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V Jihlavě vyšla kniha 18 pohádek a bajek, kte-
ré jsou jak v češtině, tak v ukrajinštině. Jejím 
autorem je výtvarník, spisovatel a entomolog, 
pracující v jihlavském Muzeu Vysočiny, Pavel 
Bezděčka. 

„Když začala okupace Ukrajiny, tak hned při té 
vlně ukrajinských uprchlíků, zejména maminek a 
dětí, jsme už někdy kolem 10. března šli zjistit, jak 
můžeme pomoct,“ vysvětluje Bezděčka počátek 
myšlenky vydání knihy. 

Kromě jiného se dozvěděli, že po materiální 
stránce je to v pohodě, ale že maminky s těmi dět-

mi, které nechodily do škol, nemají co dělat. 
„Takže jsme vymysleli a realizujeme návštěvní dny 

pro ukrajinské děti. Máme zde (v muzeu) různé pro-
gramy pro děti ze školek a škol, tak jsme je nabídli 
Ukrajincům. Přeložily se pracovní listy do ukrajinšti-
ny a já jsem pro čtyři muzejní programy napsal krát-
ké pohádky,“ vypráví. 

„Ukrajinské děti neměly s sebou hračky ani knížky 
z domova, tak mě napadlo, přesně 15. března, co tak 
vybrat pohádky a bajky z mých knih a udělat soubor 
a přeložit je?“ 

Hned druhý den začal na internetu vyhledávat 

překladatele. Bylo to však mnohem obtížnější, než 
si představoval. „Po čtrnácti dnech jsem to už vzdá-
val,“ přiznává. Dostal sice spoustu kontaktů, ale 
většinou nikdo ani neodpověděl. 

Obrátil se i na Unii překladatelů a získal další 
kontakty. „Z těch oslovených konkrétních zhruba 20 
lidí mi odpověděli dva, že nemají čas. Ostatní se ani 
neozvali.“ 

Nakonec ho napadlo zeptat se své dcery Bětky, 
která překládá francouzštinu a má na Facebooku 
skupinu překladatelů. 

 (Pokračování na str. 19)

DVOJJAZYČNÁ KNIHA: Autor myšlenky na vydání knihy pohádek a bajek i ilustrací Pavel Bezděčka. V současnosti je v 
jihlavském muzeu k vidění velká výstava k Bezděčkově životnímu jubileu.  Foto: Petr Klukan

Pohádky i v ukrajinštině za 65 dní

Měsíční glosování
� Na Masarykově náměstí už 

máme nové stromy - jerlíny japon-
ské. Ač se strom nazývá japonský, 
pochází prý z Číny. Nač takovou exo-
tickou dřevinu u nás? Protože vydrží 
strašně moc. Znečištěné prostředí, 
zasolenou půdu i sucho - co víc si 
přát? Jen aby to vedení města neod-
radilo od úklidu špinavého náměstí.  

� Zastupitelé odsouhlasili pení-
ze na koncertní křídlo (rozuměj kla-
vír) pro „lidušku“. Společnou řeč 
našli koaliční i opoziční zastupitelé a 
nepadl jediný nesouhlasný diskusní 
hlas: klavír je přece pro děti. Jediný, 
kdo se zdržel hlasování, byl zastu-
pitel a hejtman Vítězslav Schrek 
(ODS). Proč asi? Myslel si snad, že 
se má v této době hlavně šetřit? I 
kdyby to bylo na dětech? 

� Rýsují se nám kandidáti do 
Senátu. Někteří z nich jsou až 
obskurní. Například exnáměstek 
hejtmana J. Pavlík (dříve ANO, teď 
KSČM), který byl usvědčen ze lhaní 
a odvolán svou vlastní stranou nebo 
J. Mayerová, nyní Nagyová (býva-
lá náměstkyně primátora za ANO), 
která je obžalovaná v kauze Čapí 
hnízdo. Co si ti kandidáti o Senátu 
asi myslí? Že je to práce, v níž morál-
ní kredit není nutný, naopak je pří-
važkem? V tom případě šup s nimi 
do Senátu a Kajínek na Hrad!  -pk-

červen /
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V bezprostřední blíz-
kosti konečné zastávky 
trolejbusové linky B a C 
na Březinkách se nachází 
na frekventované silnici 
ostrůvek. 

Ze strany od zastáv-
ky vede k cestě dokonce 
pěkný chodník, a mnoho 
lidí tak toto místo využí-
vá jako místo pro pře-
chod. Je totiž zastávce 
nejblíže.

Chodci by však v tomto 
místě měli přecházet spí-
še při slabším provozu, 
nikoliv v dopravní špičce. 
Nemají zde totiž před-
nost a je pouze na řidi-
čích, zda jim zastaví.

„Jedná se o místo umož-
ňující přejití vozovky, které 
se neřídí pravidly pro pře-
chody pro chodce,“ vysvět-
luje Karel Trojan z odbo-
ru dopravy a dodává, že 
toto opatření bylo na ulici 
Okružní realizováno před 
necelými 15 lety na zákla-
dě podnětů veřejnosti.

Trojan přiznává, že na úřadu evidují občasné podněty veřejnosti, aby se statut 
toho místa změnil na přechod pro chodce. To by však znamenalo, že bude třeba 
upravit navazující chodníky (včetně středového ostrůvku) o prvky pro nevido-
mé, které mají být u přechodu, nasvětlení přechodu a vyřešení přístupu pro pěší 
ze strany bývalého hotelu Jihlava, kde trasa ústí na obslužnou komunikaci parko-
viště a není zde návaznost na další chodníky. 

Na Facebooku se k tomuto tématu strhla rozsáhlá diskuse. Někteří si myslí, že 
přechod by v tomto místě byl vhodný, jelikož je to na zastávku blíže než podcho-
dem, kde se člověk musí ještě vracet zpět. 

Jiní si myslí, že další „zebra“ je zbytečná. 
U ostatních zastávek směrem k hlavnímu nádraží je ovšem také přechod 

každých pár metrů.
Za přechod pro chodce mnozí také považují značení před kinem Dukla, na kři-

žovatce ulic Tyršova a Jana Masaryka. Ani zde však pěší přednost nemají. Jedná 
se totiž pouze o přejezd pro cyklisty. 

Přesto se zde však někteří chodci rozčilují na projíždějící řidiče, či se bezhlavě 
vrhají do vozovky v domnění, že zde mají přednost jako na přechodu. „Platný“ 
přechod se však nachází až o pár metrů dál - na druhém konci kina Dukla.  -vd-

Diskuse z Facebooku
� Hubert Cumberdale: Kdyby 

tam byl přechod co 20 metrů, para-
lyzovalo by to dopravu. Samozřejmě, 
že zelení magoři z magoše by to tak 
chtěli, ale naštěstí tomu ještě brání 
nějaký ty euronormy ohledně doprav-
ních staveb.

� Marek Řezáč: Přechod pro 
chodce a ani místo pro přecházení to 
není. Stavebně to ovšem evokuje pře-
chod pro chodce, jako řidič zde oprav-
du nezastavuji, ale někdy si lidé myslí, 
že jsou na přechodu, a opravdu někdy 
má člověk strach, že mu tam někdo 
skočí.

� Vendulka Vítková: Snad nejde-
bilnější místo v Jihlavě. Jeden rok 
tam do mě vrazila zezadu nějaká blb-
ka, když auta přede mnou zastavila. 
A druhý jsem tam srazila psa, které-
ho páníček pustil na volno „přes pře-
chod“ a ten mi vběhl pod zadní kola. 
Takže já, když nemusím, vůbec tudy 
nejedu.

� Veronika Gondžalová: Je to 
místo určené k přecházení, není to 
přechod. Takže já tam normálně pře-
cházím, ale nečekám, že mě auta 
pustí. Prostě čekám, až můžu bez-
pečně přejít. Jako řidič tam nikoho 
neopouštím (není to přechod), ale 
jsem ostražitá, co kdyby náhodou.

� Daniel Peřina: Až tam bude zeb-
ra, tak budu lidi pouštět, jinak ne.

� Andrea Eremeia: Měl by tam 
být přechod oficiálně, tohle je jen dal-
ší tikající bomba.

� Ivča Váňová: Když jsem tudy 
šla, tak jsem to brala jako přechod. 
Hodně to evokuje k přechodu, no.

� Jitka Králová: Moje děti tam 
chodí pravidelně do a ze školy. Na 
začátku jsem jim řekla, že to není pře-
chod, že musí počkat, až nic nepoje-
de. A v pohodě, chápou to.

Ne vše, co vypadá jako 
přechod, je opravdu přechod

Zastupitelé odsouhlasili peníze na 
nákup značkového koncertního křídla pro 
Základní uměleckou školu. 

Petr Klukan �

Oslavit 100. výročí Základní umělecké školy 
(ZUŠ), které se uskuteční ve školním roce 2024-
2025, s novým koncertním klavírním křídlem je 
přáním nejen vedení školy. První kroky jsou již 
udělány. 

Jihlavští zastupitelé odsouhlasili příspěvek na 
nákup klavírního křídla ve výši pěti milionů korun. 

„Bylo by to neuvěřitelné posílení možností školy. 
Klavír by samozřejmě využívali všichni žáci školy, ať 
na doprovody učitelem, na korepetice apod.,“ řekla 
Jihlavským listům ředitelka školy Dana Fučíková.

Ačkoliv se nástroj bude teprve vyrábět, je nutné 
mít připravené finance v plné výši. ZUŠ doposud 
má 700 tisíc korun a hodlá další získat i formou 
sbírky, zastupitelé proto schválili pouze to, že zby-
lou částku město dorovná. Škola již založila trans-
parentní účet, na který je možno přispívat. 

Částka pěti milionů za klavír řadu zastupitelů 
překvapila, ale nikdo se nevyjádřil zásadně proti. 

„V prvním okamžiku nás zarazila částka pět milio-

nů za koncertní křídlo. Pokud bych to bral z pohledu 
osobního, tak mám za to, že čas od času to je jeden z 
úkolů krajského města pořídit něco, co je vysoce nad-
standardní,“ sdělil Jiří Pokorný (ANO). 

„Je to částka značná, nicméně to bude nejlepší 
nástroj v regionu. Je to nástroj, který bude sestaven 
přímo na zakázku ZUŠ,“ uvedla primátorka Karo-
lína Koubová (Fórum Jihlava).

