Scroogea čtyři duchové. Povídka se stala oblíbenou především díky
svému poselství i oslavě tradičních hodnot a
jejím autorem je:

a) Victor Hugo
b) Charles Dickens
c) Mark Twain
d) Henrik Ibsen
2. Na území kterého dnešního kraje se narodil spisovatel Karel Havlíček Borovský?
a) Královéhradecký
b) Hlavní město Praha

c) Vysočina
d) Karlovarský
3. Václav Havel byl kvůli normalizačním zákazům v 70. letech 20. století nucen živit se jako:
a) skladník v textilní továrně
b) školník na základní škole
c) pomocný dělník v pivovaru
d) vrátný v bankovním ústavu
(Pokračování na str. 9)
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Test z českého jazyka...
(Dokončení ze str. 8)
4. Co z následujícího NENÍ příznačné pro Mistra Jana Husa?
a) Byl notářem panovníka, z královské kanceláře odešel a svůj majetek rozdal chudým.
b) Stal se rektorem Karlovy univerzity, kázal převážně česky v Betlémské kapli.
c) Zjednodušil český pravopis,
nahradil spřežky diakritickými znaménky a odstranil archaismy.
d) Odsuzoval prodej odpustků,
poukazoval na rozmařilý život církve
a duchovních.
5. Podle humoristických románů a povídek oblíbeného spisovatele Petra Šabacha vzniklo hned
několik celovečerních filmů. Jak
se jmenuje kniha, na jejíž motivy
vznikl mimořádně úspěšný snímek Pelíšky?
a) Opilé banány
b) Hovno hoří
c) Máslem dolů
d) Jak potopit Austrálii
6. Jak se jmenuje autorka úspěšných knih Hrdý Budžes, Oněgin
byl Rusák či Medvědí tanec?
a) Hana Androniková
b) Alexandra Berková
c) Irena Dousková
d) Daniela Hodrová

7. Některé její knihy (Tchýně a
uzený; Sebemilenec) se dočkaly
filmového zpracování. Pocházela z
Brna a v roce 2011 tragicky zahynula. - Jak se jmenovala čtenářsky
oblíbená spisovatelka?
a) Iva Hüttnerová
b) Simona Monyová
c) Eva Urbaníková
d) Ivanka Devátá
8. Doplň název Hrabalova románu - Obsluhoval jsem…
a) dánského krále
b) anglického krále
c) švédského krále
d) španělského krále
9. Který z těchto filmů NENÍ na
motivy některé z Hrabalových
knih?
a) Postřižiny
b) Skřivánci na niti
c) Slavnosti sněženek
d) Pelíšky
10. Václav Jebavý publikoval svá
díla pod pseudonymem:
a) Otokar Březina
b) Antonín Sova
c) Karel Toman
d) Josef Hora
Řešení: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7b, 8b,
9d, 10a.
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městské části

Popice

MĚSTSKÁ ČÁST Popice se nachází asi 6,5 kilometru jihozápadně od Jihlavy. Snímek pořídil Milan Vilímek Jihlavský, jehož fotografie Jihlavy jsou k zakoupení.

Je nezbytné zajistit kanalizaci i vodovod
Trápí nás spousty věcí, občas
se zdá, jakoby Popice k Jihlavě ani nepatřily, říká předseda
osadního výboru Popice Karel
Kiessling.
� Veronika Dawidowicz

