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S legendárním stadionem
se loučily hokejové legendy
Měsíční glosování
� Mladí to oceňují, staří nesouhlasně vrtí hlavou, co je to? Správná odpověď zní: sdílená kola. Jedna
z věcí, která se městu povedla. Kola
stojící třeba před institucemi můžete
využít k popojetí ve městě. Výborná
myšlenka i počin. Přiblížili jsme se
tak větším městům, které si takto uvnitř zkracují vzdálenosti.
� Firma Kronospan zahájila provoz technologie umožňující zavedení
recyklovaného dřeva do výroby OSB
desek. Před třemi lety město Jihlava
ústy náměstka primátora Víta Zemana firmu tvrdě kritizovalo i kvůli
možné recyklaci. Po dvou letech prohlásil, že je to vlastně dobrý nápad.
Mezi hosty slavnostního zahájení
provozu, kam byla pozvána téměř
stovka lidí, se primátorka ani její
náměstek Zeman neobjevili. Město
tam zastupovali tři radní.
� Takový politický rozchod jihlavská politika nepamatuje, a to si Jihlavané mohou vzpomenout na rozkol v ODS, kdy před lety jeden nebo
dva zastupitelé za ODS prohlásili, že
ODS volit nebudou. Rozpad Fóra
Jihlava ale vede. I díky exzastupitelovi M. Tomancovi, který primátorku
K. Koubovou na sociálních sítí „bije“ hlava nehlava. Třeba teď, když se
stala lídryní nového volebního uskupení PiFo. „Velké překvapení…a
ostuda,“ okomentoval to její dřívější
spolustraník.
� Hokejisté Dukly skvěle zabojovali, když se stali mistrem Chance ligy. V souboji o postup do extraligy však nestačili na favorizované
Kladno. Nyní přišli o domácí zimák
a ještě ke všemu o brankáře Žukova,
kterého přetáhl Vsetín. Takže Dukla
versus ostatní 1 : 3.
-pk-

JAN KLAPÁČ. Sedminásobný mistr republiky v Dukle Jihlava strávil 15 sezon v letech 1960 až 1975. Spolu s reprezentací nastřílel za svou kariéru neuvěřitelných
410 gólů. Je členem Klubu hokejových střelců a v roce
2010 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.
Foto: Michal Boček

JIŘÍ HOLÍK. Sedminásobný mistr republiky. Rekordman v počtu
odehraných zápasů za hokejovou reprezentaci (319 startů!).
Dvanáctkrát se zúčastnil mistrovství světa, čtyřikrát zimních
ZIMNÍ STADION po roce 1955, kdy ještě neměl střechu, olympijských her a jednou Kanadského poháru. Mimo jiné je i
a hrálo se pod širým nebem.
Foto: Facebook členem Síně slávy IIHF (1999).
Foto: Michal Boček

HORÁCKÝ ZIMNÍ STADION byl zastřešený v roce 1967. Ke konci dubna roku 2022
jeho životnost skončila a nelze ho dále bez rekonstrukce používat. Vlastník, město Jihlava, se rozhodlo stadion zbourat a na jeho místě postavit novou multifunkční halu.
Foto: Archiv JL

ROZLUČKA. Poslední akce na
Horáckém zimním stadionu
se 30. dubna 2022 odehrála
důstojně a s množstvím sportovních osobností, kterým
vévodily ty hokejové.
Přišli mnohonásobní medailisté a držitelé všech možných
hokejových rekordů. Kdy jindy lze vidět pohromadě kvězdy sedmdesátých, osmdesátých či devadesátých let, kdy
Dukla patřila mezi nejobávanější celky hokejové ligy?
Jedna obrovská kapitola se
se zimním stadionem uzavřela a otevírá se nová. Ať už
s plánovanou multifunkční
halou či zásadní rekonstrukcí.
-pk-
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K lípám jerlíny
� První ze tří míst, kde budou
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Řidič Vysočiny: navigátoři v akci

v rámci revitalizace Masarykova náměstí nové stromy, je osázeno. Pět jerlínů pracovníci odborné
firmy vysadili do tzv. strukturního
substrátu. Ve vyhloubeném prostoru byl předtím proveden archeologický výzkum. Vybudování celého
místa pro pět jerlínů stálo zhruba 2,7
milionu korun. Doposud byly v centru náměstí jen lípy. Kompletní revitalizace náměstí, se kterou se počítá
do roku 2030, má stát 200 milionů
korun.

Blokové čištění
� Až do konce května budou jihlavskými ulicemi projíždět čisticí
vozy. Auta, která budou stát v čištěných ulicích, předem označených
dopravními značkami, budou specializovanou firmou odtažena. Své
auto pak majitel najde na odstavném
parkovišti v jihlavském dopravním
podniku. Podrobnou mapu čištění naleznete na webových stránkách
města Jihlavy.

Dražší jízdné MHD
� Od 1. května platí nové tarify
v MHD. Dražší jsou roční kupóny,
s výjimkou dětí do 14 let, i časové
papírové jízdenky. Kompletní nový
tarif jízdného je k dispozici na webu
dopravního podniku.
Kvůli množství dotazů k novým
tarifům zřídil dopravní podnik informační linku k cenám jízdného na
čísle 567 301 321. Volat můžete každý pracovní den od 6 do 14 hod. a v
pondělí a ve středu až do 16 hodin.

POSÁDKA vozu číslo 21 - řidička Kateřina Přibylová a navigátorka Eva Hudečková dorazily do cíle s úsměvem a dle jejich
slov si celou akci velmi užily.
Foto: Veronika Dawidowicz

El Obro knižně

Po dvouleté přestávce se jela
motoristická soutěž Řidič
Vysočiny pořádaná Jihlavskými listy a Útvarem policejního
vzdělávání a služební přípravy
- Vzdělávací zařízení Jihlava.
� Veronika Dawidowicz

Miláček fanoušků Dukly Jihlava osmdesátých let Oldřich Válek se dočkal
knihy. Pod názvem Bouřlivák Olda
z pera Jany Čeryové z nakladatelství
Aleš Čeněk vzešla knížka jeho vzpomínek. Od jeho začátků na třebíčském
ledě až po úspěchy s Duklou Jihlava a
tehdejší reprezentací.
Olda mající přezdívku El Obro diváky bavil nejen svým hokejovým uměním, ale i fyzickou zdatností a hlavně
urputností, kdy si nenechal nic líbit,
když cítil nespravedlnost.
V knize jsou i texty jeho bývalých
spoluhráčů a kamarádů, kteří přidávají historky z Oldova nejen hokejového
života. Nechybí ani množství fotografií
z éry, kdy hokejová Dukla pro mnoho
tisíc Jihlavanů byla vším.
-pk-

V pořadí již 24. ročník Řidiče
Vysočiny se konal na čarodějnické
datum, tedy 30. dubna.
Ani po dvouleté pauze na tuto
soutěž, kde si mohou řidiči ověřit své znalosti nejen ze silničního
provozu, nezanevřeli její pravidelní účastníci. Mezi ně patří i Kamila
Jusková.
Sympatická maminka se soutěže účastnila již potřetí. Letos jí
navigátora dělala babička a zbytek
posádky tvořily její děti a mladší
bráška.
Nejtěžší jí přišlo umístění kol
automobilu na předem připravené
značky.
S touto disciplínou bojovala i
řidička Kateřina Přibylová spolu
s navigátorkou Evou Hudečkovou.
Jinak si ale dámy pochvalovaly nejen dobré počasí, ale i soutěž
jako celek.
„Jela jsem letos již pošesté, ovšem
poprvé jako řidič,“ říká Kateřina,
které jako nejzajímavější úkol přišlo, když měla jako řidič zaslepené
oči a musela projet dráhu.
„Bylo to pro mě dost stresující, ale
kolegyně navigátorka to zvládla perfektně. Měly jsme jen jednu chybičku,“ pochvaluje si spolupráci členka ženské posádky.
Eva se soutěže účastnila poprvé,
a jak sama říká, myslí se, že jí role
navigátora šla. Což kýváním hlavy
potvrdila i Kateřina.
„Neměly jsme ani jeden zásek a

dovedla jsem nás do cíle,“ směje se
Eva.
Aktuální situace v Jihlavě je pro
mnoho řidičů dost stresující, a
tak otázka na dopravní omezení
nemohla chybět.
Všechny zúčastněné ženy však
mají to štěstí, že se jim tato situace
vyhýbá, protože nejezdí po Jihlavě
ani ve špičce ani během dne.
Kompletní výsledky najdete na
www.jihlavske-listy.cz

Ti nejlepší
� Osmdesátikilometrovou trať z Dalešic do Jihlavy nejlépe zvládla v kategorii
aut posádka ze Žďárska Aleš Janáček s
Martinem Sedláčkem. Druzí skončili Miroslav Škapa a Jan Kadlec (také Žďársko)
a třetí Vladislav Valeš z Luk nad Jihlavou
spolu s Vojtěchem Kavinou z Jihlavy.
� V motorkách vyhrál Jaroslav Miklík
ze Žďáru nad Sázavou, v malých motorkách Vladimír Roupec z Telče.
–pk-

MEZI dovednostní disciplíny patřilo i roztřídění a smontování různě velkých
matic a šroubů, samozřejmě poslepu.
Foto: Petr Klukan
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Esence
individuality,
styl a komfort
pro každý
den
od 30. května až do
10. června v Optice
Žilka. Kolekce Lafont
pro rok 2021 až 2022.