Nástroj podpořil i Marek Hovorka (Fórum Jihla-
va): „Možná tu je nějaký deficit v podpoře nesportovních 
aktivit, tak to vnímejme jako jedno z velkorysých splacení 
tohoto dluhu, který Jihlava má. Jsem rád, že tento nástroj 
budou moci využívat všechny děti, které budou studovat 
hru na piano v naší velmi kvalitní ZUŠ.“

Radní David Beke (ODS) v diskusi poznamenal: 
„Oslovil jsem lidi, kteří se v tom orientují, je to to nej-
lepší, co se dá na trhu koupit. Měli bychom to křídlo 
koupit.“

Pro byl i lidovec Josef Kodet ml.: „Součástí jeho 
výběru (nástroje) jsou i přizvaní odborníci pan docent 

Ardašev, magistr Kasík, takže tam není podceněna 
odborná stránka. Díky tomu klavíru Jihlava na pomy-
slné kulturní a hudební mapě ČR zase o několik míst 
poskočí.“

Při hlasování se koalice spojila s opozicí a 35 hla-
sy dorovnání částky do pěti milionů odsouhlasila. 
Proti nebyl nikdo; jen Vítězslav Schrek (ODS), 
který je zároveň hejtmanem kraje, se zdržel hlaso-
vání.

Koncertní křídlo Petrof mod. I. z roku 1989 
by tedy mělo být nahrazeno novým koncertním 
nástrojem. V materiálu pro zastupitele je napsána i 
značka, ke které dospěli po konzultaci s odborníky 
a umělci. Má se jednat o značku Steinway model D 
274. Pořízením tohoto nástroje by mohlo přitáh-
nout i významné klavíristy. 

„Ti chtějí vesměs hrát právě na značkové nástroje, 
nejlépe na nástroj značky Steinway, který je považo-
ván za světovou špičku ve výrobě klavírů,“ podotkla 
Fučíková.  

Zmínka o koupi koncertního křídla Steinway 
však nenechala bez povšimnutí firmu Petrof, čes-
kého výrobce koncertních křídel. Všem zastupi-
telům již rozeslala dopis, v němž je přesvědčuje o 
kvalitě svých nástrojů a vybízí k přehodnocení roz-
hodnutí výběru značky. 

Klavír za pět milionů sjednotil zastupitele 

SICE se zde přechází vozovka, ale pozor: chodci zde 
před auty přednost nemají.
  Foto: Veronika Dawidowicz 

Výběr značky klavíru nenechal 
klidným jednoho 

z výrobců nástrojů

Alena Veliká ze Stonařova vydala 
vlastním nákladem knihu Toto je ješ-
tě ráj, která nese podtitul Autentické 
vzpomínky na divoký odsun z jihlav-
ského jazykového ostrova. V knize je 
20 příběhů rodin, které prošly stona-
řovským táborem, nebo táborem ve 
Starých Horách. „Jsou tam i příběhy 
lidí, kteří prošli jihlavským vězením,“ 
říká autorka, která osudy rodin zpra-
covávala 20 let. 

„Chtěla bych, aby lidi, kteří nevěří, 
uvěřili, že válka byla na obou stranách 
hrozná, a i po válce se děly věci, které by 
se asi dít neměly,“ dodává, co od knihy 
očekává. 

Knížka je k dostání v jihlavských 
knihkupectvích.  -pk-

Radní schválili nařízení, které zaka-
zuje podomní a a pochůzkový prodej 
energetických služeb v Jihlavě. Platit 
začne od 1. července 2022. Nařízení 
bylo dle magistrátu nezbytné vydat 
kvůli novele energetického zákona. 
Jak upozornil vedoucí živnostenského 
úřadu Jan Kubišta, podstatné je, aby 
lidé nikoho cizího do domu nepouště-
li a nic mu nepodepisovali.  -pk-

Zákaz prodeje

Vyšla kniha 
pamětí o odsunu
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Dne 17. května odešel jihlavský 
hudebník a pedagog Josef Mrázek. 
Narodil se 12. 10. 1956. Celých čty-
řicet let (1980 až 2020) vyučoval 
houslovou hru na ZUŠ Jihlava. Řa-
du let také působil jako houslista ve 
Filharmonii Gustava Mahlera Jihla-
va, mimo jiné vystupoval i v kapele 
Nendeto. 

„S Josefem Mrázkem jsem se potkal 
poprvé jako dítě, kdy jsem začal nav-
štěvovat hudební školu v Jihlavě. Když 
jsem pak do stejné školy nastoupil jako 
učitel, vřele mě přivítal a byl ke mně 
vždy milý a otevřený,“ vzpomíná na 
kolegu šéfdirigent Filharmonie G. 
Mahlera Jihlava Jiří Jakeš.  

Jak připomíná, hrál Josef Mrázek 
mnoho let také v jihlavském krema-
toriu: „A já jsem měl tu čest, jednoho 
parného léta, jej doprovázet při smu-
tečních obřadech na varhany. Byl to 
pro mě velký zážitek a skvělá zkuše-
nost!“ popisuje J. Jakeš.  

Když vznikla Filharmonie G. 
Mahlera Jihlava, nastoupil do ní 
houslista J. Mrázek asi po dvou 
letech a spolupracoval s filharmoni-
ky déle než 16 let jako orchestrální 
hráč, ale i jako sólista. 

„Byl vždy perfektně připraven. Vzor-
ný hráč - člověk, na kterého se dá ve 
všem vždy spolehnout. Rozebírali 
jsme spolu nejen hudební záležitosti, 
ale i věci o životě a dění kolem nás,“ 
komentuje šéfdirigent Jakeš přístup 
J. Mrázka. 

Velmi oceňuje ještě jednu jeho cen-
nou vlastnost: „Jednou za mnou při-
šel a řekl mi - víš, já už na to nemám, 
končím… A odešel z filharmonického 
provozu se ctí. Toto málokdo dokáže. 
Pepo, za vše Ti moc děkujeme! Věřím, 
že v tom nejlepším nebeském orchest-
ru máš to zasloužené místo u prvního 
pultu,“ ohlíží se za Josefem Mrázkem 
šéfdirigent Jiří Jakeš.  -jv-

Zasloužené místo u prvního
pultu v nebeském orchestru

Dne 16. 5. oslavil 60. narozeni-
ny Ondřej Vetchý. Herec se narodil 
v roce 1962 v Jihlavě. V roce 1984 
dokončil pražskou konzervatoř. 
Divákům se zapsal do paměti řadou 
rolí. Nezapomenutelný byl v pohád-
ce S čerty nejsou žerty, komediích 
Černí baroni, Báječná léta pod psa či 
seriálu Okresní přebor.   -red-

 

Na facebookových stránkách 
Jihlavských listů mu mnoho 
lidí k jubileu přálo: 

Lubomír Procházka:  ז Přeji stále pevné 
zdraví, spoustu doposud skvělé práce, 
štěstí a radost. Každý film je pecka, pro-
tože je to skvělý herec.

Iveta Bělovová Dolejší:  ז Ondro, jste 
úžasný herec a charismatický chlap. Přeji 
Vám pevné zdraví a mnoho dalších skvě-
lých rolí!

Anyk Anyk:  ז Vše nej a Pripady prvniho 
oddeleni, S certy nejsou zerty, Prima zen-
ska na krku, Zeny v behu, Pribeh kmotra 
.... no nevim, jestli je nejaky film, kde by 
hral spatne. Je to pan herec.

Jarka Jelinková:  ז Ať už hrál kluka s 
kytarou v Sestřičkách, v Nebojsovi, v 
Bezva ženské na krku nebo Ženy v běhu 
a plno dalších...vždycky ten jeho kukuč 
pohladí. Jeden z nejlepších herců u nás. 
Mám ho moc ráda a přeji mu hlavně zdra-
ví a hodně roli, které ještě natočí.

Božena Tomenendalová: ז  Prostě - 
VŠECHNO NEJLEPŠÍ a co to pro Ondřeje 
je, si dosadí sám. Líbil se mi ve všech 
rolích, ale momentálně mám největší 
dojem ze včerejšího představení PRA-
CHY!!! v roli Henryho Perkinse u nás v 
Třebíči.

Pavla Pišová: ז  Báječná léta pod psa. 
Ať má těch let pod psa co nejméně. 

Jiřka Zeko:  ז Vše nejlepší, jste super 
herec a zrajete jak víno ,čím starší, tím 
lepší…

Ludmila Švandová: ז  Ani jsem nevě-
děla, že je z Vysočiny, ale už mi je jasný, 
proč je tak dobrý.

Dagmar Janikovičová:  ז Je suprovej, 
jsem hrdá, že pochází z Jihlavy.

Michaela Kodysová: ז  Ať je pořád tak 
skvělý a fit, jako doteď. Nejvíc u mě vede 
hrobník z filmu Bezva ženská na krku, 
miluju totiž černý humor.

Markét Prokopka:  ז Ondřeji, přeji Vám 
všechno nejlepší, nejen že máte naroze-
niny, ale pořád. Jste pro mne jedním z 
našich nejlepších herců v historii. 

Přání k jubileu 
Ondřeje Vetchého

 Foto: Česká televize

HUDEBNÍK Josef Mrázek  (12. 10. 1956 - 17. 5. 2022).  Foto archiv 
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S blížícím se létem se blíží i 
zahájení letní sezóny ve Vod-
ním ráji. Ta proběhne k datu 
11. 6., přípravy jsou tedy v 
plném proudu, započaly vlast-
ně už v půlce března. 

Klára Smítalová  ז

Vodní ráj Jihlava zprostředková-
vá lidem mnoho zábavy a zážitků ve 
svém areálu již od roku 2001. Každo-
ročně zahajuje své přípravy na jaře. 
Ani letos tomu nebylo jinak, práce 
tam probíhají již od března.

Zahájení příprav na letní sezónu 
zpravidla začíná u venkovních bazé-
nů s ohřívanou vodou. Ty jsou nej-
důležitější složkou areálu, proto je 
jim jako prvním věnována pozornost 
a péče. 

V areálu je bazénů hned několik a 
nechybí ani brouzdaliště. Přes zimu 
jsou všechny bazény z části upuště-
ny, je tedy nezbytností je vypustit a 
vyčistit. Plavecký a velký rekreační 
bazén je navíc obložen keramickým 
obkladem, který je náchylný na různá 
poškození.