Jaké to je být členem osadního
výboru? Je to velká zodpovědnost?
Členství je spojeno s poměrně velkou mírou zodpovědnosti, a to přesto, že osadní výbory nemají mnoho
kompetencí a funkce člena osadního
výrobu je dobrovolná a neplacená.
Popice jsou malá městská část Jihlavy, v podstatě víska, proto je kontakt s obyvateli velmi těsný. Většinou
dobře víme, jaká mají občané přání,
či očekávání.
Podněty k tomu, co je třeba řešit,
jsou velmi časté, a někdy i velmi
intenzivní (smích). Být platným členem osadního výboru chce proto i
trošku nadšení a obětavosti, protože
pořád je co řešit, většinou praktické problémy, ale někdy i mezilidské
konflikty.
Jak často se jako osadní výbor
scházíte a jaká témata nejčastěji
řešíte?
Setkáváme se operativně, dle potřeby. Nemáme odpovídající prostory
(žádnou „hasičárnu“, hostinec ani
volební místnost), proto se musíme
setkávat vždycky v něčí domácnosti, což není zrovna ideální. Vždycky
řešíme aktuální problémy a podněty.

Co se vám osobně v Popicích nejvíce líbí? Je něco, na co jste pyšný?
Popice jsou velmi klidná lokalita,
která vždy vynikala krásnou okolní
přírodou. Před několika lety se také
povedla realizace hřiště, takže se děti
mají kde vyřádit.
Velkou radost nám dělá „dětský
den“, který se nám takřka na dobrovolnické bázi daří každý rok pro
místní obyvatelé uspořádat. Snažíme
se tímto způsobem i stmelovat místní obyvatele – přece jen jsou Popice
známy tím, že zde před více než 10
lety vznikl satelit na kopci, a přestože
jsme odděleni „geograficky“, byli bychom rádi, abychom lidsky fungovali jako jeden celek, nikoli jako „horní“ a „dolní“ Popice.
V Popicích byl dlouho problém
s pitnou vodou kvůli nedořešení
majetkových vztahů. Jak jste na
tom nyní?
Problém přetrvává a je velmi palčivý. Popice jako takové jsou zatím
závislé na místních vodních zdrojích,
ale výhledově se netrpělivě očekává
propojení s vodovodem z Pístova.
Co se týká situace v satelitu na kopci, tak tam je situace stále bezútěšná. Vodovod, který developer nebyl
schopen převést na město, vydražil
spekulant, který si vzal všechny obyvatele za rukojmí.
Nikdy nepochopíme, jak se něco
takového mohlo stát, jak je možné,
že v dnešní době se musíte prát za
to, abyste měl funkční vodovod. Pro
místní je dostupnost vody opravdu

kritický problém, který se musí vyřešit. Bojujeme.
Co dalšího aktuálně trápí obyvatele Popic?
Trápí nás spousty věcí, občas se
zdá, jakoby Popice k Jihlavě ani
nepatřily.
Již 10 let usilujeme o kanalizaci,
nicméně ta by se snad výhledově v
příštích letech spolu s vodovodem
měla realizovat. Jak už jsem zmínil,
nemáme ani žádné společenské prostory, kde by mohlo být zázemí např.
při volbách či jiných akcích.
Dalším problémem jsou rozbité
komunikace, a to od velké techniky
po rozsáhlé probíhající těžbě kvůli
kůrovcové kalamitě. Trápí nás ale i
klasické problémy, jako jsou neukáznění pejskaři, kteří mají pocit, že na
vesnici se po psech nemusí uklízet.
Co se vám v posledních letech
podařilo?
Jak už jsem zmínil, velmi nás těší,
že se daří realizovat řadu akcí, které
vedou ke stmelování obyvatel. Jsme
příliš malá obec na to, abychom spolu nevycházeli.
Kromě již zmíněného dětského
dne, se díky nadšeným maminkám
objevily i další krásné akce a nové
tradice – kolem kapličky máme
vánoční stromečky a probíhá soutěž
o ten nejhezčí, společně rozsvěcíme
kapličku, na jaře se pro děti uspořádala velikonoční stezka.
Máte nějaké plány do budoucna?

