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Měsíční glosování
� V Jihlavě se rýsují nové strany i 

kandidátky. Náměstek primátorky 
Vít Zeman, lídr Žijeme Jihlavou, si 
posypal hlavu popelem a odsoudil se 
za románek s primátorkou. Manžel-
ka mu odpustila a podpořila ho v 
další kariéře, ostatně i ona sama je 
devítkou na kandidátce. 

� Exzastupitel a spolutvůrce polo-
rozpadlého Fóra Jihlava Miroslav 
Tomanec našel stranu, která jej vza-
la. Překvapivě to není strana brojí-
cí proti Kronospanu, ale Starostové. 
Na kandidátce je však až poměrně 
vzadu,  sedmnáctý.  

� Jelikož elektřina pohánějící 
závory u parkovišť rapidně zdražila, 
zvedají se i ceny parkování v Jihlavě. 
Návštěvníci zoo již zaplatí za auto 
100 Kč a dražší je parkování i před 
a za nemocnicí. Jako výhodu nabí-
zejí „zadní“ nemocniční stání půl 
hodiny zdarma. Když ale přetáhnete, 
zaplatíte již dvojnásobek ceny před 
zdražením. 

 � Reportér Josef Klíma odhalující 
ve svém pořadu na televizi Seznam 
nepravosti, natáčel v Jihlavě. Týka-
lo se to „jihlavského“ gangu, které-
mu měl velet právník (sic) Jan H. a 
pomáhala mu osoba z Jihlavy s hod-
ně temnou minulostí. Jestliže práv-
ník dělá zlé věci, měl by dostat dvoj-
násob! 

� Poměrně udavačský dopis na 
ředitele zoo napsal anonym skrý-
vající se pod označením „příznivci 
zoo Jihlava“ a rozeslal jej snad všem 
lidem ve městě. Městští radní přesto 
museli informace prověřit. Jak sdě-
lili, nenašli zásadní pochybení a za 
ředitelem stojí.  

� Jihlavský závod 24 MTB, kte-
rý se zařadil ke světové elitě, dopadl 
tragicky pro jednoho ze soutěžících. 
Smrtelná nehoda by ale neměla vzít 
pořadatelům chuť do nového roční-
ku. I při splnění úplně všeho se pro-
stě něco může stát. 

 -pk-

červenec /

Na jihlavském nádraží byl v půli 
června na půl dne vystavený fran-
couzský zázrak - TGV. Prohlédl 
si jej i bývalý strojvedoucí Josef 
Dostál z Jihlavy. 

Petr Klukan �

Zažil éru parních, motorových i 
elektrických lokomotiv. Dlouhole-
tý strojvedoucí Josef Dostál, který 
již dávno pověsil mašinfírování na 
hřebík. Představení francouzského 
TGV si nemohl nechat ujít. 

Letos pětasedmdesátiletý pan 
Josef přišel stejně jako stovky dal-
ších zájemců v pátek 10. června na 
hlavní nádraží, aby si vlak prohlé-
dl.

„Byl jsem zvědavý, jak bude vypa-
dat,“ přiznal s tím, že by se v něm i 
rád svezl. „Ale za kontrolér (řízení), 
tam se člověk nedostane,“ dodal se 
smíchem. „S lokomotivou bych asi 
popojel, ale na víc bych si netroufl.“ 

Na rychlovlaku ho překvapily 
„nízko posazené skříně“, tedy nízké 
vagóny. „Připomíná mi to letadlo na 

kolejnicích,“ přemítá a pokračuje, 
že velký zážitek musí pasažéři zažít 
při zrychlení vlaku. To podle něj 
musí být příjemné i pro lidi citlivé 
na zrychlení letadel, která po odpi-
chu ze země prudce stoupají. 

Vzpomínka z 80. let
Na TGV se mu váže jedna vzpo-

mínka z roku 1982 nebo 1983, 
kdy jsme žili za železnou oponou. 
„Na fírcimře (šatně strojvedoucích) 
se mluvilo o tom, že Frantíci vytáhli 
vlak. Věděli jsme, že není úplně prv-
ní, protože Japonci měli šinkansen. 
Jenže to bylo ´za mořem´, daleko, 
ale tohle bylo v Evropě,“ vypráví.  

Tehdy jezdili dvoumužně, on, 
strojvedoucí, měl pomocníka Vác-
lava Marka. 

„Byl svobodný, obrovský nadše-
nec do železnic. Strojvedoucího si 
netroufl dělat, tak byl pomocníkem. 

 (Pokračování na str. 3)

Bývalý mašinfíra Dostál: TGV? 
To je letadlo na kolejích

KDO by nechtěl mít památku na francouzský rychlovlak, který byl v červnu na část dne vystavený na jihlavském vlakovém 
nádraží v rámci propagace chystané vysokorychlostní tratě v Česku? Odolat pochopitelně nemohl ani jihlavský zastupitel 
Josef Kodet ml.   Foto: Petr Klukan

JOSEF DOStál



Odešla Eva Čurdová

Vtipná, milá, charismatická, parád-
ní herečka, dáma s velkým D, nepře-
hlédnutelná osobnost, nešlo ji nemi-
lovat… tak vzpomínají na herečku 
Evu Čurdovou její přátelé. Zemře-
la ve středu 8. června ve věku nedo-
žitých 84 let. 