Důležitou součástí příprav je úklid 

V zahradnictvích lidé vyhazují zbytečně 
peníze za kompost, který můžou mít za 
pár korun, říká vedoucí skládky a kom-
postárny Henčov na Jihlavsku Martin 
Tůma.

Natálie Vacková ז

Skládka a kompostárna je umístěná v klidném 
prostředí uprostřed luk a polí za vesnicí Henčov 
u Jihlavy. Dokonce je střežená živými čápy, kte-
ří si tam spokojeně žijí a stravují se zbytky. Je pře-
hledně rozdělená do několika sekcí, ale přesto, jak 
vysvětluje vedoucí Tůma: „Skládkování jako takové 
je podle zákona nejhorší způsob skladování odpadu. 
Musíme se všichni trochu zamyslet sami nad sebou, 
než něco vyhodíme,“ dodává. 

Skládka funguje od roku 1999. Příjem odpadu je 
každý rok poměrně stejný. „Ani doba covidová situ-
aci na skládce nijak nezměnila,“ podotýká Tůma. 
Avšak prý nejnáročnějším obdobím skládkování 
odpadu je jaro.

„Je to tím, že se začínají provádět jarní úklidy 
domácností, rozjede se stavební sezóna a lidé pracu-
jí na svých zahradách,“ sděluje vedoucí. I po Váno-
cích je odpadu trochu více, ale jinak celkově zima 
patří překvapivě mezi nejnižší příjmy. „Protože není 
stavební sezóna, tím firmy tolik nenaváží materiá-
ly a toho množství komunálního odpadu není tolik,“ 
doplňuje. 

Ceny dané za ukládání smetí určuje zákon o 
odpadech a provozovatel. Jsou rozdělené na čtyři 
části: poplatek provozovateli, zákonný poplatek – 
který se odvádí za každou tunu odpadu SFŽP ČR, 
ten část dá obci. Další je finanční rezerva – popla-
tek používaný při rekultivaci skládek – využívá se 
při uzavírání skládek a při péči o ně, plus daň. Toto 
všechno určuje celkovou částku za ukládání vaše-
ho odpadu. Zmíněná rekultivace zvyšuje životnost 
skládky. „Bohužel se ceny za skládkování každý rok 

zvyšují,“ přiznává Tůma.
Určitým benefitem je jejich vlastní kompost 

vytvořený ze zbytků rostlin a zeleniny. Registrova-
ný je u zemědělské inspekce, která ho jezdí každo-
ročně kontrolovat. 

„Jelikož kompostu vytváříme každý rok velké 
množství, je ho proto potřeba čtyřikrát do roka roz-
borovat, abychom sledovali, zdali splňuje podmínky 
registrace. Pokud tomu tak je, tak se volně prodává 
občanům či firmám a široké veřejnosti,“ oznamuje 
vedoucí. „Náš kompost je velmi výhodný a lidem stá-
le nedochází, že za něj v zahradnictvích utrácejí zby-
tečně stovky korun. My si účtujeme 50 haléřů za 1 kg. 
Což je veliký rozdíl,“ podotýká.

Poslední dobou skládku Henčov trápí silné vět-
ry. Plastové pytlíky doletěly dokonce až do Velké-

ho Beranova. „Snažíme o to, aby odpadky nelétaly 
po celém okolí. Je to však těžší, než si všichni mys-
lí,“ dělá si starost Tůma. „Snažíme se to přikrývat. 
Principem je, že se skládka přejíždí kompaktorem, a 
tím se odpady zatlačí a upevní do skládky. Následu-
je další fáze, a to taková, že se odpady ještě překry-
jí zeminou. Ale opravdu, když je vítr silný, tak bere 
všechno,“ přiznává. Dokonce kvůli tomu mají i 
mobilní oplocení.

Aby bylo méně produkovaného odpadu, má 
vedoucí jednu radu. „Než něco člověk vyhodí, tak by 
se měl zamyslet nad tím, co s tím více jde udělat. Když 
mám odpadek v ruce, zda místo jeho hození do koše s 
ním nelze provést něco jiného. Je to ale hodně ovlivně-
no i leností lidí. Přece jen každý musí začít sám u se-
be,“ konstatuje vedoucí Martin Tůma.

Přípravy na letní sezónu zahájili, 
problémem zůstává nouze o plavčíky

Vedoucí skládky tvrdí: Nejhorší způsob 
skladování odpadu je skládkování

OBROVSKÁ hora v sobě skrývá tuny a tuny odpadu nejen z domácností. Ačkoliv je skládkování špatné, v 
budoucnu může být cenným zdrojem pro archeology.   Foto: Natálie Vacková. 

celého areálu, úprava dlažeb a veš-
kerých travnatých ploch. „Je potře-
ba prostě sekat, sekat a sekat,“ uvádí 

vedoucí Vodního ráje pan Miroslav 
Veselý.

Neméně důležitá je potom tech-

nologická část, jako jsou čerpadla a 
ovládací prvky. I ty je třeba uvést do 
provozu. Potom zbývá už jen bazé-
ny napustit a vyřešit teplotu vody. Ta 
záleží na temperaci a počasí. Zvláště 
při nočních teplotách, které i v létě 
někdy klesají poměrně nízko. 

Celý proces pak ukončují posled-
ní drobné úpravy, nátěry a příprava 
stánků s rychlým občerstvením. Po 
dokončení příprav se může začít s 
letním provozem, vodními radován-
kami a užíváním si krásného letního 
počasí. 

Nesmíme ale zapomenout na něco, 
co k tomuto všemu neodmyslitelně 
patří. Je to plavčická práce, která by 
nejednoho lákala pro vyzkoušení. 
Zahrnuje umění dobré komunikace, 
výdrž, odolnost a způsobilost rychle 
reagovat na podněty. Během dne je 
to potom schopnost zajištění bezpeč-
nosti návštěvníků při koupání. Pod-
mínky pro přijetí plavčíka jsou věk 
18+ a absolvovaný kurz.

„Na tuto pozici hledáme už delší 
dobu posily, tento rok je to dokonce vět-
ší počet než ten minulý,“ dodává Miro-
slav Veselý.

NA JAŘE se při přípravě na sezónu nejdříve opravují venkovní bazény. 
 Foto: Klára Smítalová
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Bije tvoje srdce pro techniku?

#srdcemtechnik

Pak jsi ten, koho hledáme!

Hledáme technology  kvality a nákupu.

bosch.jobs.cz

Každé čtvrtletí dokládají příjemci 
příspěvku na bydlení, přídavku na 
dítě a zvýšeného příspěvku na péči 
příjmy a uhrazené náklady na bydle-
ní za předchozí kvartál. Tato povin-
nost ale neznamená, že klienti musí 
trávit čas ve frontách.

Podklady pro vyhodnocení náro-

ku na výše uvedené dávky je možné 
zaslat elektronicky, např. přes Identi-
tu občana, datovou schránkou nebo 
e-mailem (po dobu trvání nouzového 
stavu není nutný zaručený elektronic-
ký podpis), dále poštou či odevzdat 
na podatelně příslušného kontaktní-
ho pracoviště Úřadu práce ČR.

Příjemci výše uvedených dávek 
musí každé čtvrtletí dokládat příjmy 
a náklady související s bydlením pro-
to, aby jim nárok na ně nezanikl. 

Zároveň se také na základě těch-
to podkladů promítne do výše už 
poskytovaných dávek to, že pří-
padně došlo ke zvýšení nákladů na 

bydlení, např. v souvislosti se sko-
kovým zdražením energií, nebo 
naopak danému klientovi klesly 
příjmy. 

„Apelujeme na klienty, aby skutečně 
zvážili, jestli je nutné chodit na přísluš-
né kontaktní pracoviště ÚP ČR osobně.  
 (Pokračování na str. 8)

Podejte přehledy o příjmech 
a nákladech na bydlení elektronicky
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(Dokončení ze str. 6)
Žádosti a jiné podklady mohou zasí-

lat i jinou cestou – v tomto ohledu je 
tou nejjednodušší elektronická forma 
podání,“ upozorňuje generální ředi-
tel ÚP ČR Viktor Najmon.

Lidé mohou s Úřadem práce ČR 
komunikovat jinak než osobně, jak v 
případě žádostí o dávky, podpory či 
zprostředkování zaměstnání a zařa-
zení do evidence uchazečů o zaměst-
nání, tak i v případě dokládání roz-
hodných skutečností pro konkrétní 
dávky. 

Formuláře mohou zasílat elek-
tronicky prostřednictvím Identi-
ty občana. Vybrat si mohou hned z 
několika nástrojů, jako je Bankovní 
identita, eObčanka, NIA ID nebo 

třeba mobilní klíč eGovernmentu. 
Další možností je podání doku-

mentů přes datovou schránku či 
e-mail s uznávaným elektronic-
kým podpisem. Tiskopisy je mož-
né zaslat též poštou (s vlastnoruč-
ním podpisem) nebo na podatelně 
příslušného kontaktního pracoviště 
ÚP ČR.

Pokud se klient rozhodne během 
trvání nouzového stavu pro podá-
ní e-mailem, není v případě všech 
nepojistných sociální dávek nutný 
zaručený elektronický podpis. 

Požádá-li člověk touto cestou o 
jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem 
práce ČR, je třeba, aby do žádosti 
uvedl také telefonní a e-mailové spo-
jení.  -tz-

Od konce února využilo možnosti 
pracovat v ČR, podle informací od 
zaměstnavatelů, které podali Úřa-
du práce ČR (ÚP), celkem 50.712 
občanů Ukrajiny pod dočasnou 
ochranou. 

Nastoupili na pozice ve výrobě, 
v oblasti těžby a stavebnictví nebo 
třeba v dopravě. Zpravidla se jedná 
o dlouhodobě neobsazená pracovní 
místa.

Občané Ukrajiny prchající před 
válkou, kteří mají pobytové vízum za 
účelem dočasné ochrany, nepotře-
bují aktuálně povolení k zaměstnání 
ani zaměstnanecké karty. A nemusí 
se spoléhat na žádné zprostředkova-
tele. 

Mohou si najít sami zaměstnání u 
každého zaměstnavatele, který hledá 

nové zaměstnance. 
„Jednou z nejčastějších překážek pro 

výkon především kvalifikovaných pro-
fesí je jazyková bariéra. Proto nabízí-
me zaměstnavatelům pomoc s finan-
cováním kurzů českého jazyka i tehdy, 
když daný občan Ukrajiny už pracu-
je,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR 
Viktor Najmon.