Například, co byste si v Popicích
představovali vybudovat, zlepšit,…
To všechno už jsem v podstatě
zmínil. Z praktických věcí je nezbytné zajistit kanalizaci a vodovod,
tedy aby byla dostupná pitná voda
pro všechny. To je naprosto zásadní.
Také by chtělo vyřešit internetové
připojení. Jsou ale i drobnosti, které by zlepšily kulturu žití, např. více
odpadkových košů.
Je v Popicích nějaká rarita/zajímavost, co stojí za zmínku a co by
lidé neměli přehlédnout, když se k
vám vydají?
Pro Popice byla vždy charakteristická krásná okolní příroda. Byly
obklopené nádhernými lesy, což
ovšem k smutku téměř nás všech
bere kvůli kůrovcové kalamitě za své.
Kouzlo má také náves s kapličkou, a
to obzvláště teď před Vánoci. Když
za kapličkou na kopci ještě vidíte
děti řádit na sáňkách, nemá to prostě chybu.

Zajímavosti

� Popice se nacházejí asi 6,5 km na
jihozápad od Jihlavy.
� První písemná zmínka o obci pochází z roku 1288. V roce 1558 vesnici koupilo město Jihlava.
� V roce 1976 byla vesnice sloučena
s Jihlavou.
� V roce 2001 zde trvale žilo 49 obyvatel. Nyní čítá několik stovek obyvatel.
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Integrované centrum sociálních služeb je tu pro vás
Integrované centrum sociálních
služeb Jihlava je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.
Klientům a jejich rodinám nabízí
ICSS několik způsobů, jak si zpříjemnit všední dny a také jak odlehčit rodinám, které o své blízké pečují.
Všechny služby, které Integrované
centrum nabízí, respektují důstojnost
osob, kterým je poskytována. Při jejím
poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody.

života ve stáří dochází k potřebě sociálních služeb pro tuto skupinu obyvatel.
Služby by měly být nastaveny tak,
aby došlo k odvrácení od jednoduchého řešení „stařecká nezdatnost =
ústavní zabezpečenost“. Sociální služby by měly být nastaveny na podporu
v domácím prostředí, individualizaci služeb spojenou s udržením kvality
života.

Co přinesl rok 2021?

ŘEDITELKA ICSS Alena Řehořová říká: Člověk by si měl zachovat lidský přístup.“
Foto: archiv ICSS

Denní stacionář
Posláním denního stacionáře je individuální podpora a pomoc osobám,
které splňují cílovou skupinu. Do té
spadají osoby s chronickým a duševním onemocněním, senioři, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení či
lidé, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Díky pomoci sociální služby mohou tyto osoby i
nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které
jsou pro ně důležité.
Rodinným příslušníkům nabízí
pomoc ve formě zajištění jejich blízkých, kteří s ohledem na svůj věk,
chronické onemocnění či zdravotní
postižení nemohou zůstat doma sami.

Odlehčovací služba
Ať už je člověk starý, nemocný,
postižený, či jinak indisponovaný,
nemůže si přát nic víc než to, 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, vydechnout
si nebo si jít zařídit některé vlastní
záležitosti.
Mnohdy však není možné člověka,
o kterého je pečováno, jen tak opustit,
nechat ho doma samotného a jít si takříkajíc ´po svém´.
V takových situacích pomáhá Integrované centrum sociálních služeb a
jejich pobytová odlehčovací služba.
Posláním služby je poskytnout čas na
odpočinek a regeneraci sil pečovateli a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je
pečováno.
Tato pomoc a podpora vychází z
individuálních potřeb osob, respektuje
jejich důstojnost a zachovává základní
lidská práva a svobody. Významným
aspektem je možnost osob zůstat ve
svém přirozeném sociálním prostředí,
kde se cítí příjemně.
Odlehčovací služba je poskytována
tam, kde byla péče zajišťována rodin-

ným příslušníkem či osobou blízkou,
kteří o svého blízkého pečovali.