Jak napsal kulturní redaktor Jihlav-
ských listů Jiří Varhaník, patřila k nej-
výraznějším hereckým osobnostem 
posledních desetiletí na Jihlavsku. 

Zahrála desítky rolí v souborech PL 
Jihlava, Na Kopečku, NaKop Tyjátr 
Jihlava, De Facto Mimo Jihlava nebo 
v Horáckém divadle Jihlava, kde se 
představila v epizodní roli například 
v roce 2017 ve hře Zvonokosy.   -pk- 

 STRANA 2 Aktuality JN – ČERVENEC 2022

My jsme Bedr je kniha o sto letech 
fotbalu TJ Sokol Bedřichov. Kníž-
ku sepsal redaktor Jihlavských listů 
David Kratochvíl. „Objel jsem většinu 
dostupných archivů a sešel se s řadou 
dnes už bedřichovských legend, které 
mě pustily do osobních archivů,“ sdělil, 
jak získal informace z historie Bedru. 
Ke svému zděšení totiž na počátku 
sepisování zjistil, že ač je Bedřichovu 
už 100 let, nikdo nikdy žádnou klu-
bovou kroniku nevedl. 

Knížka má být k dostání v některých 
jihlavských knihkupectvích. -pk-

Krásné okolí cyklostezky podél 
řeky Jihlavy přímo vybízí k projížďce 
na kole či procházce. Celkový dojem 
bohužel paradoxně kazí odpočívadla. 

Přeplněné koše a odpadky pohá-
zené v ohraničených boxech s pose-
zením odrazují mnohé výletníky 
od využití tohoto místa určeného 
k odpočinku.

Během roku se koše obvykle vyváží 
dvakrát týdně, a to v pondělí a pátek. 
Vedoucí odboru životního prostře-
dí Katarína Ruschková Jihlavským 
novinám řekla, že přes léto bude 
vývoz odpadků probíhat třikrát týd-
ně vždy v pondělí, středu a pátek. 

Na jihlavském magistrátu jsou si 
také vědomi toho, že některá odpočí-
vadla jsou „problémovější“ než jiná.

Například to u mostu pod hyper-
marketem. Pytle s odpadem sem prý 
nosí zřejmě bezdomovci, což potvrzu-
je i tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 

„Bezdomovci vybírají kontejnery za 
supermarkety, které se nacházejí blízko 
cyklostezky. Narabované potraviny si 
potom odnesou na zmíněná odpočíva-
dla, kde je následně přeberou a hodují. 
Co se jim nehodí, tak nechají přímo na 
místě a dále je to nezajímá,“ popisuje 
Málek.

Jako jedno z možných řešení vidí 
Ruschková posílení hlídek městské 
policie v této lokalitě.

Město se dle slov vedoucí odbo-

(Ne)Čistota odpočívadel 
na cyklostezce pod Kauflandem

ru životního prostředí snaží dělat 
maximum a výsypy i úklidy objed-
návat tak často, jak je to jen možné 
jak z pohledu financí, tak i z pohle-
du kapacity dodavatelské firmy.

Problémem pak je dle Ruschko-
vé i to, že pokud se v okolí konají 
akce, kde odpad vzniká, pořadatelé 
si nezajistí nádoby na odpad.

„Budeme hledat cesty ke zlepšení. 
Pomohlo by i to, kdybychom všichni při-
způsobili své chování tomu, aby tolik 
odpadu nevznikalo. Odstranili bychom 
tím příčinu a nemuseli bychom řešit 
následek,“ říká Ruschková. -vd-

Diskuse z Facebooku
Jaroslav Veselý: ז  Píši to již po několi-

káté. Jihlava by mohla hrát o nejšpinavější 

město Vysočiny.

Sosna Tatranka:  ז Úklid je nedostačující. 

Upřímně, když vidím, jak se někdo snaží do 

už tak plného koše ještě něco narvat, tak to 

taky nechápu. Když tam někdo dojde s tat-

rankou a pitíčkem, tak to může vzít prázdné 

do nejbližšího velkého kontejneru… Dnes 

jsem byla v Havlíčkově Brodě: pěšky hlavní 

nádraží - nemocnice a zpět. NIKDE žádné 

plné koše, létající odpadky, náměstí čisté, 

květináče všude osázené, radost pohledět. 

Asi by si radní mohli nabalit baťůžky a jet 

se tam vlakem podívat, aby si vzali příklad. 

Takhle to má totiž vypadat.

Petra Černá:  ז Jezdíme s dětmi kolem na 

kole a je to vážně otřesné! Mluvím o cel-

kovém vzhledu všech odpočívadel kolem 

stezky.

Hana Číhalová:  ז Konkrétně cyklostezka 

- nepořádek už řadu let. Člověk má i strach 

si na tato místa sednout. 