Ke konci května ÚP evidoval v celé 
ČR celkem 7808 občanů Ukrajiny 
pod dočasnou ochranou, kteří podali 
žádosti o zavedení jako zájemci (623 
osob) nebo uchazeči (185 osob) o 
zaměstnání. Přibližně 32,5 % z nich 
uvádí maximálně základní vzdělání 
nebo praktickou školu, 28,5 % vyso-
koškolské vzdělání, 22,5 % má úplné 
střední odborné vzdělání s maturi-
tou a 16,5 % jsou lidé vyučení.  -tz-

Podejte přehledy o příjmech... 

Práci v ČR získalo přes 
50 tisíc občanů Ukrajiny
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Sdílená kola v Jihlavě na vlastní kůži
Kola na půjčení je zajímavý 

počin, díky kterému se zkracují 
místa ve městě. 

Simona Váchová ז  

Od 1. dubna jsou v Jihlavě 
dostupná tzv. sdílená kola značky 
Nextbike. K dispozici je celkem 
112 kol, která najdete na různých 
místech po celé Jihlavě. Jak moc 
obtížné je jejich používání a kolik 
za jejich půjčení zaplatíme, jsme si 
vyzkoušely na vlastní kůži. 

Prvním krokem bylo samozřejmě 
stažení mobilní aplikace nextbike. 
Se samotnou instalací ani s aplikací 
jako takovou nebyl žádný význam-
ný problém. 

Neseká se, běží plynule a je pře-
hledná. Bohužel, ačkoli je na všech 
bicyklech uvedeno „prvních 15 
minut zdarma“, je při registraci 
nutné zadat číslo platební karty a 
nabít do nextbike peněženky zálo-
hu 50 Kč. Tyto peníze se automa-
ticky uloží do aplikace a v případě 
překročení limitu patnácti minut 
se začnou odečítat.

V aplikaci je přehledná mapa, 
ve které jsou zobrazena všechna 
stanoviště, na kterých si lze ko-
la vypůjčit. Také ukazuje aktuální 
počet bicyklů, které se na daném 
stanovišti nacházejí, a umožňuje si 
jakýkoli z nich dopředu zamluvit.

Po registraci v mobilní aplika-
ci jsme už jenom načetly QR kód, 
který má každé kolo pod sedačkou, 
zámek se sám odemkl a my jsme 
mohly vyrazit. 

Jezdilo se na nich pěkně. Na kole 
je přehazovačka, takže jsme si 
snadno mohly měnit přehoz podle 
potřeby. Malou výtku však musím 
udělit brzdám. Již před vyzkou-
šením kola na vlastní kůži jsem 
slyšela od mnoha uživatelů sdíle-
ných kol, že nebrzdí úplně nejlépe 
a mačkají se ztuha. Na základě mé 
vlastní zkušenosti mohu tuto sku-
tečnost potvrdit. 

Snažily jsme se kolo vrátit do sta-
novených patnácti minut, bohužel 
tady nastal kámen úrazu. Aplika-
ce nám ukazovala, že od půjčení 
uběhlo přesně 15 minut, sekundy 
se na obrazovce neukazovaly, takže 
jsme přirozeně usoudily, že jsme v 
toleranci. Když jsme však kolo vrá-
tily, ukázala se nám jiná tabulka, 
která na rozdíl od té předešlé uka-
zovala přesný čas: 15 min 52 s a k 
tomu odečtenou částku v hodnotě 
24 Kč. I přes to, že jsme překročily 
pouze 52 sekund, okamžitě se nám 
zaplatila další půlhodina jízdy. 

V případě, že se vám systém sdíle-
ných kol zalíbí, je možnost zakou-
pit si roční, nebo i měsíční před-
platné, které platí na všechna kola 
značky Nextbike, a to i mimo Jih-
lavu.

Za nás šlo určitě o zajímavou 
zkušenost, nicméně nejspíš radši 
zůstaneme u pěší chůze, nebo pří-
padně u MHD. Věříme ale, že pro 
různé sportovní nadšence, turisty 
apod. může být systém sdílených 
kol zajímavým zpestřením. 

Účastnily se jihlavské studentky: 
Simona Váchová, Klára Smítalová, 
Natálie Vacková

STŘEDOŠKOLAČKY vyzkoušely hned několik kol.   Foto: Simona Váchová
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V Městském muzeu v Polné vysta-
vují jedny z nejcennějších renesanč-
ních šperků na území České republi-
ky. Kolekce klenotů byla nalezena na 
začátku 20. století v kryptě tamního 
kostela. Původně zdobily oděvy šlech-
ticů. Veřejnost má jedinečnou mož-
nost si je prohlédnout v rámci oslav 
780 let města Polná.

Výstava Malý poklad z velké-
ho světa: renesanční šperky rodu 
Zejdliců ze Šenfeldu, probíhá 
od 17. 6. do 10. 7. 2022. Městské 
muzeum v Polné považuje za čest, že 
záštitu nad tímto projektem převzali 
královéhradecký biskup Jan Vokál, před-
seda Senátu Miloš Vystrčil a také krajský 
radní pro oblast kultury Roman Fabeš.

V Polné vystavují vzácné renesanční šperky

RENESANČNÍ ŠPERKY 
RODU ZEJDLICŮ 

ZE ŠENFELDU

17. 6. – 10. 7. 2022
Městské muzeum Polná

út-ne: 9–12 / 13–17 hod. | www.muzeum-polna.cz

MALÝ 
POKLAD 

Z VELKÉHO 
SVĚTA

www.muzeum-polna.cz

Po dvouleté odmlce způsobené řaděním covidu se v Humpolci opět ode-
hraje oblíbený Bernard Fest. „Festival probíhá na humpoleckém Horním náměs-
tí. Stěhovat festival jinam, např. kvůli rozestupům návštěvníků, nechceme, přišel 
by o unikátní atmosféru, kterou mu toto místo dodává. Věříme, že letos už bude 
situace příznivá pro to, aby vše proběhlo bez problémů,“ říká hlavní pořadatel 
Zdeněk Mikulášek.

Hvězdou pátečního odpoledne bude Lucie Bílá, dobrou zábavu slibuje i 
účast skupin Tři sestry a MIG 21, v sobotu pak město rozezní rockové sku-
piny Chinaski a Wanastowi Vjecy. Náladu nepochybně podpoří německá 
dechová kapela � e Heimatdamisch, populární originálními úpravami svě-
tových hitů například od AC/DC, Guns N‘ Roses, či Lady Gaga. Dramatur-
gie pamatuje i na mladší návštěvníky, především pro ně v sobotu dopoledne 
zahraje skupina Pískomil se vrací a klavírista a zpěvák Jaroslav Uhlíř. -tz-

Dvoudenní Bernard fest
láká známými jmény

U vody buďte opatrní

Léto je za dveřmi a v horkých let-
ních dnes se každý těší na příjemné 
ochlazení v bazénu či rybníku. Co 
si s sebou vzít na celodenní pobyt 
u vody?

Když vyrazíte do přírody
Až si budete ráno balit batoh, 

myslete na to, že vás dost možná 
čeká celý den někde mimo civili-
zaci.

Je tedy potřeba myslet na všech-
no, na pitný režim především. 
Dospělý člověk by měl vypít zhru-
ba 2 litry vody denně. Pokud tedy 
v blízkosti nebude žádný stánek 
s občerstvením, zásobte se dosta-
tečným množstvím z domu.

To samé platí i o jídle, obzvlášť 
pokud vyrážíte s menšími dět-
mi, dá se očekávat, že se budou 
dožadovat svačinky a dobrůtek. U 
vody přece jen vyhládne.

Sbalte tedy do krabičky nakrájené 
a omyté ovoce, zeleninu, přidejte 
nějaké sušenky či tousty a spokoje-
ní budete všichni.

Sluníčko sice příjemně hřeje, ale 
rozhodně je potřeba se před jeho 
zářením chránit opalovacím kré-
mem.

Sílu faktoru zvolte podle typu 
vaší pokožky. I když jsme v Česku, 
slunce umí být pěkně zrádné.

No a přece nebudete ležet na trá-
vě, takže deky a osušky jsou samo-
zřejmostí, stejně jako plavky.

Pokud jste si vědomi, že mož-
ná prostor neposkytuje stín, není 
na škodu menší slunečník, který 
zapíchnete do země anebo alespoň 
pokrývka hlavy, abyste se vyhnuli 
bolesti hlavy nebo úpalu.

Vhod vám dost možná přijde 
nějaký míč k zabavení anebo kniha 
či křížovky. 

Pro vaše potomky přibalte pro jis-
totu rukávky, kdyby přeci jen jejich 
plavecké dovednosti ještě nebyly 
tak dobré.

Když vyrazíte k bazénu
Pokud se rozhodnete pro 

osvěžení v bazénu, odpadá vám 
několik starostí. Například pokud 
si zapomenete vzít něco k snědku 
či pití, na většině koupališť obvykle 
najdete nějaký ten stánek s občer-
stvením a problém je vyřešen.

Jen nespoléhejte na to, že budou 
mít platební terminál a raději si 
s sebou vezměte hotovost.

Na „koupáku“ vám také většinou 
mohou poskytnout slunečník a na 
těch větších si dokonce můžete 
zapůjčit i lehátko nebo nabízí spor-
tovní vyžití jako badminton nebo 
volejbal.