Domov pro seniory
Pravděpodobně každý senior by si
přál strávit poslední část svého života v prostředí, které zná a je mu blízké.
Ne vždy to je bohužel možné. A tak
když už člověku věk a zdravotní stav
neumožňuje setrvat v prostředí domova, je dobré se odevzdat do rukou
těm správným lidem. V Domově pro
seniory na Lesnově vychází pomoc
a podpora z individuálně určených
potřeb seniorů, respektuje a zachovává

jejich základní lidská práva a svobody,
důstojnost a usiluje o sociální začleňování klientů.
Kombinace těchto služeb je stále více
žádanější a organizace zaznamenává
nárůst klientů, kteří potřebují pomoc
v činnostech, jež sami nezvládají, a často jsou určitým omezením a obavou v
širší rodině. Jedná se zejména o obavu,
zda stávající situaci zvládnou v domácím prostředí tak, aby nemuseli např.
opustit zaměstnání.
Je všeobecně známou situací to, že
v souvislosti se stárnutím populace, s
přibýváním seniorů a prodlužováním

Integrované centrum sociální
služeb Jihlava
Žižkova 2075/106,
586 01 Jihlava
Tel.: 565 599 401
www.icss.cz

(PI-j01-01D)

Pečovatelská služba
Terénní nebo ambulantní služba
poskytovaná lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.
Pečovatelská služba je lidem poskytována v jejich domácím, přirozeném
prostředí. Pomoc a podpora vychází
z individuálních potřeb těchto osob a
směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak,
aby mohly co nejdéle setrvat ve svém
domácím prostředí.

Ředitelka ICSS Alena Řehořová
uplynulý rok hodnotí o poznání kladněji než ten předchozí, a to zejména
v souvislosti s onemocněním covid19, kdy v domově pro seniory neregistrovali žádného klienta s tímto onemocněním.
Zároveň u většiny klientů došlo k
očkování a následně i podání posilující dávky.
„Jsem ráda, že se nám daří rozvíjet individuální práci s klienty, s vyšším
zapojováním zaměstnanců v sociálních
službách, sociálních pracovníků a aktivizačních pracovníků,“ hodnotí kladně
ředitelka.
V následujícím roce by Alena Řehořová ráda personálně posílila pečovatelskou službu a postupně i domov pro
seniory s ohledem na přijímání lidí ve
stále horším stavu.
Od roku 2022 očekává, že se k sobě
lidé budou chovat lidštěji. „Byla bych
ráda, kdybychom se k sobě vzájemně
chovali slušně, dokázali se vždy domluvit, nepoukazovali výrazně na nedostatky jiných (každý z nás jistě nějaké má),
nevyvolávali nepříjemnou atmosféru a
soustředili se hlavně na práci s klienty,“
říká Řehořová závěrem.

Integrované centrum sociálních
služeb děkuje klientům,
jejich blízkým, všem
podporovatelům a příznivcům.
Věříme, že nám přízeň
zachováte i nadále.
Děkujeme také za podporu
zřizovateli a všem našim
zaměstnancům.
Přejeme mnoho
zdraví a štěstí
v roce 2022.
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Obhajoba titulu je pro nás novou výzvou
Cesta Gladiators je zatím sice
krátká, ale také plná pikantností, o kterých koncem roku
vyjde kniha, říká Martin Kulha
z mistrovského týmu Vysočina
Gladiators, kde již osm sezón
hraje na pozici defensive end.
 זVeronika Dawidowicz