Kniha o fotbalu 
a Bedřichovu NEPOŘÁDEK na cyklostezce podél řeky trápí občany Jihlavy již dlouhodobě. Město 

přislíbilo, že se pokusí s tímto problémem něco dělat, ale apeluje i na občany, aby přizpů-
sobili své chování tomu, aby tolik odpadu nevznikalo. Foto: Veronika Dawidowicz

Stavaři po dvou 
měsících tunel 

otevřeli 
Největší dopravní trápení v Jih-

lavě je u konce. Od 21. června od 
sedmi hodin ráno se opět otevřel 
opravený Jihlavský tunel na dálnič-
ním přivaděči. Práce na generální 
opravě trvaly dva měsíce a pod-
le Ředitelství silnic a dálnic stály 
téměř 54 milionů korun bez DPH. 
Pracovníci Energovodu CZ zcela 
nově vyměnili vnitřní technologie 
tunelu. Největší problémy zažili 
řidiči tranzitní kamionové dopra-
vy, z nichž mnozí odmítli jet urče-
nou objízdnou trasou a vjížděli do 
krajského města.  -pb- 

Skály už nemají 
padat 

Záchytné bariéry začali na konci 
června stavět dělníci v patě skalního 
svahu v ulici Mostecká. Snaží se tak 
zajistit bezpečnost chodců i motoris-
tů, neboť skalní stěna je od minulého 
roku v havarijním stavu. Práce potrvají 
maximálně dva měsíce a ulice bude po 
tu dobu pro řidiče částečně průjezdná. 

„Stavba bude mít bohužel dopad na 
obyvatele přilehlých nemovitostí. Lidé 
tam musí počítat se zvýšeným hlukem 
nebo prašností. Předem se jim za to 
omlouváme a prosíme o pochopení. Co 
se týká nočního klidu, práce ho nijak 
nenaruší,“ uvedl v tiskové zprávě měs-
ta náměstek primátorky Petr Ryška 
(ODS). -tz-
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Univerzita třetího věku
nabízí v akademickém roce 2022/2023

studium seniorů

Kompletní nabídka k dispozici v kanceláři U3V  
a na webu u3v.vspj.cz (e-přihláška u každého kurzu). 

Uzávěrka přihlášek 31. 7. 2022. Bližší informace  
Bc. Šárka Venkrbcová, 567 141 118, 775 766 391,  

sarka.venkrbcova@vspj.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava  
Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Od počítače k mobilu
Genealogie – rodopis
Judaistika
Arteterapie a psychologie
Cesta k psychickému zdraví
Udržme si myšlení v kondici
Méně známé francouzské katedrály
Indie a Čína: geografie a historie          

Z bohaté nabídky vybíráme:

Dále je možné se přihlásit na kurzy U3V na pracovištích:
 
Třebíč, DS Koutkova 302 (kurz Naše planeta Země III)
Velké Meziříčí, DS Zdenky Vorlové 2160 (kurz Nauky o planetě Zemi V)
Žďár n/S., SŠOS Komenského 10 (kurz Naše planeta Země)
Přihlášky online (u3v.vspj.cz) nebo telefonicky (775 766 391).

(Dokončení ze str. 1)
Právě on prohlásil, že by se rád na 

TGV podíval, a uvedl to i jako cíl náv-
štěvy Francie: vidět TGV. Byl z toho 
velký poprask, scházeli se kvůli tomu 
odbory, i stranické. Na velké poradě se 
řešilo, co s tím, jestli ho pustí, nebo ne. 
Pozvali mě a ptali se: ´Je svobodný, co 
když tam zůstane?´“

Pan Dostál se ho zastal: „Je svobod-
ný, je to starý mládenec, stydlivý, jazyk 
neumí… ´Ale jestli tam zůstane, tak 
to schytáš,´ říkali mi. Opravdu ve mně 
byla malá dušička.“

Václav, jak mu všichni říkali, do 
Francie odjel, a vrátil se. „S  fotogra-
fií, jak se celý rozesmátý opírá rukou 
o šedomodrý TGV na pařížském 
nádraží,“ vzpomíná pan Dostál na 
letitou příhodu spojenou s TGV. 

Hoblování kolejí
Vystavené oranžové TGV v Jihlavě 

bylo už modernější než rychlovlak 
na tehdejším snímku. Přesto se na 
české trati setkalo s problémem. 

Jak média psala, musel být opra-
ven, protože při přesunu z Brna do 
Jihlavy došlo k závadě tzv. obutí kol. 
Může k němu dojít při zablokování 
kol. Ta se přestanou točit a na spod-
ní části se při klouzání po kolejnici 
obrousí do rovné plošky. 