Masarykovo nám. 29, Jihlava

Knihkupectví Otava, vlastně Kosmas

U ZNÁMÉHO knihkupectví se ještě pozmění název. Ponese jméno nového majitele. Ve výřezu Antonín Otava, knihkupec,
který v obchodě s knihami strávil vlastně celý svůj pracovní život.
Foto: Petr Klukan
Počátkem dubna se po několikaměsíční rekonstrukci
opět otevřelo knihkupectví v Komenského ulici, známé
po svém dlouholetém majiteli Antonínu Otavovi, který
před pěti lety zemřel.
„Jsme hlavně rádi, že tu knihkupectví zůstalo,“ říká Jana
Kožichová, dcera pana Otavy, „kvitovali to s povděkem i
naši zákazníci, kteří si už mysleli, že jsme skončili.“
Jak již dříve řekla za sebe i svou sestru, které až do konce loňského roku soukromé knihkupectví provozovaly,
jsou rády, že sehnaly solidního nástupce – společnost
Kosmas. „Myslíme si, že by s ní souhlasil i náš tatínek.“

Letité knihkupectví ještě čeká změna v názvu na fasádě
domu.
Antonína Otavu tak bude připomínat jen jeho podobenka na zdi uvnitř obchodu, vyvěšené ocenění Cena
města Jihlavy, která mu byla udělena v roce 2004 za celoživotní přínos v oblasti knihkupectví a za podíl na rozvoji města v úseku péče o kulturu ve vztahu k historickému
dědictví - a vlastně i obě dcery, které zde nadále pracují.
Jediným knihkupectvím v Jihlavě, které v současnosti
vlastní jihlavský podnikatel, je nyní ve stejné ulici sídlící
Knihkupectví Jitka majitelky Jitky Křivánkové.
-pk-

Zemřel
Leo Švančara

Ve věku 59 let zemřel 22. dubna
Leo Pavel Švančara, jihlavský patriot, muzikant, publicista, astrolog,
homeopat a bývalý regionální politik, ale i kontroverzní osobnost.
V roce 1996 byl zakladatelem serveru Regionalist, v němž publikoval
texty o zajímavých osobnostech, historických událostech či glosoval dění
ve státě.
O dva roky později se podílel
na dehonestaci tehdejšího starosty Františka Dohnala, když využil
nabídky skupiny jihlavských podnikatelů na vydávání předvolebních
novin Jihlavské pohledy.
V mládí byl členem ČSL, po roce
2000 vstoupil do jihlavské ODS,
v níž se stal i místním místopředsedou. Po dvanácti letech se s ODS
názorově rozešel a ze strany vystoupil. Jeho kritici mu vyčítali, že ODS
vnitřně rozložil.
Poté se převážně věnoval svým webům a e-shopu s astrologií a homeopatií.
-pk-
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Ráda jí trhám kytičky, říká Emička
Blíží se Den matek, který připadá vždy na druhou
květnovou neděli. Zeptali jsme se tedy dětí na pár
otázek.
-vd-

Co pro tebe znamená maminka? Chystáš
pro ni ke Dni matek nějaký dárek? Co si
myslíš, že by ji potěšilo?

Tomášek, 6 let

Maminku moc miluju. Dávám jí
kytičku a obrázek, který namaluji ve
školce. Radost jí udělá, když nezlobím.

Martínek, 5 let

Mám rád, že maminku můžu mazlit a dávat jí pusinky. Na Den matek
jí nic nedávám, ale mohl bych jí třeba dát kytky.

Filípek, 6 let

Maminka je někdo, kdo nás má rád
a hezky se o nás stará. Nějaký dáreček mamince dám. Určitě by ji potěšila pusa ode mě.

Laurinka, 7 let

Maminka pro mě znamená láska. Ke Dni matek jí dávám růži a
pusinku. Určitě by ji potěšila pusinka, dáreček, pomazlení a jednička ve
škole.

Verunka, 7 let

Ilustrační foto: Pixabay

Anička, 9 let:

Maminka pro mě znamená všechno. Potěšil by ji náramek z korálků,
které jí navlékám.

Eminka, 6 let

Je moje nejmilovanější maminka.
Dávám jí kytku a obrázek, na který
namaluji srdíčko.
Maminku by nejvíc potěšilo obejmutí a pusinka s kytičkou.

Maminka je moje pusinka. Dávám
jí dárek a pusu. Ještě nevím, jaký
dárek jí dám.

Honzík, 6 let

Maminku mám rád. Hlídá mě. Asi
jí namaluju nějaký obrázek, ale vím,
že by ji potěšila i kytka.

Emička K., 3 roky

Maminku mám moc ráda. Vše, co
slíbí, tak splní.
Ráda jí trhám kytičky a ke Dni
matek by ji potěšily srdíčka, kytičky
a pusinky.
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Jihlavský rodák, fotograf ČTK,
Luboš Pavlíček vystavuje ve Smrčné
Galerie Smrčná od března
hostí další fotovýstavu. Tentokrát Luboše Pavlíčka (51), profesionálního fotografa České
tiskové kanceláře.

Dosavadní fotovýstavy
v Galerii Smrčná
� Josef a Petr Klukanovi

černobílé snímky spoluzakladatele Horáckého fotoklubu Josefa K. a
barevné až abstraktní snímky jeho syna
Petra K.
Výstava kvůli covidu trvala od září
2020 do září 2021
� Antonín Chloupek
černobílé snímky herců a hereček nafocených při natáčení filmů nejen v barrandovských ateliérech na přelomu 70. let
minulého století
září 2021 – březen 2022
� Luboš Pavlíček
především reportážní snímky profesionálního fotografa České tiskové
kanceláře
březen 2022 – září 2022

� Petr Klukan

Galerie Smrčná, jen pár kilometrů od Jihlavy, pokračuje v budování tradice kvalitních fotografických
výstav. V březnu se zde uskutečnila
vernisáž výstavy jihlavského rodáka Luboše Pavlíčka, nyní žijícího
v Třešti. Autor se fotografií zabývá
desítky let. Fotí pro Českou tiskovou kancelář (ČTK).
Položili jsme Lubošovi tři otázky.
Jelikož jsme byli dlouhou dobu kolegové v Jihlavských listech, tykáme si.
Luboši, co se ti fotograficky
vybaví, když se řekne Jihlava, kterou jsi musel fotit tisíckrát?
Okamžitě mi naskočí Dukla, fotbal, Festival dokumentů. A mám
hrozně rád pohled přes Neptuna na
Ignáce, a když se otočím a vylezu si
na květináč, uvidím Bránu Matky
Boží. Jakmile uvidím bránu, vzpomenu si na Martina, který prochází bránou, a když se otočím, vidím
havířky, kteří jdou směrem k bráně.
Pak se mi vybaví vysypané popelnice, podzemí, občas se mi vyba-

PREZIDENT Miloš Zeman.

Otevírací doba
FOTOGRAF ČTK Luboš Pavlíček (vlevo) spolu s Jiřím Čadou ze Školy ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě, spoluzakladatelem projektu fotografických výstav
ve Smrčné.
Foto: Petr Klukan
ví podivuhodná individua motající
se po náměstí, protože se bojím o
foťák (smích). A pak dálnice.
Jsem rodák z Jihlavy, narodil jsem
se na Znojemské, kdysi to byla
Malinovského, tak jsem tu prožil

Foto: Luboš Pavlíček

dnes už jen kousek života, přestože
jsem byl v Jihlavě do svých sedmnácti. Pak jsem šel na vojnu do Prahy a pak už odtud rovnou do Třeště.
V Jihlavě jsi nafotil řadu významných lidí i událostí. Které snímky
ti utkvěly v paměti?
Určitě si pamatuješ, jak se u nás
dělila republika. Tak se mi vybaví
Mečiar s Klausem. Vždycky, když jdu
kolem Zlaté hvězdy, si na to vzpomenu, jak tam vylézali. Další návštěvy prezidentů - Havla… to si člověk
pamatuje, ale tohle bylo něco jiného.
Pak si pamatuji naše hejtmany
spojené s Jihlavou. Miloše Vystrčila, který je z Telče, ale to nevadí, a Frantu Dohnala, který je pro
mě úplně zásadní, protože Jihlavu
pozvedl na úroveň krajského města.