Loňská sezóna pro Glads byla
více než úspěšná. Jste mistři! Jaký
byl ale začátek sezóny?
Sezóna byla v mnohém specifická.
Už v předsezónní části přípravy jsme
cítili velkou nejistotu. Po několika
posunutích začátku sezóny byly obavy, zda se soutěž dohraje a nedopadne to jako loni.
Jak probíhala příprava?
Vzhledem k těmto odkladům byla
příprava velmi krátká - pouze 8 týdnů, proti běžnému stavu, kdy je více
než dvojnásobná. I po organizační
stránce bylo velmi hektické například přivést Američana Clarka Hazletta a vyřídit mu vízum, aby mohl
hrát. Také přípravy na domácí zápasy, na kterých si dáváme záležet, abychom poskytli našim fanouškům ten
nejlepší zážitek, probíhaly velmi hekticky. Náš organizační tým ale vše
zvládl bez výraznějších komplikací,
za což jim patří velké díky! A navíc
zápasy proběhly bez zásadních covidových omezení pro diváky.
Co byl pro vás nejhezčí zážitek?
Infarktový závěr prvního domácí zápasu s Lions, který jsme těsně
vyhráli. Finálový zápas byl poté spíše třešničkou na dortu a výjimečný
byl spíše sváteční atmosférou než
samotným průběhem, který byl až
příliš jednoznačný.
Jak dlouho za Glads hrajete?
Letos jsem odehrál svoji osmou
sezónu.
Co pro vás Vysočina Gladiators
znamená?
Velmi moc. Stejně tak jako pro
každého z těch, kteří pamatují první
dvě sezóny, kdy jsme působili ještě v
Nové Vsi u Chotěboře. V té době nás
bylo v týmu asi 15, byli jsme suverénně nejhorší tým v ČR a krčili se
na chvostu čtvrté ligy. Zážitky a vzestup v následujících letech jsou pro
nás nezapomenutelné.
Jak se připravujete jako tým na
nadcházející sezónu jako jednotlivec?
Je potřeba vysvětlit jedno specifikum našeho týmu. Vzhledem k
tomu, že velká část hráčů k nám
dojíždí nejen ze všech možných koutů Vysočiny, ale i například z Pardubic, Prahy nebo Českých Budějovic, je nutné, aby veškerou silovou a
atletickou přípravu absolvoval každý
sám, nebo v menších skupinkách přímo v místě, kde žije.
Co se týká mě, tak jsem začal svoji přípravu v listopadu. Ta zahrnuje
čtyři silové a alespoň jeden atletický
trénink týdně. K tomu pak tedy ještě dva týmové tréninky týdně, kde se
věnujeme pouze fotbalu.

TÝM VYSOČINA GLADIATORS se v roce 2021 stal mistry Kittfort ligy, když na domácí půdě porazili tým Prague Lions.
Foto archiv –mhProbíhá tedy i nějaká týmová
příprava?
Během listopadu proběhly nábory nováčků, kteří se poté připojili ke
zbytku týmu. Příprava odstartovala tradičně první prosincový víkend
kempem v Milevsku.
Všichni jsme amatéři a chodíme
přes týden do zaměstnání a není
reálné, aby někdo dojížděl pětkrát
týdně do Jihlavy kvůli tomu, aby si
se spoluhráči zašel do fitka nebo na
atletický ovál.
V Jihlavě tedy probíhají pouze fotbalové tréninky. Každý hráč má svůj
tréninkový plán a je jen na něm, aby
ho zodpovědně plnil.
V týmu je poté řekněme šest skupin rozdělených podle fotbalových
pozic, kdy každá má svého trenéra
(hrajícího), a ten se svými hráči tuto
atletickou a silovou přípravu komunikuje.
Dostalo se k nám v redakci, že
se snad chystá nějaká kniha o vás?
Víte o tom něco, nebo jsou to jen
nějaké místní drby? :)
Je to pravda. Oslovil nás pan Fiala, spisovatel z Chotěboře, odkud si
pamatuje naše začátky před devíti
lety, zda by mohl napsat knihu o naší
cestě od založení klubu až po současnost.
Přesto, že tato cesta byla poměrné
krátká, je plná zážitků a pikantností, o kterých budou v knize vyprávět
samotní hráči a lidé, kteří se kolem
Glads pohybují.
Věřím, že kniha bude pro fanoušky zajímavým a mnohdy vtipným
pohledem do „zákulisí“ Gladiators.
Vyjde před Vánoci 2022, tedy k desetiletému výročí založení klubu.
Co si slibujete od roku 2022 a
další sezóny?
Věřím, že již nebude zásadně ovlivněna šířením covidu a že se vrátíme
opět k první lize o osmi týmech a
deseti zápasech.
Také doufám, že přivedeme nové