„Mělo takzvaně jedovaté brzdy,“ 
okomentuje to pan Dostál a dodá 
ještě jednu zajímavost ze své praxe. 
Některé lokomotivy mohly koleje 
„hoblovat“.  Například jedna z nej-

Bývalý mašinfíra Dostál: TGV? To je...

silnějších lokomotiv, šestinápravový 
„sergej“, se kterým jezdili do Znoj-
ma. „Znojemáci si stěžovali, že jim 
Jihlaváci hoblují oblouky.“ 

Laicky řečeno v zatáčkách se kola 
dřela o koleje. Ty se nejenže „hob-
lovaly“, ale zbrousily se i nákolky na 
obručích kol. Taková kola musela na 
opravu na soustruh. 

Aby se negativní vliv „sergeje“ na 
koleje trochu omezil, měly lokomo-

tivy na mnoha místech povolenou 
nižší rychlost než čtyřnápravové 
lokomotivy.

Vysokorychlostní trať
Jak Josef Dostál pohlíží na chysta-

nou vysokorychlostní trať? „Pečlivě 
čtu diskuse v novinách,“ začne pan 
Dostál opatrně. A pak se rozpovídá 
a vyplyne z toho, že na naši malin-

kou zemi je to v této ekonomické 
době obrovský přepych. Kolik orné 
půdy trať zabere, protože to nejsou 
jen kolejnice, ale i ochranná zóna… 

Chápe ale každého, kdo se na vrt-
ku (vysokorychlostní trať) těší. I on 
se v mládí, v sedmdesátých letech 
minulého století, při budování dál-
nice D1 těšil, až na ní bude moci 
vyjet autem a pofičí třeba do Brna. 

Stejně tak se i dnešní mladí těší, 
jak sednou do rychlovlaku a za půl 
hodiny budou v Praze, nebo ve Víd-
ni. Kolik stovek miliard ale vybudo-
vání vrtky bude stát? A okolní státy 
mají své politické reprezentace a své 
financování a své priority. Nehle-
dě na to, že v době obrovské inflace, 
možného nedostatku energií a války 
za humny jsou peníze potřeba jin-
de…

Oranžový TGV, který se na jih-
lavském nádraží představil, je pře-
sto nádherným technickým kous-
kem. „Takové letadlo na kolejnicích,“ 
zopakuje závěrem bývalý mašinfíra 
Josef Dostál a jen dodá: „Génius, co 
to vymyslel.“ 

Vybudování 
vysokororychlostní 

tratě bude stát 
stovky miliard. 

Je ale na tak malou 
zemi vůbec vhodná? 

RYCHLOVLAKEM se za doprovodu učitelek prošly i nadšené děti ze základní 
školy Demlova.  Foto: Petr Klukan
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Zaměstnání

Ve čtvrtek 2. června se na jihlavské 
dopravní hřiště sjeli vítězové z oblast-
ních kol Dopravní soutěže mladých 
cyklistů. Celkem se do krajského 
finále probojovalo nebo spíše projelo 
šestnáct týmů.

Šest kolektivů spadalo do kategorie 
10-12 let a další šestice do kategorie 
12-16 let. 

Mezi disciplínami, ve kterých děti 
poměřily své síly, nechyběly napří-
klad testy z pravidel provozu na 
pozemních komunikacích, praktická 
jízda po dopravním hřišti, jízda zruč-
nosti, poskytování první pomoci a 
orientace v mapě a dopravní cestě.  

Obzvlášť testy daly dětem z jihlav-
ské ZŠ a MŠ Nad Plovárnou zabrat.

„Během doby covidu neměly děti 
vůbec dopravní výchovu. Když měly 
začít chodit na dopravní hřiště, tedy ve 
čtvrtém ročníku, tak bylo zavřené,“ říká 
učitelka dětí Petra Sovová a dodává, 
že pro děti byly tedy testy velkou pre-
miérou.

Ukázalo se však, že jejich obavy 
byly zbytečné. Jejich škola totiž skon-
čila v kategorii družstev od 10 do 12 
let na druhém místě a v jednotlivcích 
zvítězil, také v kategorii mladších, 
jejich týmový kolega Marián Macho-
vec, který za své cyklistické znalos-
ti a dovednosti získal cenu v podobě 
jízdního kola.

První tři vítězné týmy v každé kate-
gorii pak obdržely finanční odměnu.

Dříve vítězové krajského kola 
postupovali do celostátního finále. 
Letos se však finálová soutěž z orga-
nizačních důvodů konat nebude. 

 -vd-

V krajském kole cyklistické soutěže 
bodovaly i jihlavské školy

Výsledky
Jednotlivci ז

Kategorie 10 - 12 let
Andrea Červenková (ZŠ Senožaty)

Marián Machovec (ZŠ a MŠ Jihlava, 

Nad Plovárnou)

Kategorie 12 - 16 let
Anděla Paclíková (ZŠ a MŠ Černovice)

David Dvořák (ZŠ a MŠ Radostín nad 

Oslavou)

Týmy ז
Kategorie 10 - 12 let
1. místo ZŠ Budišov

2. místo ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovár-

nou

3. místo ZŠ a MŠ Osová Bítýška

Kategorie 12 - 16 let
1. místo ZŠ a MŠ Osová Bítýška

2. místo ZŠ Senožaty

3. místo ZŠ Jihlava, Havlíčkova

ŠESTNÁCT kolektivů se utkalo o titul nejlepších cyklistů na dopravním hřišti. Děti si vyzkoušely například znalost pravidel silniční-
ho provozu nebo jízdu zručnosti. Dobře se umístil tým ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou (foto vlevo). Foto: Veronika Dawidowicz
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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 histo-
rie 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 pracov-
ních kalendářů. Nicméně většina našich 
výrobních linek funguje ve dvou či třísměn-
ném provozu od pondělí do pátku. Některé 
provozy jako například expedice nebo pro-
dukce čerstvého masa však fungují od neděle 
do čtvrtka.