Nezapomeňte brát ohled na zása-
dy bezpečnosti, jako například 
neskákat do vody tam, kde nezná-
te hloubku, neskákat do studené 
vody rozpálení ze sluníčka nebo 
nepřeceňovat své síly. -vd-

Ilustrační foto: Pixabay

Ilustrační foto: Pixabay
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1) Jihlava se proslavila svým 
vynálezem hokejky ALPAČ. Vyná-
lezce této hokejky hrál hokej za 
Bratislavu, za Jihlavu a v nejvyšší 
soutěži skončil pětkrát druhý. Jak 
se tento vynálezce jmenuje?

a) Jan Alpač
b) Jiří Palač
c) Jozef Čapla

2) Před názvem DUKLA JIH-
LAVA neměla Dukla pevné sídlo 
(ubytování bylo v Praze, trénovali 
na Kladně a zápasy hráli v Jihlavě). 
Po vybojování účasti v 1. lize bylo 
ale konečně rozhodnuto o jméně 
DUKLA JIHLAVA a oddíl byl natr-
valo přemístěn do Jihlavy. Kterého 
roku se toto stalo?

a) 1947
b) 1957
c) 1967

3) Nejlepší obránce českosloven-
ské historie hrál v Dukle od roku 
1963 do 1979. Byl jediným obrán-
cem, který dokázal vyhrát kanad-
ské bodování soutěže a dodnes je 
považován některými odborníky za 
nejlepšího obránce světové hoke-
jové historie. Jak se tento obránce 
jmenuje?

a) Milan Chalupa 
b) Jiří Holík
c) Jan Suchý

Znáte dobře legendární Duklu Jihlava?
Kvíz – kvíz – kvíz – kvíz – kvíz– kvíz – kvíz

4) Dukla se Světového poháru 
v USA zúčastnila vcelku třikrát. 
Nikdy neskončila první, přes-
to neudělala ostudu. Kolikrát se 
umístila na druhém místě?

a) jednou
b) dvakrát
c) třikrát

5) Trenér, který v Dukle půso-

bil od roku 1958 do 1982, dodnes 
drží primát nejdéle sloužícího tre-
néra jednoho mužstva. Na lavičce 
Dukly strávil neuvěřitelných 23 
let. O kterého trenéra se jedná?

a) Jaroslav Pitner
b) Stanislav Neveselý
c) Jan Hrbatý

6) Mnoho hráčů Dukly odešlo 

Praha
28. 6. 2022

Žďár n/S
14.–17. 7. 2022

DESÁT Ý ROČNÍK FESTIVALU 
SOUČASNÉHO TANCE, 
POHYBOVÉHO DIVADLA 
A NOVÉHO CIRKUSU

KORESPONDANCE.CZ

Provozní doba

Červen – víkendy pro veřejnost 10 – 18 hod.
Červenec, srpen - každý den 9.30 – 18.30 hod.
Září, říjen - víkendy pro veřejnost 10 – 18 hod.

do NHL. První hráč, který odešel 
do NHL, působil v Dukle od roku 
1973 do roku 1984, byl obráncem 
a měl přezdívku „Vlasta Brodský“. 
O kterého hráče se jedná?

a) Radim Bičánek
b) Milan Chalupa
c) Petr Buzek

7) V Dukle se objevilo mnoho 
bratrských dvojic, i přesto útočníci 
Jaroslav a Jiří vytvořili nejslavnější 
a nejúspěšnější bratrskou dvojici v 
historii československého a české-
ho hokeje. Jaké bylo příjmení těch-
to dvou bratrů?

a) Klapáč
b) Micka
c) Holík

8) Historicky nejlepší střelec 
Dukly všech dob působil v Dukle 
od roku 1961 do roku 1975 jako 
útočník. Po skončení své hokejo-
vé kariéry ale zmizel veřejnosti „z 
očí“ a dnes žije v Praze. O jakého 
hráče se jedná?

a) Jan Klapáč
b) Petr Vlk
c) Josef Augusta

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3c, 4b, 5a, 
6b, 7c, 8a.

 Zpracoval: Matěj Sochor
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Aby táborák neskončil neúspěchem, je třeba 
mít na paměti několik zásad

� Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení.

� Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včet-
ně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, 
pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí 
pruhem širokým až jeden metr.

� Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout!

� Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vyso-
ce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi 
snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc 
podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod 
hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. 

� Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je použít 
například tzv. PePo - což je pevný podpalovač, který má stabilní 
výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce 
hořlavé plyny.

� Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte 
ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatel-
nému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. 
písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole.

� Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že 
nemůže dojít k opětovnému vznícení.  I ve zdánlivě zcela vyhaslém 
ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu 
rozdmýchat a oheň roznést do okolí.

Jak správně grilovat?
� V souvislosti s grilovací sezónou je dobré připomenout si něko-

lik základních zásad a doporučení, kterých bychom se měli při grilo-
vání držet.

� Ještě před zahájením grilování důkladně prostudujte návod 
výrobce k použití grilu a držte se jej. Rozhodně se nesnažte gril 
podomácku vylepšit nebo zmodernizovat. Většinou tato snaha kon-
čí fiaskem, v nejhorších případech požárem a popáleninami.

� Pro grilování vyberte vhodné místo. Gril by měl být za všech 
okolností stabilní. Nejvhodnější je tedy pevné místo s rovným povr-
chem. Gril by také měl být dostatečně vzdálený od všech hořlavých 
předmětů. 

� Velký pozor dávejte při grilování na malé děti a domácí mazlíč-
ky. Do blízkosti grilu v žádném případě nepatří. Stačí chvilka nepo-
zornosti a neštěstí je na světě.

� Někdy se stane, že oheň v grilu ne a ne chytit. Raději než 
použitím vysoce hořlavých látek (benzín, nafta atd.) se obrňte dáv-
kou trpělivosti a oheň se snažte rozdělat podpalovačem k tomuto 
účelu určeným. Při použití vysoce hořlavé látky vystavujete sebe a 
lidi v okolí zbytečnému riziku.

� Pamatujte, že při použití vysoce hořlavých látek snadno může 
dojít k tomu, že vám rázem vyšlehne vysoký plamen a popálí vás.

� Při grilování byste měli volit i vhodný oděv, nejlépe grilovací 
zástěru. V žádném případě by se nemělo jednat o oděv z hořlavých 
materiálů. Velký pozor si také dávejte na volné a dlouhé rukávy.

� Po ukončení grilování se přesvědčte, že jste gril náležitě vypnu-
li a zabezpečili. Rozžhavené uhlíky z grilu nechte vychladnout a pak 
je bezpečně uložte do plechové nádoby či popelnice.
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Není povinností běžného občana 
hlásit pálení, ale prosím, čiňte tak. 
Je to jednoduché a zabrání to zby-
tečným výjezdům hasičů, nabádá 
tisková mluvčí Hasičského záchran-
ného sboru Kraje Vysočina Petra 
Musilová.

Veronika Dawidowicz �

Blíží se léto, čas grilování, táboráků. 
Mohou lidé v přírodě založit táborák 
kdekoliv, nebo jsou k tomu přesně urče-
ná místa?

Určitě nemohou. Například od okraje 
lesa se smí rozdělávat oheň ve vzdálenosti 
50 metrů a od stohu je to vzdálenost 100 
metrů. Pokud chcete rozdělávat oheň v 
lese, pak to můžete udělat jen na místech, 
která jsou k tomu vyhrazená.

Je potřeba někam hlásit, když jde 
někdo dělat oheň?

Povinnost ohlásit pálení hasičům se vzta-
huje pouze na právnické a podnikající 
fyzické osoby. Běžný občan tuto povinnost 
ze zákona nemá. My ale všechny prosíme, 
aby tak učinili, protože ohlášením pálení 
(zakládání ohně) se předejde zbytečným 
výjezdům hasičů k domnělým požárům. 

To samotné ohlášení pálení je velmi jed-
noduché. Pokud si do internetového vyhle-
davače zadáte text „hasiči Vysočina“, tak se 
vám zobrazí naše internetové stránky. Na 
nich naleznete banner „Pálení klestí“. Po 
jeho otevření se vám zobrazí interaktivní 

formulář, který stačí vyplnit. 
Pokud nemáte možnost vyplnit formulář 

přes internet, tak se můžete na naše operač-
ní a informační středisko obrátit prostřed-
nictvím telefonu, a to na číslo 950 270 102.

Stává se vám, že hasiči mají zbytečný 
výjezd právě například kvůli táboráku?

Ano, stává se to, ale je to opravdu velmi 
zřídka. Obvykle máme nejčastěji zbytečné 
výjezdy k neohlášenému pálení (táboráku) 
v noci z 30. dubna na 1. května.

Jak se zachovat v případě, že se oheň 
vymkne kontrole a rozšíří se? Co dělat?

Pokud se oheň vymkne vaší kontrole, 
neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím 
tísňových linek 112 nebo 150.

Co dělat, pokud se na nás vznítí oděv 
například během opékání?

Pokud není k dispozici dostatek vody 
nebo jiné vhodné tekutiny k uhašení, neu-
tíkejte! Tím jen podpoříte hoření. Oka-
mžitě si lehněte na zem a chraňte si obli-
čej. 

Válejte se, dokud plameny neuhas-
nou. Válením se zamezí přístupu kyslíku 
potřebného k hoření. Je-li po ruce deka 
nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být lát-
ka z umělých vláken), lze ji také použít k 
uhašení hořícího oděvu. 

Když se popálíte, postižených ploch se 
nedotýkejte, popálené místo ihned ponoř-
te do čisté studené a nejlépe proudící vody 
a vyhledejte odbornou pomoc.

Při táboráku i grilování buďte obezřetní

 Ilustrační foto: archiv JN
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www.fajnpark.cz

Přijeďte do FAJNPARKu

Chcete poznat místo, kde si užijete spoustu 
zábavy, odpočinete si a prožijete FAJN den?

Fajnpark je největší zábavní 
park ve  východních Čechách. 

Najdete v  něm Hopsálkov, nej-
větší venkovní trampolínové centrum 

v  Česku, písečné hřiště, vodní a  vzdu-
chová děla, Mini cars, Miniměsto neboli 
hřiště pro nejmenší, úžasný Dinoprales 
plný pohybujících se a  řvoucích prehis-
torických ještěrů, Hmyzákov, kde potká-
te hmyz z  naší tuzemské přírody, avšak 
v  obřím provedení, Zvířátkov a  Kozov, 
kde je možné procházet se přímo výbě-
hem s ovcemi, oslíky i klokany, Koukálkov 
(10D kino) a Bosov – stezku bosou nohou 
a  poklidnou relaxační zónu. Nechybí ani 
animační programy v  podobě vystoupe-
ní maskotů (Mimoni, zvířátka). Cestovat 
po parku můžete vláčkem.

v Chlumci nad Cidlinou

ZÁBAVA A POZNÁNÍ,
FAJNPARK NUDU ZAHÁNÍ



Roman, 
21 let

Zuzana, 
19 let
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Lidé jsou svobodní často pro-
to, že jsou pracovně vytížení a 
těch šancí někoho si najít moc 
nemají a také mají často pře-
hnané nároky na své protějšky, 
říká Alena Krátošková, provo-
zovatelka tzv. rychlých rande.

Veronika Dawidowicz ז

Co je podstatou tzv. rychlého 
rande? Jak to funguje?

Na akcích se lidé osobně seznamu-
jí s nezadanými protějšky ve stejné 
věkové kategorii. Na výběr mají kate-
gorie od 20 do 35 let, od 30 do 45 let, 
od 40 do 55 a pak od 50 do 65 let. 
Mimořádně organizujeme i kategorii 
60 – 75 let. 