Každý všední den PO - PÁ od 8 do 15
hod., ve ČT do 17 hod.
V případě zájmu prohlídku umožní i
v jiných hodinách po telefonické nebo
písemné domluvě na kontaktu: 567
275 183.

Neuvažoval jsi, že bys z portrétů
významných osobností Vysočiny
uspořádal výstavu?
Trošičku jsem už v Jihlavě něco
dělal: výstavu ze všech her Horáckého divadla, z toho mám strašně moc
fotek.
Mám spoustu lidí, ale já si třeba
k politikům nikdy nenašel tu úplně
správnou cestu, abych je fotil. Mám
nafoceného jednoho pána, ale snímek se nakonec nevešel na výstavu.
Ten by asi vyvolal úsměv u řady lidí…
(Čtenářům prozradíme, že se jednalo
o fotku útoků hmyzu na bývalého premiéra Andreje Babiše.)

ZVÍŘECÍ performance na Masarykově náměstí k výstavě v Galerii pod širým
nebem Nonstrop.
Foto: Luboš Pavlíček

Zaměstnání
Hledáte práci? Prodejte se
Ucházíte se o zaměstnání, prodáváte svou kvalifikaci, své dovednosti a
schopnosti?
Chce-li někdo něco prodat, musí obvykle investovat do reklamy a
zaujmout. Vaší reklamou je tzv. osobní portfolio, které o sobě zpracujete a
předáte zaměstnavateli.
Hlavní součástí této dokumentace je strukturovaný životopis, který přehledně shrnuje údaje o vaší kvalifikaci, profesních kvalitách a dosavadní profesní kariéře.
Dále sem patří kopie vašich vysvědčení, osvědčení, certifikátů, přiložit
můžete i svou fotografii. K tomu všemu patří průvodní nebo motivační
dopis.
Jestliže jste s potenciálním zaměstnavatelem již jednali, pošlete mu dokumenty, které po vás vyžaduje.
Pokud zaměstnavatele zaujmete a pozve vás k osobnímu pohovoru či k
výběrovému řízení, nastane druhé kolo vaší prezentace. Zde již nebudete mít
čas rozmýšlet si odpovědi jako při psaní životopisu nebo žádosti o přijetí.
Pracovní pohovory nemusí nutně probíhat tváří v tvář. Obzvlášť pokud si
hledáte uplatnění v zahraničí. Mezi nejpopulárnější způsoby komunikace na
dálku patří video chat. Proto je důležité se na pohovor důkladně připravit,
abyste nebyli zaskočeni.
-tz-

Vláda navýšila
životní minimum
O 10 % se od 1. dubna mimořádně navýšilo životní a existenční minimum.
Schválila to vláda v reakci na současnou situaci domácností spojenou
s vysokou inflací a růstem cen energií.
Navýšení životního a existenčního
minima má dopad i na některé sociální dávky.

Navíc: Rodiny dostanou
jednorázový příspěvek
5 tisíc korun na každé
dítě do 18 let.
Předpokládaný termín
výplaty je srpen 2022
Více peněz dostali ti, kteří pobírají příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení či příspěvek při pěstounské
péči.
Navýšila se také mimořádná okamžitá pomoc. Zvýšil se počet rodin,
které dostanou přídavek na dítě a
porodné.
Opatření se dotklo přibližně 360
tisíc příjemců dávek, navýšení se projeví už v jejich dubnové výplatě.
„Navýšení životního a existenčního
minima o 10 % odráží přibližný nárůst
spotřebitelských cen. Výše těchto částek
tak bude odrážet nezbytné náklady na
potraviny a ostatní základní potřeby,“
uvedl ministr práce a sociálních věcí
Marian Jurečka.
Navýšení se promítlo do některých
dávek – přídavku na dítě, porodného, příspěvku na živobytí, doplatku
na bydlení, příspěvku při pěstounské
péči či mimořádné okamžité pomoci.
-tz-

Ilustrační foto: archiv JN

STRANA 7

STRANA 8

Zaměstnání

JN – KVĚTEN 2022

STRANA 9

JN – KVĚTEN 2022

Zaměstnání

Aktuality aneb Co se děje v Kosteleckých uzeninách

Průměrná dělnická mzda je u nás nad hranicí 27 tisíc korun
Asi není Čecha, který by
si nevybavil alespoň jeden
produkt Kosteleckých uzenin. A není divu, vždyť jejich
historie je delší než sto let.
Jak moc se za tu dobu změnila „řezničina“? Téma pro
personálního ředitele Kosteleckých uzenin Zdeňka
Lidmilu.
Jaký máte provoz – „jedete“ 24 hod.,
7 dní v týdnu?
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.
Nechybí vám aktuálně šikovní lidé
- z jakých oborů u vás člověk najde
uplatnění?
V posledních letech, kdy nebyl obecně na trhu dostatek volných pracovníků,
samozřejmě chyběli a chybí lidé i nám.
Obecně se dá říci, že u nás najde uplatnění kdokoli i bez vzdělání, avšak musí
mít zájem o práci a nesmí se bát pracovat. Z odborných profesí neustále potřebujeme doplňovat řezníky, elektrikáře,
údržbáře….
O každé ﬁrmě koluje mezi lidmi
spoustu zažitých pověr. V případě
Kosteleckých uzenin je to třeba „zaručená zpráva“ o nízkých platech. Pojďme to uvést na pravou míru.

Mgr.
Zdeněk
Lidmila
V žádném případě dnes nemůžeme
souhlasit s tvrzením, že naše společnost
lidi špatně platí. Jen za posledních pět let
se průměrná mzda na dělnických pozicích zvedla o více než 35 %.
V letošním roce se průměrná dělnická mzda pohybuje nad hranicí 27 tisíc
korun hrubého, což je na potravinářský
obor velmi nadstandardní odměna.
Mimo mzdu poskytujeme zaměstnancům širokou škálu beneﬁtů jako například Cafeterii s minimální dotací konta
ve výši 6000 Kč na rok.
Proč by lidé měli jít pracovat do
Kosteleckých uzenin – zkusíte vyjmenovat tři důvody?
Stabilní společnost fungující bez ohledu na krize.
Jistota výplaty v termínu na účtu.
Zajímavá práce ve společnosti, která
je jedničkou na trhu v produkci masa a
uzenin.
Co děláte pro to, abyste si udrželi
zaměstnance – co děláte pro jejich
rozvoj? Mají nějaký kariérní růst?
Vzhledem k tomu, že 90 % našich
zaměstnanců pracuje na dělnických pozicích, není kariérní růst zrovna tou atraktivní motivací pro setrvání ve společnosti Kostelecké uzeniny. Spíše se snažíme
našim lidem nabízet atraktivní beneﬁty.

Říká se, že motivovaní zaměstnanci
jsou hybateli pokroku celé ﬁrmy. Platí to i u vás?
Samozřejmě, šikovní a motivovaní
zaměstnanci jsou to nejdůležitější, co ve
společnosti máme.
Jak to bylo v dobách ekonomické
krize či v pandemii koronaviru… –
propouštěli jste?
V žádném případě jsme nepropouštěli.
Naopak, vzhledem ke zvýšené poptávce
po jídle, zejména v počátcích pandemie,
jsme navyšovali počty zaměstnanců a
stále hledáme nové lidi pro práci v našich
provozech.
Věříme, že náš obor je fungující bez
ohledu na ekonomické krize, a proto jsme pro naše zaměstnance důvěryhodným a dobrým zaměstnavatelem a tím
budeme i nadále.
(PI-j05-3D)

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

#srdcemtechnik

Bije tvoje srdce pro techniku?
Pak jsi ten, koho hledáme!