Nechybí vám aktuálně šikovní lidé - z 
jakých oborů u vás člověk najde uplatně-
ní? 

V posledních letech, kdy nebyl obecně na 
trhu dostatek volných pracovníků, samozřej-
mě 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 řez-
níky, elektrikáře, údržbáře….

O každé firmě koluje mezi lidmi spous-
tu zažitých pověr. V případě Kosteleckých 
uzenin je to třeba „zaručená zpráva“ o níz-
kých platech. Pojďme to uvést na pravou 
míru. 

V žádném případě dnes nemůžeme souhla-
sit s tvrzením, že naše společnost lidi špatně 
platí. Jen za posledních pět let se průměrná 
mzda na dělnických pozicích zvedla o více 
než 35 %. 

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

 (PI-j07-3D)

MGR. ZDENĚK LIDMILA

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 Cafete-
rii s minimální dotací konta ve výši 6000 Kč 
na rok.

Proč by lidé měli jít pracovat do Koste-
leckých uzenin – zkusíte vyjmenovat tři 
důvody?

Stabilní společnost fungující bez ohledu na 
krize.

Jistota výplaty v termínu na účtu.
Zajímavá práce ve společnosti, která je jed-

ničkou na trhu v produkci masa a uzenin.

Co děláte pro to, abyste si udrželi zaměst-
nance – co děláte pro jejich rozvoj? Mají 
nějaký kariérní růst? 

Vzhledem k tomu, že 90 % našich zaměst-
nanců pracuje na dělnických pozicích, není 
kariérní růst zrovna tou atraktivní motivací 
pro setrvání ve společnosti Kostelecké uze-
niny. 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 zaměst-
nanci jsou to nejdůležitější, co ve společnosti 
máme.

Jak to bylo v dobách ekonomické krize 
či v pandemii koronaviru… – propouště-
li jste?

V žádném případě jsme nepropouštěli. 
Naopak, vzhledem ke zvýšené poptávce po 

jídle, zejména v počátcích pandemie, jsme 
navyšovali počty zaměstnanců a stále hledá-
me nové lidi pro práci v našich provozech. 

Věříme, že náš obor je fungující bez ohle-
du na ekonomické krize, a proto jsme pro 
naše zaměstnance důvěryhodným a dobrým 
zaměstnavatelem a tím budeme i nadále. 
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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.“

Mgr. Petr Ryška (55)
vystudoval trenérství na Fakultě  ז

tělesné výchovy a sportu a geografii 

na Přírodovědecké fakultě Univerzity 

Karlovy

30 let profesionální trenér plavání ז
předseda Českého svazu plaveckých  ז

sportů

člen výkonného výboru Českého olym- ז
pijského výboru

člen předsednictva Evropské plavecké  ז
federace

ženatý, syn studuje práva ז

„Snažíme se přes léto rozšiřovat nabídku sportovního vyžití v Jihlavě,“ míní náměstek 
primátorky Petr Ryška.

(PI-j07-7m)



Jan Frenc přebírá ocenění z rukou 
primátorky.  Foto: město Jihlava
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za minutu na 
vrcholu

OC Citypark Jihlava 1. patro

 již od

1999 Kč

Každoročně, již od roku 2017, se 
v Jihlavě v rámci akce Rozsviťme 
Českou republiku sázejí slunečnice. 
Projekt vyjadřuje podporu lidem s 
roztroušenou sklerózou a upozorňu-
je na tuto nemoc, kterou v Česku trpí 
přibližně 20.000 lidí.

Slunečnice na hradebním parká-
nu vysadily 21. června nejen pacien-
ti s roztroušenou sklerózou, ale i děti 
a učitelky ze ZŠ Seifertova, jihlavský 
náměstek Martin Laštovička nebo 
lékař Radek Ampapa z neurologické-
ho oddělení jihlavské nemocnice. 

Každý také připsal ke slunečnici 
nějaký milý a pozitivní vzkaz adreso-

vaný lidem trpícím touto chorobou.
Všem přihlížejícím akci zpříjemnilo 

nejen krásné počasí, ale také vystou-
pení dětí z MŠ Mašinka, které si při-
pravily společně s paní učitelkou 
několik písní.

Desítky žlutých květin jsou nyní 
okrasou této části Jihlavy. 