MARTIN KULHA prozradil, že na Vánoce 2022 by měla vyjít knížka o Vysočina Gladiators.
hráče do naší mládežnické akademie. Letos nám bohužel naši náborovou kampaň razantně ovlivnila
vládní opatření, ale stále nabíráme
chlapce i dívky od osmi do patnácti let do týmu bezkontaktního flag
fotbalu. Starší kluky poté do týmů
dorostu (2004 - 2007) a týmu juniorů (2001 - 2003). Zájemci se nám
mohou ozvat na mail info@goglads.
cz.
Na co se v nové sezoně nejvíc
těšíte?
Těším se, že budeme hrát pod tlakem obhájců titulu, na kterých se
budou všichni chtít vytáhnout. Je to
pro nás opět nová zkušenost a výzva,
na kterou se všichni strašně těšíme.
A samozřejmě se těším na domácí
zápasy, které jsou vždy velkým zážitkem a odměnou za celoroční práci.
Vzkázal byste něco vašim fans?
Za sebe i za celou organizaci Gladiators děkuji všem fanouškům a
partnerům klubu za projevenou
podporu a důvěru v letošním roce,

ve kterém nás dovedli až k mistrovskému titulu. Celá sezóna byla pro
všechny, kteří se na ní podíleli, nezapomenutelným zážitkem a odměnou
za vložené úsilí a čas.
Zároveň přeji všem do roku 2022
mnoho úspěchů a především pevné
zdraví.

Zajímavosti

 זVysočina Gladiators nebo také Glads
je tým amerického fotbalu, založen roku
2012.
První dvě sezóny tým působil v Nové vsi
u Chotěboře, třetí sezonu přesídlil do
Polné a od čtvrté sezóny působil v Jihlavě Na Stoupách.
 זV sezóně 2018 se týmu podařilo
postoupit do nejvyšší soutěže tzv. Paddock ligy, ve které skončil v následujícím
roce na konečném třetím místě.
 זOd roku 2019 pořádají zápasy na
domácí půdě stadionu FC Vysočina Jihlava.
 זV roce 2021 se stali Glads mistry Kittfort ligy, když v Czech Bowlu na
domácí půdě porazili Prague Lions suveréně 23:0.
-vd-
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Zaujměme vlastní postoj
a zodpovídejme za něj
Zvláštní úlohu sehrají v tomto
roce lidé, které potkáme. Jejich
úloha bude až karmická a pomohou nám přijít tam, kam máme
úkol v tomto životě dojít, toto
nás mimo jiné čeká podle numeroložky Martina Berkové v roce
2022.
 זVeronika Dawidowicz