3RMĂSUDFRYDWGRVNYĎOpKRNROHNWLYX
Hledáme technology DNROHJ\QDRGGĎOHQt kvality a nákupu.
1iVWXSQtSUpPLHQDY\EUDQpSR]LFH.Ā

bosch.jobs.cz
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Úřad práce: Ukrajinci nastoupili
na dlouhodobě neobsazená místa
Nejčastěji se aktuálně občané Ukrajiny v Česku uplatňují
jako montážní dělníci ve výrobě, či řidiči.
 ז-tz-

Od 24. 2. do konce dubna využilo
možnosti pracovat v ČR podle
dostupných zdrojů celkem 23.973
občanů Ukrajiny pod dočasnou
ochranou.
Ti mají od 21. 3. volný vstup na
český trh práce. Nastupují na pozice
ve výrobě nebo v dopravě, ale také v
logistice nebo třeba ve službách.
Zpravidla se jedná o dlouhodobě
neobsazená pracovní místa. Nejvíce
příchozích cizinců pracuje v Plzeňském, Středočeském a Jihomoravském kraji.
Občané Ukrajiny prchající před
válkou, kteří mají pobytové vízum
za účelem strpění/dočasné ochrany, nepotřebují aktuálně povolení k
zaměstnání ani zaměstnanecké karty.
A nemusí se spoléhat na žádné zprostředkovatele. Mohou si najít sami
zaměstnání u každého zaměstnavatele, který hledá nové zaměstnance.
Ten následně nahlásí Úřadu práce ČR
jejich nástup do pracovního poměru.
„Stále platí, že do ČR přicházejí pře-

devším ženy s dětmi, které v první řadě
řeší především zajištění péče o potomky
a ubytování. Následně se pak zajímají
o možnost výdělku. Aktuálně vyhledávají spíše krátkodobé pracovní poměry,
protože stále věří, že se vrátí brzy domů.
S ohledem na děti také dávají přednost
jednosměnným pracovním příležitostem,“ shrnuje generální ředitel Úřadu
práce ČR Viktor Najmon.
Nejvíce občanů Ukrajiny momentálně pracuje v Plzeňském (3672
osob), Středočeském (3441 osob) a
Jihomoravském kraji (2785 osob).
Nejčastěji jako montážní dělníci ve
výrobě, pomocníci ve stavebnictví, v
dopravě, řidiči nebo obsluha stacionárních strojů či pojízdných zařízení.
„Naši zaměstnanci jsou v pravidelném kontaktu se zaměstnavateli, kteří
nabízejí volná pracovní místa nebo je v
minulosti prostřednictvím Úřadu práce ČR poptávali, a ta jsou vhodná i pro
cizince. Ověřujeme, zda jsou tyto pozice
stále aktuální a snažíme se je co nejdříve
obsadit osobami, které přichází z Ukrajiny,“ vysvětluje Najmon.
Do konce dubna ÚP ČR evidoval v
celé ČR přes 8500 občanů Ukrajiny
pod dočasnou ochranou, kteří podali
žádosti o zavedení jako zájemci (8313
osob) nebo uchazeči (194 osob) o
zaměstnání.

POKUD se občan Ukrajiny pod dočasnou ochranou zaeviduje na ÚP ČR
jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, může požádat o financování kurzu českého jazyka.
Ilustrační foto: Pixabay
Přibližně 38 % z nich uvádí maximálně základní vzdělání nebo praktickou školu, 25 % vysokoškolské vzdělání, 22 % má úplné střední odborné
vzdělání s maturitou a 15 % tvoří lidé
vyučeni.
Úřad práce využívá údaje o
dosaženém vzdělání a požadovaném zaměstnání, a to nejen u občanů
Ukrajiny, které vede ve svých eviden-

cích, ale stejně pracuje s údaji ostatních uchazečů a zájemců o zaměstnání - k párování nabídky pracovní síly
s poptávkou ze strany zaměstnavatelů
a případně k návrhu zařazení do vzdělávacích aktivit.
Tak, aby vzdělání, dovednosti, znalosti daného uchazeče odpovídaly
požadavkům a potřebám zaměstnavatelů. Tedy byly přizpůsobeny potřebám trhu.
Pokud se občan Ukrajiny pod dočasnou ochranou zaeviduje na ÚP ČR
jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, může požádat o financování kurzu českého jazyka. Ty úřad financuje
z projektu, v jehož rámci mohou klienti využívat také doprovodná opatření. Např. proplácení prokázaných
cestovních výdajů, či poplatků za
lékařské prohlídky. V odůvodněných
případech budou moci rovněž využít
služeb hlídání dětí a jiných závislých
členů rodiny.
Kurz českého jazyka může pro účely rekvalifikace realizovat například
škola v rámci oboru vzdělání, který
má zapsán v rejstříku škol a školských
zařízení, nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle
zvláštního předpisu.
Největším problémem je nyní malý
počet dostupných kurzů.
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Zažijte
Zažijte
Zažijte

Ve spolupráci:

Ve spolupráci:
Ve spolupráci:

Den
s
ENVIROPOLEM
Den
s
Den s ENVIROPOLEM
ENVIROPOLEM
22. KVĚTNA 2022 Stadion FC Vysočina Jihlava
22. KVĚTNA 2022 Stadion FC Vysočina Jihlava

22. KVĚTNA 2022 Stadion FC Vysočina Jihlava
Program
Program

11:00 Otevření
Programstadionu
11:00 Otevření
stadionu
11:20 Vystoupení dětí ŠaR Dance
11:2011:00
Vystoupení
ŠaR Dance
Otevřenídětí
stadionu
(latinsko-americké
tance)
(latinsko-americké tance)

12:00 Madagaskar show pro děti

12:00 Vystoupení
Madagaskardětí
show
děti
11:20
ŠaRpro
Dance
14:00
Kapela III. tance)
třetina
(latinsko-americké
14:00
Kapela III. třetina
15:30 Slavnostní výkop
15:30 Slavnostní výkop
12:00
Madagaskar
show
pro děti
Fotbalový
zápas VIP
osobností
Fotbalový zápas VIP osobností

16:40 Předání
daru
Integračnímu
14:00
Kapela
III. třetinacentru Sasov
16:40 Předání daru Integračnímu centru Sasov

17:00
17:00 výkop
15:30 Slavnostní
Koncert kapely Mig 21
Koncert kapely Mig 21

Fotbalový
zápas VIP osobností
18:30 Kapela III. třetina

16:40

18:30 Kapela III. třetina
19:30 Rozloučení s akcí
Předání
daru
Integračnímu
centru Sasov
19:30
Rozloučení
s akcí

Doprovodný program
Doprovodný program
Celodenní fotbalová školička (možnost zápisu dětí na fotbal), Capri-Sun horolezecká
Celodenní
fotbalová
školička
(možnost
zápisu
dětírozmanitých
na fotbal), Capri-Sun
horolezecká
interaktivní
dětská
stanoviště,
food
festival
chutí + míchané
koktejly,
stěna,
interaktivní
dětská
stanoviště,
food
festival
rozmanitých
chutí
+
míchané
koktejly,
stěna,
chill out zóny (tip: vezměte si s sebou deku) a jako překvapení exkluzivní zóna pro
děti
chill out zóny (tip: vezměte si s sebou deku) a jako překvapení exkluzivní zóna pro děti

17:00
Koncert kapely Mig 21
@Den s Enviropolem
@Den s Enviropolem

18:30 Kapela III. třetina
VSTUPNÉ
VSTUPNÉ

ZDARMA
ZDARMA

Zažijte

Ve spolupráci:

Vstupné neplatíte – vstupné na rodinu či skupinu
Vstupné
neplatíte
– vstupné
rodinu či skupinu
bude
jeden
vysloužilý
drobnýna
elektrospotřebič.
bude jeden vysloužilý drobný elektrospotřebič.

19:30 Rozloučení s akcí

Den s ENVIROPOLEM

Doprovodný program

Pokud máte v šuplíku starý nefunkční mobil, klávesnici, myš, rychlovarnou konvici,
mixér či
něco
podobného
poslouží
Vám
jako vstupenka.
Pokud
máte
v šuplíku
starý
nefunkční
mobil,
klávesnici, myš, rychlovarnou konvici,
mixér či něco podobného poslouží Vám jako vstupenka.

Stadion FC Vysočina Jihlava
22. KVĚTNA
2022
Celodenní fotbalová školička
(možnost
zápisu
dětí na fotbal), Capri-Sun horolezecká
stěna, interaktivní dětská stanoviště, food festival rozmanitých chutí + míchané koktejly,

Fotoohlédnutí za Sportovcem Jihlavska 2021
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Nejlepší sportovce Jihlavska 2021 opět vyhlásili v DKO
Konečně se opět po covidové přestávce rozjelo i ocenění nejlepších
sportovců Jihlavska. Vloni se uskutečnila jen anketa Jihlavských listů
a slavnostní předání cen se odehrálo na zahradě sídla novin. Jak mnozí účastníci naznali, vyhlášení pod
širým nebem ve stínu vzrostlého
buku červeného bylo tak působivé a jedinečné, že navrhovali, aby
se předání této ankety již navždy
konalo zde.
Jenže uskutečnění mnoha anket a
předání cen řadě sportovců, to chce
opravdu zázemí i větší prostory,
které může nabídnout jen DKO. A
tak se po dvouleté odmlce (v roce
2020 se všechny ankety předávaly v gotické síni magistrátu) vrátil
Sportovec Jihlavska do divadelního
sálu DKO. Konal se 6. dubna 2022.
Předání cen důstojně odmoderoval jako vždy v posledních letech
Vlasta Korec, tři skupiny tanečníků
a sportovců předvedly své umění a
k pohodě zazpívala Elis Mraz, vlastním jménem Eliška Mrázová, která se stala před osmi lety Objevem
roku ve slavíkovské anketě.
Pódium však patřilo především
sportovcům, mladým i těm starším
včetně trenérů, kteří své zkušenosti
předávají dál.
Co oceněný, to výčet úspěchů. Ať
je to orientační běh, šachy, atletika,
box, hokej nebo třeba skalní lezení,
které se nazývá slovem bouldering.
Nejvýše oceněným byl sprinter
Eduard Kubelík, který již dokázal z juniorských tabulek vymazat
výkon na 200 metrů Pavla Masláka. A to do šestnácti let upřednostňoval fotbal. Na středoškolských
závodech však zaujal jihlavského
trenéra Jiřího Švece, který Eduarda
přemluvil k atletice. Ten nyní trénuje pod trenérkou Evou Suchou a
je obrovským atletickým příslibem.
Uvidíme za rok.
-pk-