Protějšky si postupně pět minut 
povídají. Tento čas stačí na to, aby 
zjistili, kdo se jim líbí, je jim sympa-
tický, zda mají společné zájmy apod. 
Těch pět minut ale stačí i k tomu, aby 
přeskočila ta pověstná jiskra. Zkrátka 
se jedná o zábavný a hlavně efektivní 
způsob seznamování.

Je nějaká věková kategorie, která 
tenhle druh seznámení vyhledává 
nejvíce?

Dlouhodobě je největší zájem o 
kategorii 30 – 45 let, a to jak v Tábo-
ře, tak i v Plzni. Obrovský zájem pánů 
je pak o kategorii 20 – 35 let, u děv-
čat v této kategorii je naopak dlouho-
době nízký zájem. Velký zájem je u 
žen o kategorii 40 – 55 let a 50 – 65 
let. Pánové v těchto kategoriích mají 
zájem podstatně nižší.

Jak rande probíhá?
Na akci např. v Táboře se sejde vět-

šinou 14 až 16 párů, dámy sedí u své-
ho stolečku a každý z pánů obejde 
všechny dámy a s každou si pět minut 
povídá. Po celou akci jsou vedeni 
pouze pod čísly, která dostanou, a 
křestními jmény. Ani příjmení, ani 
věk se neuvádí. 

Na stolečcích mají dotazníky s čís-
ly, kde si kroužkují ta čísla protějšků, 
se kterými se chtějí dále seznamo-
vat, a papíry, kde si píší své poznám-
ky o každém protějšku. Dotazníky 
ještě ten den vyhodnotíme a násle-
dující dva dny obvoláváme všechny 
klienty s výsledky. Když se vzájem-

Rychlé rande: Pět minut 
na každý protějšek. Stačí to

Anketa

Jak hodnotíš uplynulý rok? 
Těšíš se na prázdniny?

Ilustrační foto: -vd-

ně zakroužkují, tzn. mají vzájemnou 
sympatii, dostávají na sebe telefonní 
čísla.

Nestydí se lidé na takové akci? Dá 
se na rychlorande připravit?

Rozhodně se na akci lidé nestydí, 
protože se většina těší. Někteří mají 
ze začátku trochu trému, ta z nich ale 
brzy spadne. Protože s každým při-
hlášeným mluvíme několikrát tele-
fonicky a snažíme se klienty na akci 
dobře připravit, aby byli co možná 
nejúspěšnější. 

Objevují se na schůzkách také 
podvodníci? Že se například vydá-
vají za nezadané, bezdětné, lžou o 
věku či povolání…

Podvodníci se na naše akce roz-
hodně nedostanou. Tím, že s nimi 
mluvím před akcí několikrát, 
poznám, koho mohu vzít a koho 
ne. Stalo se nám párkrát, že páno-
vé chtěli do mladší kategorie, tak 
si ubrali věk o hodně let, což jsme 
zjistili, a pak už je na naší akci 
nikdy nevezmu, nechci naše klient-
ky seznamovat se lháři. 

Zároveň se k nám nehlásí vda-
né ženy nebo ženatí pánové, pro-
tože nikdy neví, zda na akci nebu-
de někdo, kdo zná je nebo jejich 
manžele či manželky. A to už by bylo 
na rozvod, to už doma nevysvětlí.

Jaká je zpětná vazba? Už se stalo, 
že se nějaký pár seznámil na speed 
dating a vzali se? Nebo mají dlou-
hodobý vztah? Dostávají se k vám 
tyto informace?

Máme zpětné vazby, a to i od klien-
tů, kteří jsou spolu více než šest let, 
počet svateb, narozených dětí se už 
ani nedá spočítat. Krásné je, když nás 
páry potkají např. na chodníku a hlá-
sí se k nám, nebo si zjistí, kdy máme 
akci a přijdou se nám ukázat a podě-
kovat. 

Na našem webu jsou i příběhy 
našich klientů, kteří je napsali a posla-
li jako poděkování a důkaz toho, že to 
funguje. Dojemné také je, když nám 
spokojené páry děkují za to, že by 
se nikdy v běžném životě nepotka-
li, protože byl každý z jiného kraje, a 
jsou za to opravdu vděční. Jako např. 
72letý pán ze Strakonic a 66letá paní 
z Pelhřimova. Takových případů je 
hodně. A proto má význam tuhle 
práci dělat. Pomáhat lidem se najít a 
vrátit jim do života štěstí.

Zájem o hledání ideálního part-
nera stále roste. Roste i zájem o 
randění tohoto typu?

Protože k nám chodí hodně klientů 
zklamaných z internetových sezna-
mek, kteří nám vysvětlují, že jsou tam 
většinou ženatí, vdané, kteří hledají 
jen flirt, nebo různé existence, které 
potřebují „kasičku“, tak máme klien-
tů jak v Táboře, tak i v Plzni hodně. 

Vrací se nám ale i klienti, kteří se 
u nás seznamovali, a vztah jim po 
letech nevyšel, tak přijdou znova. 
Těší nás, že hodně nových zájemců 
máme na doporučení našich spoko-
jených klientů. Např. v jedné kate-
gorii v Táboře máme přihlášeno 107 
pánů, což znamená, že budou čekat 
přibližně rok, než na ně přijde řada. 

Právě klienty přitahuje tento druh 
osobního seznámení, kde si během 
dvou hodin vyberou protějšky, které 
je zaujaly a které ne. 

Proč je stále víc lidí single?
Jak to u nás vidíme, je to proto, že 

jednak jsou pracovně vytížení a těch 
šancí si někoho najít partnera moc 
nemají, když nechtějí využívat inter-
netové seznamky, a potom mají často 
přehnané nároky na své protějšky. 

Proto se jim snažíme vysvětlit, že 
takové požadavky mohli mít např. ve 
20 letech. Někteří klienti musí přijít 
vícekrát, než si vyberou vhodný pro-
tějšek. Často, když se dozvíme, že byl 
nějaký klient na akci neúspěšný, ptá-
me se protějšků, kde byl problém. 
Šetrně jim odpovědi sdělíme, většina 
si dá říci a napodruhé jsou již úspěš-
ní, jsou ale i tací, kteří se musí zúčast-
nit vícekrát, než na to přijdou.

Nepřijde vám, že v posledních 
letech si lidé odvykli se seznamo-
vat v „běžném“ životě? Co si myslí-
te, že je příčinou?

Přijde. U mladých je to jasné, trá-
ví spoustu času na sociálních sítích. 
Střední věková kategorie, to jsou vět-
šinou ti pracovně vytížení, hlavně 
pánové, ženy mají zase doma děti, 
nemají tolik času. Proto hledají chvíli 
seznámení na internetu, a když zjistí, 
že tudy cesta nevede, přichází k nám. 

Starší generace ženy 50+, ty už těžko 
budou na ulici někoho oslovovat, 
nebo chodit na disco se seznámit, u 
nich je proto veliký zájem o speed 
dating. Pánové od 60+ už jsou zase 
pohodlní, vyhovuje jim ten jejich způ-
sob života a už nechtějí nic měnit.

Za mě byl uplynulý rok dosti hek-
tický, náročný, ale zároveň neskuteč-
ně utekl. Jsem ráda, že už je koneč-
ně konec školního roku. Všechno 
mám za sebou, hlavně maturitu. A na 
prázdniny se letos moc těším, až si je 
v klidu užiji a hlavně si odpočinu.  

Tento rok nehodnotím zatím klad-
ně, kvůli válce na Ukrajině. Z konce 
školního roku mám vesměs kladné 
pocity. Na prázdniny se těším, snad 
se letos podívám i do zahraničí.

Hodnotím jej velmi kladně. Prvot-
ní strach z nástupu do školy po dlou-
hém distančním vzdělávání opadl již 
v prvních týdnech. 

Připadá mi, že tento rok uplynul 
nějak rychleji, než to bývá zvykem. 
Tomu určitě napomohla i spousta 
akcí, které se po dlouhé pauze vrátily 
a celý tento rok zpříjemnily. 

Celkově jsem tak rád za tento škol-
ní rok jako skvělý návrat do dobrých 
časů. Napříč tomu je ale už znát mé 
natěšení na prázdniny. Ty mi ten-
to rok poslouží jako dva měsíce času 
na odpočinek ve formě dovolených v 
zahraničí, poznání nových míst, účas-
tí na táborech a návštěvou blízkých. 

Vojtěch, 
17 let
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Pavel Bezděčka: Nikdy jsem neměl
Pokud chce člověk dělat to, 

co ho baví, nepotřebuje k tomu 
školu, ale musí chtít a musí si za 
tím také jít, říká fotograf, malíř, 
spisovatel, entomolog a muž 
mnoha tváří Pavel Bezděčka, 
jehož tvorba je nyní k vidění na 
výstavě v jihlavském muzeu.

Veronika Dawidowicz ז

Kdy jste v sobě objevil kreativ-
ního ducha?

Já jsem byl takové to neposedné 
dítě, které by v dnešní době léčili 
psychologové a psychiatři a prav-
děpodobně by mi diagnostikovali 
ADHD nebo něco podobného.

Všechno jsem musel vidět, všech-
no jsem musel zkusit. Údajně jsem 
prý nezlobil, jelikož jsem se pořád 
něčím zabýval.

Dnes je to mnohdy třeba v kavár-
ně vidět, že když přijdou rodiče 
s malým dítětem, tak pokud se mu 
přímo intenzivně nevěnují, za chvil-
ku přijde křik.

A jak to probíhalo u vás jako u 
dítěte?

Když jsem někde v restauraci byl 
s rodiči, tak jsem samozřejmě prv-
ně jedl, to jsem byl v klidu. Pak 
jsem ale musel chodit. Dívat se na 
lidi zblízka, jak vypadají, zkoumat 
kytky, abych zjistil, jestli na nich ne-
jsou nějaké housenky… pořád jsem 
prostě něco dělal.

A takhle začala vaše tvorba?
Já jsem odmala počmáral kdejaký 

papír, starý sešit, pořád jsem kreslil, 
čmáral, maloval.

Jedna část výstavy, která se nachá-
zí v Muzeu Vysočiny, je přímo 
věnovaná mému životu a pak jsou 
zde další dvě umělecké výstavy se 
mnou spojené.