A proč právě slunečnice? „Podob-
ně jako se slunečnice otáčejí za sluncem i 
pacienti s rS s nadějí vyhlíží moderní léč-
bu, která by jim zajistila plnohodnotný 
život navzdory jejich diagnóze,“ vysvět-
luje Kateřina Bémová z Nadačního 
fondu Impuls, který akci pořádal spo-
lečně s organizací ROSKA Jihlava. -vd-

Na hradbách sázeli slunečnice

Na celý měsíc bude mimo provoz od 1. července do 7. srpna bazén Evžena 
Rošického v Jihlavě. Důvodem je pravidelná technologická odstávka. V tomto 
datu bude mimo provoz také sauna.

Během ní se mimo jiné vyčistí bazénové vany, potrubí, rošty, či dlažba v 
bazénové hale. Dojde k výměně dveří ve velké a malé tělocvičně i v bufetu a 
na chodbách se ve druhém a třetím podlaží vymění linoleum. Vestibul, sauna, 
plavčíkárny a sprchy v prvním, druhém i třetím podlaží budou vymalovány. 

Pro veřejnost bude bazén otevřen od 8. srpna až do konce prázdnin v tzv. let-
ním provozu, kdy návštěvníci budou mít k dispozici i travnaté plochy za bazé-
nem, určené k odpočinku a slunění. -vd,tz-

Krytý bazén měsíc mimo provoz

Městská policie Jihlava slavila 30 let 
svého trvání. K této příležitosti měs-
to 22. června rozdalo 40 strážníkům 
medaile a řediteli Janu Frencovi, kte-
rý řídí Městskou policii Jihlava od 
roku 1998, udělilo Cenu města Jih-
lavy. Jak uvedla primátorka Karolí-
na Koubová (Fórum Jihlava), ředitel 
Frenc se zasloužil o výrazný rozvoj 
jihlavské městské policie, její moder-
nizaci a vybudování důstojného záze-
mí pro její činnost. 

„Městská policie je díky systémo-
vé práci pana ředitele stabilní jak per-
sonálně, tak organizačně. Je v oblas-
ti výstroje i výzbroje na vysoké úrovni. 
Vzdělání a dovednosti strážníků jsou 
vysoce nadprůměrné i v celorepubliko-
vém srovnání,“ uvedla mimo jiné.

Zároveň byla udělena i cena in 
memoriam, a to bývalé strážnici Mar-
cele Punčochářové, která před čtr-
nácti lety zemřela na následky těžké 
nemoci. Cenu si převzala její matka 
Eva Jurková. -tz-

30 let městské policie

ŽÁcI  ze ZŠ Seifertova zasadili slunečnice v prostoru hradebního parkánu. Vyjá-
dřili tak podporu lidem s roztroušenou sklerózou, kterým na květiny připevnili i 
optimistické vzkazy.  Foto: Veronika Dawidowicz
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Festival po ádá 

ve spolupráci s Krajem Vyso ina, 

státním zámkem a m stem 

Jarom ice nad Rokytnou 

koncertní agentura 

ARS/KONCERT, spol. s r. o.

Tato akce byla uskute n na s podporou 

m sta Jarom ice nad Rokytnou

Ond ej G. Brzobohatý 
& Epoque Chamber Orchestra 
Vilma Cibulková, Ji í Lábus, Vilém Udatný 
Jana Hrochová, Gra  ovo kvarteto
Christian Knüsel, Q VOX

kompletní program festivalu na 
www.festivalpetradvorskeho.cz

24. ro ník

6.–20. srpna 2022

Do redakce Jihlavských novin nám 
doputovala stížnost od jedné čtenář-
ky, týkající se údržby zeleně.

Za jedním z panelových domů na 
sídlišti U Hřbitova rostl malý stro-
mek kaštanu, který měl dle slov čte-
nářky na výšku dobrých 25 cm a 
dokonce měl i krásný velký list. 

Aby nebyl pokosen, někdo z míst-
ních obyvatel u stromku umístil 
dřevěnou tyčku s červeným prapor-
kem, který měl upozornit sekáče při 
každoročním sečení, aby dali pozor. 
Loni už prý takto dvě sečení přečkal.

Během červnové údržby zeleně už 
však jeho dny byly sečteny.

„Nevím, jak přemýšlí pracovník na 

sekačce, ale stromek je pokosen a dřevě-
ná tyčka hrdě stojí dál. Ovšem už nemá 
na co upozorňovat,“ stojí v e-mailu 
naštvané čtenářky Dariny Samkové, 
která má výhrady i k výsledku seče-
ných ploch. Dle jejího názoru pra-
covníci příliš chvátají, a tudíž poseče-
ný trávník je „oškubán“. 

K celému problému se zelení a je-
jí údržbou se vyjádřila Kateřina 
Ruschková, vedoucí odboru životní-
ho prostředí z jihlavského magistrátu.

Pokud daný exemplář na místo 
někdo úmyslně zasadil, jednalo by se z 
pohledu vyhlášky o přestupek ohled-
ně užívání, údržbě a ochraně zeleně 
na území statutárního města Jihlavy.