Anketa Jihlavské unie sportu

Cenu převzal jeho otec na snímku

� Jednotlivec:
1. Eduard Kubelík (Atletika Jihlava) –
atletika
2. Marek Prášil (OK Jihlava) – orientační běh
3. Adam Valenta (Gauner Boxing Club
SK Jihlava) – box

Čtenářská anketa Jihlavských listů

� Kolektiv:
Vysočina Gladiators – americký fotbal
� Trenér:
Viktor Ujčík (HC Dukla Jihlava) – lední hokej

Čtenářská anketa
Jihlavských listů

2. místo:
3. místo:
Marek Prášil
Adam Valenta

� Jednotlivec:
Jasmína Trněná (JPK Axis Jihlava) –
plavání
� Kolektiv:
Karate SK Jihlava – karate

DDM - cena
za reprezentaci

� Jednotlivec:

� Kolektiv:
HC Dukla Jihlava (starší žáci) – lední
hokej

Jednotlivec:
Jasmína Trněná Kolektiv:

Karate SK Jihlava

Anketa DDM Jihlava do 15 let

� Cena za reprezentaci:
Lucie Rybáčková (Gambit Jihlava) –
šachy
Hana Vítková (OK Jihlava) – orientační běh

1. místo:
Eduard Kubelík

Kolektiv:

František Nosek

Anketa DDM Jihlava
do 15 let
1. Barbora Bernardová (Horolezecký
klub Jihlava) – sportovní lezení
2. Mikuláš Dreisig (Atletika Jihlava) –
atletika
3. Václav Vorálek (Atletika Jihlava) –
atletika

Cena primátorky
statutárního města Jihlavy

Anketa Jihlavské unie sportu

Trenér: Viktor Ujčík

Anketa Jihlavské
unie sportu

Cena
primátorky

Foto na dvoustraně: Petr Klukan

František Nosek (TJ Sokol Bedřichov)
– volejbal

Anketa DDM Jihlava do 15 let

Vysočina Gladiators Kolektiv:

1. místo:
2. místo:
3. místo:
Barbora Bernardová
Mikuláš Dreisig
Václav Vorálek
HC Dukla Jihlava (starší žáci)

Lucie Rybáčková

Hana Vítková
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Šikana? Vše je o rodičích, zaznělo
v diskusi na sociálních sítích
Šikana na jihlavské základní škole rozvířila velkou diskusi mezi lidmi.
O šikaně spolužačky na ZŠ T. G. Masaryka psaly na konci dubna Jihlavské listy. Šikanu tam řešila
policie, agresorky dostaly snížené známky z chování a odborníci ze Střediska výchovné péče pracovali s celou třídou. Případ byl probrán jak s žáky, tak s rodiči na rodičovské schůzce.
Článek vyvolal na sociálních sítích řadu reakcí.
Helena například napsala: Tak je potřeba dětičky
laskavě poprosit, aby to už nedělaly, žé? Bůh chraň
na ně položit ruku. A taky je nechat být, hlavně když
neotravují...
Jiná paní Helena reagovala: To je ta dnešní
„VÝCHOVA“ rodičů, kteří mají na háku, jak se jejich
dítě chová a měli asi tu stejnou výchovu co dávají svým dětem! Klíč na krk a celý den o ně nezájem!
Potřebovali by asi pořádný výprask a hlavně výchovu, to od malička.
Lucie: Je strašný co se děje… vše jen a jen výchovou. Spratci, co by potřebovali zlískat pr.el ...místo
toho jim rodiče domlouvaji… americká móda.
Pan Vojtěch se zeptal, co je na tom amerického.
Paní Lucie si myslí, že „ta volná výchova“.
Lidé se v dalších reakcích rozpovídali, jak je šikana i na jiných školách včetně jiných měst. Mnozí
litovali, že tam na školách kamery nemají, jako na
Z. Š. Masaryka, díky kterým šikanu odhalili.
Veronika: Škoda, že v Brtnici kamery nejsou.
Zažila jsem, že tatínek řekl třídní učitelce, že jim má
dát na pr.el. Pak nemají být učitelé v háji, když po
nich rodiče chtějí, aby vychovávali jejich děti.

Ilustrační foto: Pixabay
Sylva: Za nás to ale fungovalo, vzpomínám si do
dneška, jak mi paní učitelka v Brtnici řekla, potkala
jsem tvoji mamku a mám dovoleno ti jednu lisknout,
tak bacha… Sjela jsem po židli dolů a ani nedutala rodiče se na vesnici s učitelkami znali a my z toho
měly respekt ale vím, jak jste to myslela, bohužel doba
je jinde... Vše je o rodičích.
Paní Martina se však vůči některým reakcím
ohradila: To si zde v diskuzi vážně většina myslí, že
dětem chybí pořádný výprask? Jakože stylem: Zmlátím tě za to, že ty někoho mlátíš, abys to nedělal?
Hmm, zajímavé - ale podle mě to o tom tedy není.
Rodiče, kteří musí své děti tlouct, si tím řeší pouze
vlastní frustraci a neschopnost řešit situaci jinak.
Lucie: Ono je rozdíl, jestli dítěti dát po čuni, když

něco vyvede a nebo týrat. Mám taky děti, ale když
něco provedou, nebo si to zaslouží, tak jim prostě na
pr.el dám. Nepotřebuji, aby mi jednou přerostly přes
hlavu.
Jitka: Snížená známka z chování je hodně malé
potrestání, takto se dětem ukazuje, že pokud něco
takového udělají, mají jenom horší známku z chování, takže se šikanovat může dál. Je to hrozný!
Bijalik: Smutné, že se to děje mezi dětmi, ale
bohužel některým šikanatorům to zůstane i do dospělosti.
Emilie: Já bych to viděla, že je problém ve všech
rodičích. Nikdo doma neučí, že se má jeho dítě
zastat dítěte, které je obětí šikany. Doma se přestalo
mluvit s dětmi o tom, že existuje i respekt k ostatním. Mnoho rodičů si myslí, že když budeš mít ostré
lokty tak si k tobě nikdo nic nedovolí. Ale mělo by se
taky vysvětlit, že mít ostré lokty, neznamená ubližovat druhým. Ono si zvětšovat sebevědomí na základě toho, že budu ubližovat druhým, není správné.
Ovšem zase co děti vidí ve společnosti… U každého
komentáře se lidi urážejí, nadávají, vysmívají apod.
A děti vidí, jak se chovají dospělí, tudíž je to normální. Nejdříve by měli dospělí být příkladem pro
děti a nejen rodiče.
Paní Emilie to velmi pěkně vyjádřila. Následná diskuse, že TZŠ T. G. Masaryka není jedinou
školou, kde se šikana objevila, už nic nevyřešila. Zvláště, když třeba paní Veronika napsala o
jiné škole, že se tam případy zametají pod koberec. „Znám pár případů…,“ napsala doslova. Pak
nezbývá, než jí dodat odvahu, aby případy nahlásila.
-pk-
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Některé „kešky“ je snadné nalézt,
Geocaching je ideální hra pro ty, kteří
neradi bezcílně bloumají po lesích, parcích či ulicemi měst, popisuje stále populárnější „hledání pokladů“ Pavel Gregárek, který tzv. kešky nejen hledá, ale také
sám připravuje.

dělá pro zážitky, pro poznání, posunutí osobních
hranic, jiný to děla pro statistiky, jiný to dělá pro
body.
Nás na této hře baví, že nás vytáhne ven do přírody, kde si vyčistíme hlavu od všedních starostí,
navštívíme krásná místa, o kterých nemáme ani
tušení a na která bychom asi jinak nepřišli, a to
mohou být třeba i kousek od domova.