Na té části o mém životě se vlast-
ně člověk dočte všechno o mých 
začátcích. S kresbou, fotografová-
ním, s entomologií, jelikož jsem 
entomolog profesně. 

Výstava se jmenuje Nepřekona-
telný neklid, tak jako jeden z vašich 
obrazů. Jak ten název vznikl?

Bylo to se mnou tak odmala. Byl 
jsem neustále v pohybu a je to tak 
dodnes. A letos tomu tedy bude 70 let. 

Psát jsem uměl ještě než jsem šel 
do školy. Byla to pro mě celkem leg-
race, když se mě zeptala paní uči-
telka u zápisu, jestli umím napsat 
nějaké písmenko. Já si vzal tužku a 
na papír jsem napsal: Já už umím 
psát.

Jak jste se dostal k přírodověd-
nému oboru?

Jako malý kluk jsem všechno nosil 
domů. Zajímavé větvičky, žaludy, 
šišky, kamínky. Naši to pak obratem 
vyhazovali.

Bohužel jsem od rodičů neměl 
takové to vedení, že i když jsem 
všechno počmáral a pomaloval, 

tak mě nedali na „lidušku“, a i když 
jsem bydlel 100 metrů od muzea, 
kde byl přírodovědný kroužek, tak 
mně v životě neřekli, že bych tam 
mohl chodit. Ale i tak jsem svo-
ji první sbírku brouků založil, když 
mi bylo šest let.

Moje sbírky rodičům doma pře-
kážely a smrděly… Ovšem já byl 
tvrdohlavý a šel jsem si za svým. 
Což dělám dodnes.

Kde berete inspiraci?

Všude. Navíc u takových dvou 
třetin obrazů mám vždy přesný 
plán, jak to bude. U třetiny obrazů 
nemám ucelenou představu. Sednu 
k tomu bílému monitoru a vím, že 
něco musí být. Výhoda počítačo-
vé malby je, že cokoliv uděláte, tak 
můžete uložit a vrátit se k tomu až 
po čase.

Je vždy všechno, co vytvoříte, 
podle vašich představ?

Spoustu obrazů, které dokončím

Jeden z obrazů, který mohou návštěvníci výstavy v Muzeu Vysočiny vidět se 
nachází v části, kde se také dočtou téměř vše o životě a tvorbě Pavla Bezděčky.
 Reprofoto: -vd-
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tvůrčí krizi a nevím, co je to nuda

(Dokončení ze str. 1) 
„Napsal jsem jí, jestli by to 

někoho neoslovilo. Ona rozesla-
la můj e-mail a za chvilku se jí 
ozvala nějaká Xenie (Ksenija), 
která bydlí už řadu let ve Velkém 
Meziříčí,“ popisuje, jak se dostal 
k překladatelce. „Hned druhý 
den jsem byl u ní a domluvili se,“ 
zakončuje anabázi se šťastným 
koncem. 

A co víc, stejně jako se autor 
zřekl jakékoliv odměny, ani pře-
kladatelka nechtěla ani korunu. 
„A prohlásila, že to udělá s rados-
tí. Korektura její ukrajinštiny pro-
běhla v Kyjevě. Její máma je pro-
fesorka na univerzitě a její kolega 
učí ukrajinštinu, takže ti ještě 
dělali korekturu a posílali zpátky,“ 
uzavřel problém s překladem. 

Pavel Bezděčka dodal i ilustrace 
a podařilo se sehnat také finance 
na vydání, když oslovil muzeum, 
město i kraj. Jak potvrdil, cesta 
od myšlenky k tisku trvala neuvě-
řitelně krátkých 65 dnů. 

Náklad 400 kusů dvojjazyčné 
knížky pro děti si rozdělily zmí-
něné subjekty, které je budou i 
zdarma rozdávat v záchytných 
centrech, školách nebo nemoc-
nicích. 

Pohádky 
i v ukrajinštině...

a nelíbí se mi, tak nesmažu. Dám je 
do archivu a za pár let se k nim vrátím 
a udělám nějaké kroky zpět.

Některé obrazy tak vzniknou za 
večer a některé až třeba za 5 let.

Když jsem dělal ruční tvorbu, tak 
samozřejmě, když se mi to nepoved-
lo, šlo to do koše.

Začínal jsem s kresbou a dělal jsem 
ilustrace ke svým odborným a popu-
lárním článkům. Pak jsem začal dělat 
ilustrace ke svým pohádkám a bajkám 
a tam je to horší. Tam neuděláte krok 
zpět. Takže se musí začít znovu.

Jste také mimo jiné i fotograf. Co 
jste fotil nejraději?

Fotil jsem rád a hodně a nejvíc to, 
co fotím rád doteď - krajiny, příro-
du a jednotlivé přírodní prvky nebo 
detaily. Například když vidíte starý 
rezavý plech, tak když se na něj podí-
váte zblízka a vidíte tam tu strukturu. 
To není jenom kus něčeho ošklivého. 
To je přímo umělecké dílo. Také jsem 
přes dvacet let žil v Uherském Hra-
dišti, kde jsem fotil folklor.

Kdy a jak jste se dostal k té počíta-
čové kresbě?

Bylo to právě přes fotky. Odmala 
jsem fotil. V 10 letech jsem měl bake-
litový foťák Pionýr, co jsem dostal po 
starším bráchovi. Ostatně jako všech-
no jsem dostával po starším bráchovi.

Fotilo se na filmy, každá fotka stála 
několik korun, a to si člověk rozmys-
lel, než zmáčkl spoušť.

V době počítačové éry a éry digi-
tálních fotoaparátů jsem začal dělat 
jako každý fotograf digitální úpra-
vy a také jsem začal zkoušet různé 
dokreslování. 

Pak mě napadlo, proč bych měl ně-
co dokreslovat? Proč vlastně použí-
vat fotku, když jsem celý život kres-
lil? 

Moje počítačová malba tedy větši-
nou vychází z kresby, kterou dělám 
na čtvrtku, naskenuji a v počítači 
potom sestavuji do různých kompo-
zic. Dělám pozadí, perspektivu. To 
mě chytlo velice. S tím jsem začal 

v roce 2013. Vystavovat jsem začal 
v roce 2014 a tohle je moje sedmde-
sátá výstava obrazů počítačové mal-
by - napříč republikou.

Nezanevřel jste s počítačovou 
malbou na klasické ruční malová-
ní?

To sice ne, ale nemám prostor. Ta 
počítačová malba mi plně nahrazu-
je klasickou. Stále ale kreslím spous-
tu věcí ke svým bajkám a dal jsem se 
i do ilustrace knížek. Mám čtyři své 
ilustrované knihy a ještě jednu, kte-
rou jsem ilustroval tchýni.

Před několika dny vyšla moje nej-
novější knížka, česko-ukrajinská, 
zrcadlově dělaná, kde jsou mé ilustra-
ce. Tu jsem vymyslel na pomoc ukra-
jinským dětem u nás, jelikož s sebou 
knížky nemají.

Měl jste někdy tvůrčí krizi?
Ne, a nevím, co je nuda. Většinou 

vím přesně, co budu tvořit.

Máte vzdělání, které je v podstatě 
úplně mimo jakoukoliv uměleckou 
tvorbu. Myslíte si, že je potřeba mít 
školu k tomu, aby člověk dělal, co 
ho baví?

Nikdy jsem nečetl návody, nic jsem 
se neučil. Nechodil jsem na žád-
né výtvarné kurzy, ke všemu jsem 
si našel cestu sám. Rozhodně není 
potřeba mít nějakou školu. Člověka 
to musí bavit, musí chtít a musí si za 
tím jít.

PANe, tady se nesmí lovit velbloudi...
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městské části Horní KosovPředstavujeme

HORNÍ KOSOV se nachází v blízkosti Doliny. 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. 

Horní Kosov zaznamenává výrazný rozvoj 
K řešení je toho spousta. Chy-

bí obchody, služby, spojení 
MHD do nových částí, nemá-
me moderní hřiště, vysvětluje 
Roman Váňa, který se stal před-
sedou nově založeného osadní-
ho výboru Horní Kosov. Spolu 
s ním na otázky odpověděli také 
ostatní členové osadního výbo-
ru.

Veronika Dawidowicz ז

Jak vznikla myšlenka, že se na Hor-
ním Kosově založí osadní výbor? 

Myšlenka založit osadní výbor vznik-
la na konci loňského roku. Měl jsem 
dobrou zkušenost z jiné části Jihlavy, 
kde už osadní výbor funguje. Proto 
jsem s tímto záměrem oslovil ke spo-
lupráci několik obyvatel naší místní 
části. 

Začali jsme se scházet. Jasně jsme si 
domluvili termíny, připravili a uspo-
řádali shromáždění občanů Horní-
ho Kosova, na kterém jsme jim záměr 
představili. 

Schůze proběhla dle platných regulí, 
příjemným zjištěním byl zájem o prá-
ci v osadním výboru, což nás vedlo k 
tomu, že jsme počet jeho členů rozší-
řili na devět. V dubnu zastupitelstvo 
města osadní výbor zřídilo a potvrdilo 
jeho členy a předsedu. 

Osadní výbor má zřízen FB stránku, 
e-mailovou adresu hornikosov@jihla-
va.cz a také vývěsku. 

Proč si myslíte, že je dobré, že se to 
povedlo?

Vznikem osadního výboru je tu plat-
forma, kde se mohou sousedé setkávat 
a vyměňovat si názory na další smě-
řování naší lokality. Věřím, že bystře-
ní názorů přinese společný hlas, který 
zase na magistrátu bude více slyšet. Ve 
výboru se sešla řada osobností, které 
se do té doby neznaly, a nyní mohou 
působit společně ku prospěchu celého 
statutárního města, Horního Kosova 
zvláště.  

Už máte nějaké ohlasy na nově 
vzniklý osadní výbor?

Také máme již zpětnou vazbu od 
„sousedů“ a ti jsou myšlenkou OV 
nadšeni. Rádi se budou setkávat při 
různých příležitostech, možná tomu 
napomohla doba covidu, kdy taková 
setkání nebyla možná a lidem chy-
bí. Jsme připraveni od lidí přijímat 
jejich nápady, podněty, připomínky 
a společně řešit místo, které je naším 
domovem. Chceme se zde cítit pří-
jemně a bezpečně.

Co se konkrétně vám na této myš-
lence OV líbí? 