Co mohou lidé očekávat od roku,
kde figurují převážně dvojky? Jaká
je symbolika čísla dva?
Rok 2022 je šestý světový rok
(2+0+2+2). Numerologie sčítá do
absolutního výsledku. Šestka značí
mírumilovnost, přátelskost a láskyplnost.
Význam jednotlivých číslic: Číslice
dva má potřebu cítit a být, značí dualitu, rodinný, soukromý a společenský
život. 0 má úlohu zesilujícího účinku.
Po těžkém roce 5(2021) se tak
konečně dočkáme nižšího tempa.
Rok 5 znamenal mnoho změn a úprav,
takže je čas, aby tempo zvolnilo. Rok
2021 byl rokem ztrát a my jsme měli
pocit fackovacího panáka.
Naopak rok šest nás zpomalí a stabilizuje, taková je moc nejharmoničtějšího ze všech čísel, šestky. Budeme
vnímat podněty, které nás budou stabilizovat, ukotvovat.
Číslo šest značí harmonii a soulad,
smysl pro krásu a estetiku, také soucit, mírumilovnost, ochotu pomáhat,
obětavost, odpovědnost, spravedlnost,
vyrovnanost, rovnováhu, jemnost,
ženskost.
Budeme mít větší sklon být stateční,
konat dobro, budeme více nestranní,
více veselí a plni optimismu, než tomu
bylo v roce pět.
Odvaha šestky a touha po souladu
také přináší chuť přesekat koule na
nohou.
Šestka jsou především vztahy. Budeme vytyčovat nové mantinely, měnit
struktury a pravidla. Pokud jsme žili na
něčí úkor, půjdeme do sebe. Šestka má
vibraci pomoct nám si to uvědomit. A
já dodávám, nebojme se toho.
Zvláštní úlohu sehrají lidé, které
v tomto roce potkáme. Buďme hodně
otevření a i přesto, že již máme své stálé přátele, socializujme se.
Jejich úloha bude až karmická a
pomohou nám přijít tam, kam máme
úkol v tomto životě dojít.
Jakkoli harmonizace vztahů může
znít růžově, uvědomme si, že ten
samotný proces nalezení souladu v
rodině, společnosti, s přáteli, dá zabrat.
Budeme doslova kácet les a tak budou
lítat třísky. Tento proces je však maximálně ozdravný a potřebný a přinese
nám tolik kýžený soulad a klid.
Věřím ve vibraci šestky, která nezná
strach a miluje harmonii, takže spojuje
i lidi s rozdílným názorem, což potřebujeme jako sůl.
Na co by si měli lidé například
dávat pozor?
Osobní růst, který nás v roce šest
čeká, není pohodlná cestička růžovým
sadem. S nalezením pevných základů v
roce 2022 přichází totiž odpovědnost
za nalezení nové rovnováhy, a to se
všemi lidmi v našem životě. Budeme
hledat a nacházet nové autority, rozpo-