 זVeronika Dawidowicz

Řekněte prosím nezasvěceným čtenářům, co
jsou to vlastně „kešky“ neboli geocaching?
Geocaching je hra, která kombinuje turistiku
spolu s dobrodružným hledáním pokladů, ukrytých všude kolem nás pomocí zeměpisných souřadnic. Poklady představují schránky, tzv. keše,
které umisťují jiní hráči této hry.
Co bývá obsahem těchto skrýší?
Zpravidla notýsek pro zapisování návštěv
(logbook) a tužka. Při nálezu keše se na místě nálezu zapíšete do notýsku, aby měl „owner“
(zakladatel keše - pozn. redakce) kontrolu, že jste
byla na místě nálezu, a doma u počítače na svém
profilu na oficiálních stránkách www.geocaching.
com se pak zalogujete elektronicky.
Jak jste se vy sám k této aktivitě dostal?
O geocachingu jsem se dočetl někdy na podzim
2008, když jsem hledal informace o turistických
navigacích.
Plánovali jsme s dětmi cykloturistiku na následující rok a hledal jsem něco na navigaci, abych
nemusel s sebou tahat papírové mapy.
Přitom jsem zjistil, že pár krabiček je umístěno
kousek od našeho domova, ale i v místech našich
častých výletů, no a tak jsme to vyzkoušeli.
Z počátku zatím jen s pomocí papírové mapy a
busoly, ale co je hlavní, hra se se nám zalíbila. Na

I vy sám jste prý autorem několika kešek.
Kde berete inspiraci?
S geokolegou Jardou „Slíďákem“ jsme uspořádali
pro kačery (slangové označení člověka, zabývajícího se hrou geocaching-pozn. redakce) sérii eventů (setkání) od historie Jihlavy po současnost, za
velké účasti kačerů z blízka i daleka. Některé jsme
museli pro velký zájem lidí opakovat, ať už se jednalo o podzemí, nebo prohlídky historických částí
Jihlavy.

Ilustrační foto
Vánoce 2008 jsme si udělali radost a zakoupili pořádnou turistickou GPSku Oregon 300 a vše
mohlo naplno začít.
Geocaching nás hodně chytil, a tak každou volnou chvilku trávíme venku s navigací v ruce, ať
pěšky nebo na kole.
Co vás na hledání kešek baví?
Jednou ze základních myšlenek geocachingu je
umísťování keší na zajímavá místa, kam bychom
se třeba ani nepodívali, a mít radost z nalezeného
pokladu.
Každý si v geocachingu najde to své. Někdo to

Jak založit svou první keš?
Nemá cenu hned zakládat svoji první kešku
(cache), pokud odlovíte několik krabiček. Je dobré nejdříve nasbírat dostatek zkušeností hledáním
jiných keší.
Kolik je dostatek?
Minimálně několik desítek, nejlépe pár set, a
pokud možno v různých oblastech, různých ročních obdobích a co nejrůznorodější.
Jednodenní absolvování stokusového power
trailu (série keší, většinou u cesty) z vás zkušeného experta na kešky taky neudělá, přestože počet
nálezů rychle naskakuje. Je dobré, když chci
založit svou první kešku, vyhledat pomoc místního zkušeného kačera, který má už s tvorbou zkušenosti, a s ním se o tom poradit.
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jiné najdete jen s horolezeckou výbavou
Jak lidé mohou zjistit, kde se kešky nachází?
Informace o poloze keše jsou opět k nalezení
na výše uvedeném oficiálním webu hry, kde má
každá keš svoji vlastní stránku a kde jsou zveřejněny informace vedoucí k jejímu nalezení.
Jak se stát „kačerem“?
Jste-li rozhodnuti stát se geokačerem, nic vám
v tom nebrání. Pokud nevlastníte GPS navigaci,
nevadí. Dnešní smartphony většinou obsahují
GPS vybavení, postačí tedy stáhnout si potřebnou aplikaci.
Prvním krokem je založení účtu na oficiálním
serveru Geocaching.com, díky kterému budete
moci vyhledávat keše, logovat jejich nálezy atd.
Kromě souřadnic a popisu místa zde naleznete i několik dalších údajů. Předně je to obtížnost,
která naznačuje, jak velké úsilí bude třeba vyvinout k jejímu nalezení.
Jsou různé stupně obtížnosti?
Ano. Ta se stanovuje ze dvou hledisek.
První je celková obtížnost nalezení keše a druhá určuje náročnost terénu. Hodnocení je v rozmezí 1–5, kdy 1 znamená nejlehčí a 5 nejtěžší.
Pro představu: bude-li hodnocení 1/1, může na
takou keš jet i vozíčkář, a bude-li hodnocení 5/5,
potřebujete už na její odlov speciální vybavení,
třeba horolezeckou nebo potápěčskou výstroj, a
to už není pro každého.
Je k této činnosti potřeba nějakých speciálních znalostí, dovedností, či pomůcek?
K nalezení pokladu potřebujete dvě základní
věci.
Nejpodstatnější je mít přístup na internet, protože bez toho to jde jen velmi těžko.
Na správné souřadnice, kde je ukrytá schránka,

se dostanete pomocí navigačního zařízení GPS
nebo dnes již nejvíce rozšířeného chytrého telefonu, což je ta druhá důležitá věc.
Hru lze sice provozovat i bez navigace, je to pak
ovšem trochu složitější a mnoho pokladů před
vámi zůstane ukryto bez možnosti jejich nalezení.
Ačkoliv ke geocachingu z počátku nepotřebujete téměř nic, postupem času zjistíte, že pořádná
výbava dokáže vše zjednodušit nebo zpříjemnit.
Tato činnost je mezi lidmi čím dál populárnější, čím si myslíte, že to je?
Každý si určitě své důvody pro hru najde sám.
Je to například ideální hra pro ty, kteří neradi bezcílně bloumají po lesích, parcích či ulicemi měst. Mnoho z nás potřebuje pádný důvod
k tomu, aby někam vůbec vyrazili, a z hlavních
myšlenek této hry je objevovat zajímavá místa,
kam bychom se třeba jinak nepodívali.
Ničí třeba tyto „skrýše“ vandalové?
Ano. Schránky se ničí a dělají to dospělí i děti.
Někomu to dělá radost, jiný to dělá z hlouposti,
jiný ze strachu.
Kde je umístěna schránka, tak se začne objevovat více cizích lidí a místní začnou mít obavy.
Někdy je to i tím, že rodiče přivedou k pokladu
děti a ty se pak pochlubí mezi kamarády.
Musíme si uvědomit, že majitel keše než
schránku umístí v terénu a publikuje, tak ten
nápad zraje a od jeho první myšlenky do dokonalého provedení může uplynout klidně i pár měsíců a často to stojí i nemalé finanční prostředky.
Taky to bývá nevhodným umístěním schránky
na soukromém pozemku, kdy majitel o tom neví
a najednou se mu tam začnou objevovat cizí lidé.
Umisťovaní schránek má svá jasně daná pravidla,

Jak vznikl geocaching?
 זHra vznikla v USA poté, co 1. května 2000 rozhodnutím tehdejšího amerického prezidenta Billa Clintona byla
odstraněna umělá odchylka, přidávaná do signálu GPS,
a zlepšila tak přesnost tohoto navigačního systému
pro běžné civilní uživatele z desítek až stovek metrů na
několik metrů. Dne 2. května 2000 byla umělá odchylka
skutečně vypnuta a 3. května 2000 Dave Ulmer umístil
první schránku této hry v terénu a už 4. května byla tato
krabička nalezena. Hra byla pojmenována GPS Stash
Hunt – GGPSSH. Záhy ale této hře se začalo říkat Geocaching a od 1. června to byl oficiální název nové hry.
 זPro zajímavost, první keš v Evropě byla umístěna v
Irsku dne 3. června 2000 s výhledem na Irské moře a je
stále aktivní a první dosud aktivní keš v ČR vznikla 1. 6.
2001 a je umístěná v přírodní rezervaci u Štramberku.

která by si měl zakladatel nové keše, než schránku někam umístí, prostudovat a dodržovat.
Byl někdy takovýto vandalismus na skrýších
spáchán i v Jihlavě?
Měli jsme případ, kdy dva mladíci prováděli tuto záškodnickou činnost, ale rychle jsme
je vypátrali. Potom, co byli ztotožnění s tímto
svým chováním, se veřejně omluvili a s ničením
přestali.
Která keška pro vás kdy byla nejzajímavější?
Takových je hodně. Zajímavé byly ať svým
zpracováním, myšlenkou, nebo taky překonáním
sama sebe. Některé vám utkví natrvalo v paměti,
na jiné si po návratu domů za několik dnů už ani
nevzpomenete.
Tak ať vás na vašich výpravách dobrý signál
provází.

Citypark Jihlava bude v květnu
plný speciálních akcí
ve všech prodejnách (vyjma Alberta), přičemž tato částka musí být
uhrazena za jednotlivý nákup. Soutěž doplní tzv. „Šťastné úterky“, kdy
v tento den kupující při nákupu nad
uvedenou částku obdrží navíc dárkovou kartu Citypark v hodnotě
300 Kč.
Pro módní nadšence se v centru bude konat casting Elite Model
Look, který bude probíhat 23.5. od
15 hodin. Castingem bude provázet moderátor a influencer Martin
Carev.
Foodcourtový areál centra v blízké
době obohatí český fast food řetězec
Bageterie Boulevard, který návštěvníky potěší svými ikonickými bagetami a jinými chutnými pokrmy.