Líbí se mi možnost organizovat pro 
místní obyvatele různá setkání, sezna-
movat je s historií místa, ve kterém ži-
jí. Chceme zapojit místní podnikate-
le do aktivit, tak aby o sobě navzájem 
věděli. 

Historie naší části sahá hluboko do 
minulosti, a to je velmi zajímavé a 
poučné. Rádi bychom také upozor-
ňovali na nedostatky naší čtvrti, co 
je potřeba zlepšit a na co by se měl 
magistrát zaměřit. 

Byl jste zvolen předsedou. Jak se 
v této „roli“ cítíte? Je to velká zod-
povědnost?

Osobně jsem rád, že se povedlo dát 
dohromady tak skvělou skupinu li-
dí ve výboru, kteří mají energii posu-
nout věci dál, je zde nadšení nad no-
vými objevy, například z historie 
Horního Kosova. 

Doposud zde chyběl nějaký komu-
nitní život a pomalu se to začíná 
hýbat. Zvolení do role předsedy si 
vážím. Zároveň máme všichni nějaké 
úkoly a jsem rád, že mohu být sou-
částí této nově vzniklé „iniciativy“, je 
to nová éra Horního Kosova.

Jak často se jako osadní výbor 
plánujete scházet? 

Pravidelné schůzky budou každé 
první pondělí v měsíci od 18 hodin 
v restauraci na Formance. Všichni 

obyvatelé mají možnost se zúčastnit 
našich schůzek. Pokud je potřeba, 
scházíme se operativně i mezi pravi-
delnými termíny. 

Informace ze schůzek jsou předá-
vány formou zápisů e-mailem. Při-
vítáme, když se co nejvíce obyvatel 
přihlásí k odběru tohoto našeho mai-
lového zpravodaje. Chystáme také 
instalaci 3 kusů vývěsek v naší lokali-
tě, kde tyto informace budou k nale-
zení. Na jednotlivé akce se budou 
tvořit plakáty a roznášet letáky

Jaká témata považujete za nejdů-
ležitější? Co aktuálně nejvíce trápí 
obyvatele Horního Kosova?

Určitě je toho spousta k řešení 
– chybí zázemí (obchody, služby) 
v nové, ale i staré zástavbě. Spojení 
MHD do nových částí, např. obsluž-
nost čtvrti Kaskády, nemáme moder-
ní hřiště, určené ke sportovním akti-
vitám místních, odpočinkové zóny…

Nějaká témata máme připravena 
z vlastní zkušenosti, s některými přišli 
obyvatelé na ustavující shromáždění, 
další podněty mohou občané zasílat 
do naší mailové schránky nebo s nimi 
přijít na naše schůze.

Informace od většího počtu „sou-
sedů“ se chystáme posbírat i pomocí 
anketních lístků na první společenské 
akci. 

 
Plánujete pořádat ve vaší městské 

části nějaké společenské akce?
Ano, i to je jeden z důvodů, proč 

jsme se rozhodli iniciovat zřízení 
osadního výboru. První vlaštovkou 
bude společenská akce „Sousedská“, 
která proběhne v sobotu 25. června 
na asfaltovém hřišti za restaurací For-
manská pošta. 

Odpolední část od 16 hodin bude 
věnována programu pro děti a dospě-
lým bude večer zpříjemněn vystou-
pením kapely China Blue, která 
vystoupí od 19.30 hodin. Další akce 
obdobného charakteru proběhne 
ke konci září. Chtěli bychom, aby se 

akce tohoto typu staly pravidelnou 
součástí života Horního Kosova, na 
které se místní budou těšit.

Co se vám osobně na Horním 
Kosově nejvíce líbí? Je něco, na co 
jste pyšný?

Za mě je zajímavá právě historie 
celého místa (kaplička – logo), blíz-
kost přírody, zároveň jde o velice 
dynamickou oblast plnou mladých 
rodin, ale také se spoustou staroused-
líků, kteří mohou předávat zkušenosti 
a pookřát v přítomnosti nových oby-
vatel. 

Co vám v této lokalitě chybí?
Horní Kosov v posledních letech 

zaznamenává výrazný rozvoj. Jedná 
se o jednu z nejlidnatějších místních 
částí Jihlavy, kde žije cca 3700 oby-
vatel. Bohužel je však bez adekvátní 
občanské vybavenosti. 

Jsou také místa, kde chybí základní 
vybavenost, jakou je veřejné osvětlení 
a chodníky.

Máte nějaké plány do budoucna?
Nyní se věnujeme hlavně konsoli-

daci a zjištění, co vlastně dokážeme. 
Nebylo by od věci získat prostor pro 
setkávání se sousedy, který by byl 
v majetku města. Spousta organizač-
ních detailů by se tím zjednodušila.

Náš mandát je omezen na necelý 
půlrok – tedy do komunálních voleb. 
Chceme nastavit vzájemnou komuni-
kaci mezi sousedy a směrem k městu, 
prostě rozjet činnost osadního výbo-
ru a připravit dobrý start pro činnost 
výboru od podzimu letošního roku.

Je v této městské části nějaká rari-
ta/zajímavost, co stojí za zmínku 
a co by lidé neměli přehlédnout, 
když se k vám vydají?

Máme úžasnou kapličku na návsi 
původní obce, stejně jako kaštanovou 
alej cestou na Zaječí skok, památko-
vou lipovou alej, rybníky…
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Přepni do stavu
beztíže s netboxem

a buď za hvězdu i v kuchyni
se stabilním optickým internetem



 STRANA 22 Zábava JN – ČERVEN 2022



 STRANA 23 Servis / Zábava JN – ČERVEN 2022

Jihlavské noviny
Vydává: Parola spol. s r.o., IČ 18199283, Fritzova 1552/34,586 01 Jihlava, www.jihlavske-listy.cz/jn – Vychází 1× měsíčně, zdarma do schránek, č. 6 vyšlo 3. 6. 2022. Vychází od roku 1994 (do 
roku 2019 jako Noviny jihlavské radnice). Náklad: 22.800 ks.
Redaktor: Veronika Dawidowicz, mobil 732 506 053, e-mail: dawidowicz@jihlavske-listy.cz. 
Obchodní zástupce: Radka Mezerová, mobil 732 506 426, 567 578 009, e-mail: mezerova.njr@seznam.cz.
Adresa redakce: Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava. Tisk: Czech Print Center a.s. Registrace: MK ČR E 11733. Distribuce: Parola spol. s r.o., Fritzova 1552/34,586 01 Jihlava.
©Parola, spol. s r.o. Jakékoliv užití a šíření cásti nebo celku obsahu Jihlavských novin bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.

Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

4. 6. So MUDr. Pavlasová Alice
MUDr. ALICE PAVLASOVÁ, s.r.o., Vrchlického 
2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 577

5. 6. Ne MUDr. Pejchalová Renata
DENTIST 3D s.r.o., Palackého 1222/18, 586 
01 Jihlava, 721 970 188

11. 6. So MUDr. Pivničková Taťjana
Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 
574 579

12. 6. Ne MUDr. Policarová Marie
MUDr. Policarová Marie s.r.o., Masarykova 
445, Telč-Podolí, 588 56 Telč, 567 213 173

18. 6. So MDDr. Škoda Vít
Zubní studio V+V s.r.o., Kostelec 87, 588 61 
Kostelec, 737 391 434

19. 6. Ne MUDr. Pollaková Silvia
Kamenice 405, 588 23 Kamenice, 567 273 
380

25. 6. So
MDDr. et MUDr. 
Procházková Barbora

Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 733 
284 783

26. 6. Ne
MDDr. Procházková 
Martina

Prodentica s.r.o., Křivá 1654/4, 586 01 
Jihlava, 602 479 225

Pohotovostní služba zubních lékařů  
je zajišťována SO, NE a svátky 

od 8:00–12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ ověřte 
na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, tel. 567 157 211

Pohotovostní služba zubních lékařů – červen 2022

Psychoterapeutické okénko
Virtuální realita aneb už máte svůj ne-reálný dům?

V každé době existovala nějaká for-
ma úniku z reality či od problémů. 
Většinou to byl alkohol, nejrůzněj-
ší psychotropní látky, útěk, popírání 
reality atd. 

V dnešní moderní době, která je 
z filozofického pohledu označová-
na také jako Nová renesance, však 
máme zcela nový způsob, který nás 
zaručeně přenese do jiné reality, 
tolik odlišné od toho, co prožíváme 
v běžném životě. 

Tímto způsobem se stala virtuální 
realita, pod kterou si však nesmíme 
představit pouze nejrůznější počíta-
čové hry, ale především sociální sítě 
typu Instagram nebo Facebook, kde 
můžeme žít své ideální Já. 

To, co si v běžném životě (z nej-
různějších důvodů) nedovolíme, si 
můžeme během pár minut vytvořit 
ve světě virtuálním. A tak nám vzni-
kají úžasné profily s překrásnými fot-
kami, které ukazují naši vysněnou 
image, a z obyčejných lidí se stávají 
hrdinové, kteří zdolali Mont Blanc, 

žijí na práně nebo se jen svěřují se 
svými niternými pocity, které by 
jinak neřekli ani svému sousedovi. 

Cokoliv se však objeví na sociál-
ní síti, stává se věcí veřejnou, kterou 
si může kdokoliv najít. Mnoho lidí 
tak může žít v podstatě dvojí život, 
z nichž ten virtuální je prostě krás-
nější. O to smutnější pak bývá návrat 
do reality, která za naším ideálním Já 
poněkud pokulhává. 

Jako vhodné řešení se pak jeví sjed-
notit naše nové virtuální image s 
tím, co skutečně žijeme, a tím se stát 
silnější a sebevědomější osobností. 
Pokud se sociální sítě stávají jakým-

si projekčním plátnem naší duše, 
pomůže nám to uvědomit si, kdo 
vlastně jsme a čím bychom chtěli 
být. 

V tomto okamžiku je to jen o naší 
odvaze žít své sny v realitě a nebát 
se skutečně zdolat nejvyšší horu v 
Evropě nebo pracovat na vysněné 

figuře. A mimochodem, věděli jste, 
že si už můžete v dnešní době koupit 
virtuální pozemek či dům v mnoha 
virtuálních světech? Ne, to není vtip. 
Tedy pokud máte právě k dispozici 
pár milionů …

Mgr. Lucie Poláková,
psychoterapeutka a astroložka

Ilustrační foto: Pixabay
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Na pultech Rynku

Rynek místo plné chutí
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