MARTINA BERKOVÁ.
znávat pseudoautority.
Rok ´22 povede k nalezení rovnováhy, kterou jsme mnozí ztratili. Bude
však jiná, nová. A bude něco stát. Každý budeme sám za sebe, ale zároveň
součástí nějakého kolektivu, hnízda,
rodiny, a to vyžaduje přijmout velkou
odpovědnost.
Měli bychom mít svůj vlastní postoj,
ale také odpovídat za něj. Tak si nás
bude více vážit naše okolí i my sami.
To je i mé poselství lidem.
Co si myslíte o lidech, kteří numerologii nevěří? Považujete ji vy sama
za vědu?
O lidech, kteří numerologii nevěří,
si nemyslím nic špatného. Mají na to
právo. Numerologie je součástí esoterických nauk, které slouží k lepšímu
pochopení sebe sama a světa kolem
nás. I přesto, že jí někteří lidé nevěří, musím říct, že se na nás obrací stále více lidí a mezi zájemci o výklad je
i mnoho „materialisticky založených
osobností“.
Kde vlastně numerologie vznikla?
Původně byla numerologie skryté
učení, které se předávalo z mistra na
žáka. Za zakladatele je považován řecký matematik Pythagoras.
Byla odvozena od astrologie a spolu s tarotem tvoří pověstný propojený
trojlístek. Protože Pythagoras žil 500
let př.n.l., prošla dlouhým vývojem.
Numerologie má hlubokou tradici,
vychází ze středověké kabaly.
Na klasickou matematiku však
můžete zapomenout. Výklad čísel je
jiný.
Obrací se na vás hodně lidí? Případně proč? Chtějí spíš radu nebo
je to zvědavost?
Zájem lidí časem roste. Já pracuji především s numerologií, která vychází
z data narození člověka a řadí se k tzv.
západní numerologii. Zájem lidí stoupl
i v této těžké době. Možná právě proto, že chtějí znát souvislosti a změnit
budoucnost.
Kdo se s numerologií ještě nesetkal,
tak tomu samozřejmě i vysvětluji. Lidi
zajímá nejvíce jejich životní číslo a
numerologická mřížka, ve které vznikají prázdné a plné roviny, pohled do
budoucnosti.
Co všechno o nás mohou čísla prozradit?
Budete se asi divit, ale úplně všechno.
Vlohy, talenty, sklony, zaměření, povahové rysy, nedostatky, přednosti, charakter, fyzično, emoce, duchovno.
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Psychoterapeutické okénko
Člověk je tvor společenský a potřebuje ke své spokojenosti pěkné vztahy a také pocit, že žije v předvídatelném a klidném světě, kde všechno
má své místo.
Pokud tomu tak není, pak propadá stresu a může být vytržen ze svého klidu, a to velmi rychle. Potřebuje pak znovu najít svou vnitřní
rovnováhu. Nejrychlejší cestou k ní
je zastavit se a uvědomit si, že záleží
jen na nás samotných, jaký postoj
zaujmeme ke světu kolem nás a zdali
bude náš pohled na něj spíše laskavý
nebo plný obav.
Vše důležité se totiž odehrává v
našem mozku, který nám jen předkládá určitou verzi reality, v níž
potom žijeme. Proč si tedy neudělat
tuto „realitu“ pěknou a klidnou?
Abychom se zastavili a začali vnímat svět více pozitivně, je zapotřebí
mít své „zdroje“, které nám pomáhají
i v náročných časech, a pod kterými
si můžeme představit naprosto obyčejné věci, jako jsou dostatek spánku, pozitivní a laskaví lidé v našem
okolí, koníčky nebo pravidelný rytmus, který také výrazně přispívá k
tomu, abychom zbytečně nepropadali úzkostem a různým obavám z
budoucnosti.
Vše důležité se totiž odehrává v přítomnosti, proč si tedy lámat hlavu s
tím, co bude zítra? Pokud žijeme v
dobrém a laskavém světě nyní, jistě bude taková i naše budoucnost. A
jelikož jsme ve svém životě spojeni
i s druhými lidmi, bude se jistě náš
laskavý pohled přenášet i na ně.
A pokud je přece jen někdo v
našem okolí negativní? Má na to
právo, ale my máme vždy na výběr.
I když to tak zpočátku nemusí vypadat. Zvolme si tedy vždy tu variantu,
v níž se sami cítíme nejlépe a odkud
nám přijde i životní síla.
Mgr. Lucie Poláková
Psychoterapeutka a astroložka

Pohotovostní služba zubních lékařů – leden 2022
Datum

Den Jméno

Místo poskytování, telefon

1. 1.

So

MUDr. Nahodil František

Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, 567 318 137

2. 1.

Ne

MDDr. Poukarová Kateřina K-DERMA s.r.o., náměstí Zachariáše z Hradce 50, Vnitřní Město, 588 56 Telč, 607 653 315

8. 1.

So

MUDr. Vaněk Tomáš

Slavíčkova 4509/2, 586 01 Jihlava, 567 210 991, 724 301 773

9. 1.

Ne

MDDr. Vaněk Tomáš

MUDr. Tomáš Vaněk, Slavíčkova 4509/2, 586 01 Jihlava, 567 210 991, 724 301 773

15. 1.

So

MUDr. Vašek Zdeněk

Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 234 450

16. 1.

Ne

MUDr. Vašková Soňa

Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 210 341

22. 1.

So

MUDr. Vítů Lenka

Březinova 4420/62A, 586 01 Jihlava, 567 333 470

23. 1.

Ne

MUDr. Jiří Brož

Stomatologické studio s.r.o., Telečská 1727/34, 586 01 Jihlava, 567 309 654, 567 305 588

29. 1.

So

MDDr. Kárník Stanislav

Swedish Dental Care s.r.o., Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 604 505 303

30.1.

Ne

Pohotovost není obsazena

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
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