Nejen o sečení travnatých ploch
Pokud se u kaštanu jednalo o kla-

sický nálet, za který může pouze a 
jen příroda, tak z pohledu fyziologie 
stromu a povýsadbové péče z pohle-
du správce je strom vzešlý na stano-
višti samozřejmě ta nejlepší varianta, 
protože nemusí být zaléván a pravdě-
podobnost jeho růstu bývá stopro-
centní.  

„Tyto přednosti fungující v prostře-
dí lesa jsou na druhou stranu často na 
překážku v prostředí měst, především 
z důvodu nutnosti zapěstování korun 
exemplářů vzešlých z náletů tak, aby 
pod nimi mohla následně projet sekač-
ka a koruna byla podchodná.  Jak vidí-
te, vše má své pro i proti,“ vysvětluje 
Ruschková.

Co se týče záměrné „likvidace“ 
semenáčku jírovce, není prý schop-
ná relevantně odpovědět. Otázka by 
musela být položena přímo dotyčné 
osobě, která trávník sekala.

„Je nám líto likvidace každého exem-
pláře, který má potenciál vývoje na 
stanovišti. Proto je škoda, že jsme o 
posečeném semenáčku nevěděli,“ říká 
Rushková a dodává, že strom stači-
lo nahlásit na magistrát, jehož pra-
covníci by jej následně přijeli zamě-
řit, zanesli ho do pasportu a udělali 
kolem něho ohrádku.

Důležité také je, aby pod podobně 
vzrostlými stromy nebyly inženýrské 
sítě či jiná překážka, která by bránila 
tomu, aby na lokalitě zůstaly.

„To, že ke stromu dají značku, nepo-
může – bohužel takových ´zapíchnu-
tích klacíků´ a podobných značek je ve 
veřejné zeleni mnoho a ve vysoké trávě 
sekáč nemusel pochopit, proč to tam je 
– standardní způsob ochrany mladých 
stromů je zcela jiný,“ vysvětluje vedou-
cí odboru.

Špatně posečený trávník, který byl 
v e-mailu také zmiňován, vysvětluje 
Ruschková tím, že při údržbě 210 ha 
intenzivně udržovaných ploch nelze 
vyloučit, že sekačky vjedou do trávy 
vyšší než 30 – 40 cm. Letos se podaři-
lo těmto situacím vyvarovat při první 
seči i tím, že byla seč zahájena už na 
konci dubna. 

„Bohužel tráva v lokalitě U Hřbito-
va vyrostla po první seči opravdu velmi 
rychle. To je důvod jevu, který čtenář-
ka nazývá „oškubaným“ trávníkem,“ 
vysvětluje Ruschková a dodává, že ač 
týden může být trávník nevzhledný, 
dopad na funkci travnatých ploch to 
nemá. 

Je také potřeba podotknout, že tro-
chu vyšší trávník je pozitivní z pohle-
du zadržení vody v půdě či jejího 
zachycení v případě větších přívalo-
vých srážek. -vd-

ZAPÍCHNUTÝ klacík nestačí, říká 
vedoucí životního prostředí K. Rushko-
vá. Každý strom musí být zanesen 
v pasportu. Nelze si ani usmyslet a na 
veřejné zeleni si svévolně strom vysadit. 
 Foto: Darina Samková 

„ŠPATNĚ“ posečený trávník je způso-
ben tím, že sekačky vjedou do trávy vyš-
ší než 30 nebo 40 centimetrů. 
 Foto: Darina Samková 
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V rámci Dne otevřených dveří se záchranáři, kte-
rý se uskutečnil 11. června, mohli zájemci navští-
vit Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické 
záchranné služby Kraje Vysočina. 

K vidění zde byl například výcvik záchranářů nebo 
to, jak spolupracují složky Integrovaného záchran-
ného systému (IZS) v případě nehody. 

Na vlastní kůži jste si mohli vyzkoušet roli pacien-
ta, ale i záchranáře při výjezdu.

Největší zájem byl, soudě dle tvořících se front, o 
simulátor vrtulníku. Ten si chtěli vyzkoušet velcí i 
malí.

Svou práci tu ukázala také Policie ČR a návštěvníci 
si mohli zkusit například simulační brýle, díky kte-

rým viděli tak, jak vidí například člověk pod vlivem 
drog či alkoholu. 

Na programu byla v odpoledních hodinách také 
ukázka s policejním psovodem. Obzvlášť, když 
služební pes předváděl na jednom z policistů, jak 
probíhá zadržení agresivního pachatele, koukali 
mnozí s pusou dokořán.

„Líbil se nám simulátor helikoptéry, ten byl super, stej-
ně jako lezení na stěně a střílení na terč. Celkově byla 
akce prima,“ hodnotí celodenní program návštěvník 
Karel, který na akci vyrazil se synem Kubou.

„Líbilo se mi, že jsem si mohla vyrobit vlastní odzná-
ček,“ pochvalovala si sobotní program sedmiletá 
Verunka.

Kromě výroby odznáčků na děti čekalo několik 
stanovišť, kde musely plnit různé úkoly. Mezi těmi 
bylo například vyzkoušení již výše zmiňovaných 
brýlí simulujících požití alkoholu či drog.