22. 4.–31. 5. 2022
Nakup v OC CITYPARK Jihlava nad 1 500 KÂ
a vyhraj Voucher pro 2 osoby na víkendový pobyt
v jakémkoli z Âeských hotelÓ CPI Hotels a další skvÆlé ceny.
Navíc získej každé úterý dárkovou kartu CITYPARK
v hodnotÆ 300 KÂ!

(PI-j05-8D)

Image kampaň se spotřebitelskou
soutěží o skvělé ceny či vouchery na
nákup v hodnotě 300 Kč, casting do
modelingové soutěže Elite Model
Look nebo rozšíření nabídky foodcourtového areálu připravilo na
letošní květen obchodní centrum
Citypark Jihlava.
„Věříme, že tyto i mnohé další akce
zpříjemní návštěvníkům pobyt v
našem centru a z běžného nakupování se stane mimořádný zážitek,“ říká
Miroslava Badalová, Centre Managerka OC Citypark Jihlava.
S přicházejícím jarem bude v centru v období od 22.4. do 31.5. probíhat akce „Trendy v centru dění“, jejíž
součástí bude spotřebitelská soutěž
o ceny při nákupech nad 1.500 Kč
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Vysoká

VYSOKÁ (německy Hochdorf) se nachází asi 5 km na jihozápad od Jihlavy. Snímek pořídil Milan Vilímek Jihlavský, jehož snímky obcí Jihlavska z výšky lze zhlédnout na výstavě ve spojovací chodbě mezi nemocnicí a Domem zdraví. Prodejní výstava končí 30. června.

Trápí nás zápach z čistírny odpadních vod
Žijeme tady na konci světa
klidnějším způsobem - z obýváku v zimě rovnou na běžky a
v létě do zeleně, říká předseda
osadního výboru městské části
Vysoká Jiří Kulhánek.
 זVeronika Dawidowicz

Jaké to je být předsedou osadního výboru? Je to velká zodpovědnost?
Osadní výbor je kolektiv a být
jeho členem, stejně jako předsedou,
je spíše služba než cokoliv jiného.
Všechna naše rozhodnutí jsou rozhodnutí kolektivu a na magistrátu
mají tato stanoviska váhu maximálně poradní. Moje zodpovědnost je
především v zajištění dobré komunikace mezi magistrátem a osadním
výborem, resp. spoluobčany.

uprostřed vesnice stojí bývalá „hasičárna“, máme se tedy kde scházet.
Radnice nám před lety budovu
opravila a vybavila pro tyto účely.
Proto téměř všechny naše zimní
akce – od mikulášské nadílky pro
děti, vítání Nového roku či přípravu na Velikonoce (společné pletení
pomlázek, barvení a malování kraslic) pořádáme tam.
Také jsme pravidelně pořádali průvod masopustních masek vesnicí.
I v létě se ve Vysoké něco děje?
V tomto období se většinou organizují akce venkovní. Počínaje pálením čarodějnic, přes letní sportovní aktivity, až po podzimní pouštění
draků se tyto akce pořádají na louce
za vsí. Hrdě tomuto prostoru, který
jsme si svépomocí za podpory radnice upravili a srovnali, říkáme hřiště. Covidové roky naše aktivity trochu zmrazily, ale postupně se k nim
vracíme.

Jak často se jako osadní výbor
scházíte a jaká témata nejčastěji
řešíte?
Osadní výbor se schází dle potřeby. Zavedli jsme však pravidelné
sousedské schůzky každý poslední
pátek v měsíci. To je obecně známý
termín a tyto schůzky může navštívit kdokoliv z občanů Vysoké, kdo si
chce přátelsky popovídat nebo kdo
potřebuje cokoliv s výborem probrat, má nějaký požadavek či přání, které by bylo dobré tlumočit na
město.

Co se vám osobně ve Vysoké
nejvíce líbí? Je něco, na co jste
pyšný?
Nevím, jestli mohu říci přímo pyšný, ale jsem rád, že se ve Vysoké –
vesnici po „Němcích“, kde pouze
jedna rodina má předválečné kořeny, a všichni ostatní jsme „náplava“
- dal dohromady kolektiv aktivních
lidí, kterým záleží na tom, jak obec
vypadá a jak se v ní ostatním žije.

Pořádáte ve vaší městské části
nějaké společenské akce?
Máme výhodu oproti některým
jiným okrajovým částem Jihlavy -

Co vám v této lokalitě chybí?
Začnu odpovědí na otázku, co nám
chybí. Ve Vysoké není kromě hasičárny nic, co můžete běžně v obyd-

lené lokalitě potkat – obchod, škola,
zdravotnické středisko, hospoda.
Když říkám, že ve Vysoké není
nic, tedy ani pracovní příležitost –
a všichni občané v aktivním věku za
prací stejně dojíždějí.
Přesto nemohu říct, že nám něco
vyloženě k životu chybí.
Jak je to ve vaší části s dopravou?
Do Vysoké zajíždí pravidelně
městská doprava – téměř všichni
občané si mohou zajet do Jihlavy
nakoupit, děti se dostanou do škol.
Žijeme tady „na konci světa“ klidnějším způsobem - z obýváku v zimě
rovnou na běžky, v létě do zeleně.
Komu takový způsob života vyhovuje, je spokojený.
Co aktuálně trápí obyvatele
Vysoké?
Aktuálně tedy nejvíce intenzivní
zápach z čističky odpadních vod,
která je pode vsí a špatně funguje již roky. Letos se ale zápach šíří
nejen vzduchem, ale i potrubím k
jednotlivým objektům. Společně
jsme chystali Velikonoce v hasičárně – ale s otevřenými dveřmi.
Také nás trápí dokončení revitalizace vesnice, která před lety proběhla v jedné části obce, při stavbě
konečné zastávky autobusu. Druhou část jsme měli slíbenou, hned
jakmile se najdou peníze na dokončení. Hledání však trvalo tak dlouho, že jak jsem se nyní dověděl, při
setkání zástupců OV s paní primátorkou jsme již na druhém konci
zásobníku plánovaných akcí zcela
vypadli.

Co se vám v posledních letech
podařilo? Máte nějaké plány do
budoucna?
Jak jsem již zmiňoval, podařilo se
nám vybudovat za vsí kousek rovného palouku na sportovní akce.
Ten bychom teď ale potřebovali
zapsat do podkladů města jako místo pro sportovní účely a vybudovat
k němu patřičné sociální zázemí,
které by nám umožnilo naplno tento prostor využívat - např. nějakou
boudu či buňku s elektřinou, vodou
a odpadem. A nejlépe i s přístupovou cestou – chodníkem.
Chodníky nám v obci chybí zcela a např. v zimě není ani kam před
autobusem uskočit – jedině do
závěje.
Vloni na podzim se nám s pomocí
odboru životního prostředí a Správy městských lesů Jihlava podařilo
upravit a osázet zelený ostrůvek na
naší návsi. S jarním slunkem se na
něm objevily první barevné květy,
a tak se těšíme, až budou postupně
přibývat další a náš společný prostor bude zase o něco hezčí
Je v této městské části nějaká rarita/zajímavost, co stojí za
zmínku a co by lidé neměli přehlédnout, když se k vám vydají?
I o tom jsem již mluvil. Konec
světa, kam lze (i když není většinou kde zaparkovat) v zimě vyrazit
za příhodných podmínek do kvalitně připravené lyžařské stopy, po
zbytek roku na kole po cyklostezce
nebo jen tak „na špacír“…
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Přepni do stavu
beztíže s netboxem

Objev celý vesmír zábavy
se stabilním optickým internetem
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Aktuality / Kvíz

Znáte slavné jihlavské vily?
Kvíz – kvíz – kvíz - kvíz – kvíz – kvíz – kvíz – kvíz - kvíz - kvíz - kvíz
slav Horn?
A) Ředitel továrny známé pod
názvem „Tabačka“.
B) Primář chirurgického oddělení
nemocnice.
C) Ředitel Gymnázia Jihlava, který
vyučoval latinu, řečtinu, němčinu a
francouzštinu.

Krajské město má mnoho pozoruhodných vil. Nakolik je známe?
1. Stavitel Vinzenz Zeizinger si
k vlastnímu bydlení vybral osamocený pozemek a v roce 1910 zde
postavil ojedinělou stavbu s věží a
vyhlídkou. Kde se dům nachází?
A) V zastavěné části Henčova
s výhledem na letiště.
B) Na okraji Sasova.
C) Osamoceně v poli před Lesnovem.

