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Začátek prázdnin pro některé děti 
znamená také rozloučení se školkou. 
Čekají je poslední prázdniny před-
tím, než zasednou do školních lavic a 
otevřou učebnice.

Aby ty vzpomínky na školku byly jen 
co nejhezčí, čekalo děti MŠ Mozaika 
Sedmikráska, konkrétně třídu Barvín-
ků, tzv. Pasování na školáky.

Už velmi emotivní nástup, za pís-
ně We are the champions od Queen, 
při němž se děti držely kolem ramen, 
značil, že jsou všichni jeden tým.

Paní učitelka Sabina Kuchyňová, 
která předškoláky pasovala na prv-
ňáčky, přiznala, že jí děti budou chy-
bět.

Z Barvínků už budou prvňáčci

„Je to taková správná parta. Dokonce si 
jedna maminka přála, jestli by tahle par-
tička nemohla chodit do stejné třídy, na 
stejnou školu. Moc bych jim přála, aby se 
jim to podařilo,“ říká dojatě učitelka.

Tomášek se do školy těší, vůbec se 
nebojí nového prostředí a dokonce už 
umí i počítat do sta. 

„Moc se těším na češtinu, protože 
už umím celou abecedu“ sděluje nám 
budoucí prvňačka Karolínka.

I Kuba s Jasmínkou se na „základku“ 
těší. Avšak na hromadný dotaz, zda by 
děti raději zůstaly ve školce, získáváme 
jednohlasnou a velmi hlasitou odpo-
věď: ANO! -vd-

Z DĚTÍ ze třídy Barvínků se stali předškoláci. Od září zasednou do školních lavic 
a budou se učit číst a psát. Na prvňáčky je pasovala jejich paní učitelka Sabina 
Kuchyňová, která na obrázku vlevo pasuje šestiletého Tomáška. 
 Foto: Veronika Dawidowicz

JIHLAVA – Řada obyvatel Jihlavy 
ho poznala až v neradostném obdo-
bí, kdy v Česku řádil covid-19. Spor-
tovec tělem a duší, náměstek jihlavské 
primátorky Petr Ryška (ODS), tehdy 
v té největší krizi spustil překvapivě fa-
cebookové stránky – Jihlava v kondici. 
Dodnes je na nich stále přihlášeno přes 
1300 členů a přispěvatelů.

Jak to tehdy bylo a proč takové 
stránky vznikly?

„Tou prvotní myšlenkou bylo moti-
vovat lidi, kteří vesměs museli v tom 
nejobtížnějším období být doma, ke 
sportu. Donutit je alespoň 3x týdně se 
pohybovat. Každý týden se sešlo 200 
až 300 příspěvků, ze kterých jsem vždy 
deset vylosoval a ocenil je. Za tu vzá-
jemnou motivaci jsem jim udílel ceny. 
Jednalo se například o sportovní trič-
ka, olympijské batohy, knihy, osušky a 
podobně. Ceny mi pomáhali sehnat i 
ČOV, ČUS, Sokol, Dukla, FC Vysoči-
na, JPK AXIS a mnozí další.“ 

Vaše facebookové stránky fungují 
stále, jaký je na ně ohlas?

„Ano, fungují. Teď už ale losuji jen 
jednou měsíčně. Sehnat tolik cen už 
bych při své práci nestihl. Mám z toho 
dobrý pocit. Lidé mi dodnes posílají 
pozitivní reakce.“

Jste v současné době náměst-
kem primátorky a v nadcházejících 

komunálních volbách jste jednič-
kou na post primátora koalice ODS, 
KDU-ČSL, zastáváte ale také funk-
ci předsedy Českého svazu plavec-
kých sportů, jste členem výkonné-
ho výboru Českého olympijského 
výboru a také předsednictva Evrop-
ské plavecké federace, dá se to stí-
hat?

„Uplynulé dva roky jsem to zvlá-
dl díky spolupráci kolegů a toleranci 
mých blízkých. Dlouhodobě se to ale 
rozhodně dělat nedá! Přes týden je ny-
ní prvořadá práce náměstka a víkendy 
věnuji sportu a sportovní diplomacii. 
Pokud jedu na nějakou sportovní akci, 
či kongres, beru si na magistrátu dovo-
lenou, takže to odnáší hlavně rodina.“

Kolikrát vy sám týdně sportujete?
„Od podzimu do jara se věnuji otužo-

vání. Dvakrát týdně si zajedu na rybník 
u Vysoké, než zamrzne, a pak chodím 
na Borovinku a do řeky.“

Mají obyvatelé Jihlavy dostatečný 
prostor pro sportování?

„Než jsme se stali padesátitisícovým 
krajským městem, byli jsme městem 
okresním. Infrastruktura pro sport 
na vyšší úrovni a víceúčelová hala tu 
bohužel chybí. Některá další infrastruk-
tura je zastaralá. V posledních dvou 
letech se nám ale podařilo zpřístupnit 
veřejnosti kvalitní sportoviště u někte-
rých základních škol ve městě. V areá-

Rozhovor s politikem, který říká, 
že kumulace funkcí je dlouhodobě neúnosná!

lu Český mlýn v zimě zasněžujeme pro 
běžkaře i s možností večerního vyžití. V 
létě je tam pak k dispozici dráha pro in-
line bruslení, cyklostezka, dětské hřiš-
tě, skatepark, pumptrackové dráhy pro 
bikery a v sousedství často prázdnotou 
zející kurty Teniscentra. Na Heulose 
jsou nově vyznačené běžecké tratě a v 
Jihlavě je rovněž zcela nově zrekonstru-
ované dětské dopravní hřiště. Snažíme 
se také pokračovat ve výstavbě cyklos-
tezek i rozšiřování dětských a sportov-
ních venkovních hřišť. Proto se domní-
vám, že hlavně v létě prostor pro sport 
Jihlavané mají.“
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„Snažíme se přes léto rozšiřovat nabídku sportovního vyžití v Jihlavě,“ míní náměstek 
primátorky Petr Ryška.
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