6. V původní vile Otto Adama,
ředitele pletařské firmy, ve Vrchlického ulici dnes působí jedna
z politických stran. Jedná se o
A) KSČM.
B) ČSSD.
C) KDU-ČSL.

2. Ve vile Anny a Louise Seidlerových na ulici Legionářů dnes
sídlí
A) restaurace B2B.
B) restaurace Buena Vista.
C) Smíchovská restaurace.
3. V Jiráskově ulici se nachází
několik významných vil. Například vlastní vila architekta Arthura Corazzy s číslem popisným 7
naproti autobusovému nádraží.
Nedaleko ní na rohu Jiráskovy
a Zborovské ulice s číslem 13 se
nachází dům, který
A) pro přednostu kanceláře Krajského soudu v Jihlavě Bedřicha Zvacha postavila firma Bratří Petrášové.
B) pro primáře Bedřicha Zvacha
postavila firma Podzimek a synové.
C) pro starostu Jihlavy Josefa Kou-

VILA v ulici Jiráskova č. 13 u frekventované křižovatky Jiráskova - Fritzova prošla po dlouhých letech rekonstrukcí a stal se z ní skvost.
Foto: Petr Klukan
sala nechal v roce 1924 postavit
architekt Josef Gočár.

C) budovu pošty a spořitelny na
Masarykově náměstí.

4. Architekt Arthur Corazza
mimo jiné navrhl
A) budovu městského nádraží.
B) objekt jihlavské radnice na
Masarykově náměstí.

5. V Jiráskově ulici č. 65 se
nachází vila Anny a Vítězslava
Hornových, kterou ve 30. letech
minulého století postavil Bohumír F. A. Čermák. Kdo byl Vítěz-

7. Ve Fibichově ulici č. 20 a 22 se
nachází dvě shodné rodinné vily
z roku 1929. Obě vznikly dle projektu architekta a stavitele Richarda Goldreicha. Postavil je pro
Bedřicha Klinenbergera a Rudolfa Poppera. Jaký byl vztah těchto
dvou osob?
A) Byli to bratranci, kteří vlastnili rozsáhlé pozemky u Koželužského
potoka.
B) Vztah mezi nimi nebyl žádný.
C) Byli to firemní společníci, vlastníci továrny na pletené zboží.
-pkSprávné odpovědi: 1c, 2b, 3a, 4c,
5b, 6b, 7c.

Třetí místo a cena poroty
pro studenty SUPŠ Jihlava-Helenín
Studenti oboru Design oděvu a
módních doplňků na SUPŠ JihlavaHelenín se na konci dubna zúčastnili 19. ročníku celostátní soutěže mladých oděvních designérů
AVANTGARDA v Lysé nad Labem.
„Pro studenty to byla po dlouhé „covidové“ době příležitost představit vlastní
tvorbu v konkurenci 17 středních škol
z celé ČR, a to před odbornou porotou
zastoupenou např. návrhářkami Janou

Berg nebo Jaroslavou Procházkovou,“
uvedla Miloslava Svobodová, zástupce ředitele pro praktické vyučování
SUPŠ Jihlava-Helenín.
V hlavní kategorii Oděvní materiál si výborně vedla studentka třetího
ročníku Anna Rozmarínová s kolekcí Večerní róba, která obsadila 3. místo. Modely zhotovila z pravého hedvábí a ukázala sofistikovanou variantu
večerních šatů inspirovanou dámským

KOLEKCE Anny Rozmarínové (foto nahoře) a práce Šárky Zejdové (foto vpravo).

domácím oděvem či noční košilí.
„Odbornou porotu nadchla také práce Šárky Zejdové, letošní maturantky,“
sdělila Svobodová. Maturantka si ze
soutěže odvezla Speciální cenu poroty za svou kolekci Křišťálová noc.
Na pozadí dokonale zvládnutého
řemesla a originálně zpracovaného
materiálu vyzněl především výtvarný
záměr zaznamenat události z 9. na 10.
listopadu 1938, kdy v celém Němec-

ku vypukl protižidovský pogrom.
Autorka měla toto téma uchopit velmi citlivě, pracovala se symbolikou
Davidovy hvězdy, s výraznými potisky, strukturami a siluetami.
„Do soutěže jsme přihlásili celkem 15
oděvních kolekcí od studentů všech ročníků oboru Design oděvu a módních
doplňků,“ doplnila Míla Svobodová.
-tz,pkFoto: archiv SUPŠ
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Servis / Zábava

Psychoterapeutické okénko
Rozum versus cit
Každý den děláme množství rozhodnutí,
díky kterým si chceme ulehčit život a vrátit
ho, pokud možno, do rovnováhy. Tato rozhodnutí jsou však z větší části ovlivňována
našimi emocemi, tedy tím, co momentálně
cítíme, prožíváme a co potřebujeme.
Jen málo se řídíme naším rozumem, i když
si myslíme, že rozum máme přece na prvním místě. To, co je v našem jednání nejdůležitější, je však náš vnitřní pocit, naše srdce
a také tělo, které jen dělá naše emoce viditelnými.
Vždyť každý známe to příjemné chvění,
když pomyslíme na milovanou osobu, nebo
ohromný pocit vnitřního štěstí, když se nám
otevře cesta realizovat naše sny. A naopak,
jakýkoli domácí konflikt nám může přivodit zažívací obtíže a stres v práci dokonce
nespavost nebo vysoký tlak. Naše emoce
tedy z velké míry určují to, jak se cítíme ve
svém těle. A pokud se cítíme dobře, je to ten

Obrázky:
Výstava obrazů
Kuci & Dawidowicz
Dne 28. května bude v Kavárně
Buková v Horním Kosově zahájena výstava obrazů Veroniky Dawidowicz a Filipa Kučery (Kuci)
nazvaná Obrázky.
Abstraktní obrazy od Kuciho jsou
pravým opakem decentních obrazů
od Veroniky, které by se daly nazvat
Pohledy.
Ve většině jejich obrazů se autorka
snaží v lidech vyvolat nějaké emoce,
připomenout jim konkrétní situaci a
také pocit, že se v obrazu našli právě
oni.
Akce začíná v 18 hodin a během
doprovodného programu zazní
například poezie či hudební doprovod formou „open mic“.
Chcete-li si tedy zahrát nebo zazpívat, máte jedinečnou možnost přijít
jen tak a předvést, co umíte.
-tz-

nejlepší předpoklad pro naše zdraví!
Celý náš svět je o emocích a o hledání štěstí, přestože je tato cesta někdy dosti trnitá a
plná překážek. Každý chceme cítit lásku,
radost a štěstí. A zdali je skutečně prožíváme, poznáme podle toho, že se uvnitř cítíme
klidní a také naše tělo je spokojené.
Zkusme být tedy vnímavější k jemným signálům našeho těla, které nám vždy radí dobře. Třeba jen taková drobnost, jako je únava,
nám dokáže spolehlivě sdělit, zdali jdeme ve
svém životě správnou cestou. A pokud ne,
kdo jiný než my sami, to může opět změnit?
Ano, každá změna je spojena se stresem, ale
i tak stojí za to řídit se našimi pocity, pokud
budou výsledkem pěkné vztahy a naplněný
život, nemyslíte?
Mgr. Lucie Poláková,
psychoterapeutka, astroložka, filozofka
a učitelka psychologie na VŠP v Jihlavě

Ilustrační foto: Pixabay

Pohotovostní služba zubních lékařů – květen 2022
Datum Den Jméno

Místo poskytování, telefon

1. 5.

Ne

MUDr. et MDDr. Doležalová Stomatologie Doležalová s.r.o., Znojemská 2716/78 (budova GEO-ING), Jihlava, 777 517 711

7. 5.

So

MUDr. Makumbirofa Edson Moyo Dental Care, s.r.o., Za Školou 343/1, 588 12 Dobronín, 602 602 334

8. 5.

Ne

MUDr. Zdenka Marková

Varhánkova 227, 588 13, Polná, 567 212 106

14. 5.

So

MDDr. Martinák Břetislav

Stom. centrum Artdent s.r.o., Jihlava, Vrchlického 5282/50, Jihlava, 567 331 666, 603 501 650

15. 5.

Ne

MDDr. Mátlová Lenka

Stom. centrum Artdent s.r.o., Jihlava, Vrchlického 5282/50, Jihlava, 567 331 666, 603 501 650

21. 5.

So

Stomatologické centrum
Jihlava s.r.o.

Stomatologické centrum Jihlava s.r.o., Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100

22. 5.

Ne

MUDr. Nahodil František

Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, 567 318 137

28. 5.

So

MDDr. Novák Lukáš

MDDr. Novák Lukáš, s.r.o., Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava, 728 896 705

29. 5.

Ne

MUDr. Myslivcová Věra

Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 567 333 460

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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