„No tak to snad ne! To je síla,“ motal se s nasazený-
mi brýlemi, simulujícími nižší hladinu alkoholu v 
krvi, po betonovém place malý klouček. 

Dalšími úkoly bylo třeba pexeso, skládání puzzle 
anebo třeba střelba jako na biatlonu.

Tato disciplína se nakonec ukázala jako jedna z 
nejnáročnějších. Obzvlášť když vám při pekelném 
soustředění, téměř za hlavou, každou chvíli začne 
houkat siréna přistavených sanitek. -vd-

Lidé si mohli vyzkoušet role záchranářů

NA DNI otevřených dveří se záchranáři byla během celodenního programu k vidění a vyzkoušení spousta věcí. Především klučičí návštěvníky zaujaly zbraně, které si 
mohli nejen prohlédnout, ale i vzít do ruky. Velké publikum si pak získala ukázka výcviku policejního psa. Foto: Veronika Dawidowicz

Na pultech Rynku

Rynek místo plné chutí
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V říjnu letošního školního roku žáci 
Gymnázia Jihlava znovu začali s akti-
vitou Univerzita třetího věku. 

Zajímavostí univerzity bylo, že 
přednášku nevedli pouze pedagogo-
vé, ale také žáci gymnázia.

I přes to, že na přelomu podzimu a 
zimy musely být přednášky na chvíli 
přerušeny kvůli zvyšujícímu se čís-
lu nakažených virem covid-19, stu-
denty to neodradilo a v únoru se pak 
opět projekt mohl rozjet naplno. A 
nejlépe to jde s chytlavým tématem, 
jako je například hudba. „Pedagogic-
ký“ sbor složený ze žáků gymnázia si 
dokonce na tuto přednášku přizval 
dechovou kapelu.

Mezi další témata, která vybírali 
především přednášející, patřila napří-
klad toxikologie bylin, homeopatie či 
historie Jihlavy.

O přednášky jevily zájem všechny 
věkové kategorie. Marek Man, jeden 
ze zakladatelů projektu, říká: „Nej-
mladšímu studentovi bylo sedmnáct 
let. Téma přednášky ho tak zajímalo, že 
přišel i na naši Univerzitu třetího věku. 
Nejstarší účastnici bylo 83 let.“

Poslední přednáška se uskutečnila 
15. června a pojednávala o laborator-
ním bádání.

„Jsem velmi rád, že se tahle akce roz-
běhla, a myslím si, že velmi úspěšně. 
Hoši organizátoři vše velmi dobře ucho-
pili,“ pochvaluje si projekt Univerzity 
ředitel gymnázia Pavel Suk, který si 
cení i toho, že se studenti jejich školy 
naučili samostatně organizovat, fun-
govat a pracovat. 

Žáci přednášeli na Univerzitě třetího věku

Na otázku, zda si myslí, že by bylo 
dobré v tomto projektu pokračovat, 
říká: „Tohle by si měli říci hlavně stu-
denti. Ano, dali jsme do toho spous-
tu energie a práce, ale stálo nám to za 
to, protože jsme se hodně věcí naučili, 
hodně lidí jsme pobavili a spoustě li-
dí jsme předali nové informace, a tahle 
cesta poznání vždy stojí za to.“ Garan-
tem poslední přednášky se stal učitel 

Miroslav Trávník, který konstatoval, 
že se vyvedla velmi dobře.

„Měli jsme zpětnou vazbu od studen-
tů univerzity, mnohonásobně starších 
než my, kterým se to velice líbilo. Bylo to 
praktické a odcházeli například s doj-
my, že v kapce vody se dá nalézt spous-
ta života,“ říká Trávník. 

Uplynulý rok s Univerzitou třetího 
věku si chválí i studenti. „Ročník nebyl 

zaměřen jen na jednu věc, ale na různé 
obory, témata, a tímto je to pestré a vel-
mi zajímavé,“ říká jeden ze studentů, 
který dodal, že se zúčastní přednášek 
i v příštím roce.

Další účastnice pak ocenila, že 
přednášky vedou studenti. „Dělají 
to ve svém volném čase, jsou ochotni tu 
kvůli nám být. Mají s tím starosti a my 
si to jen užíváme.“ -vd-

POSLEDNÍ přednáška Univerzity třetího věku pojednávala o laboratorním bádání. Přednášky vedli vždy žáci Gymnázia 
Jihlava a od svých starších „studentů“ dostávali na konci většinou velmi kladné recenze.  Foto: archiv MM
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Mgr. Petr RyškaMgr. Petr RyškaMgr. Petr Ryška

 lídr koalice pro komunální volby 23.-24.9.

PŘEJEME PŘÍJEMNĚ PROŽITÉ

LÉTO A NEJEN PRO SPORTOVNÍ

VYŽITÍ DOPORUČUJEME ZKUSIT

TAKÉ NOVĚ ... (více tajenka)

další informace na www.jihlavavkondici.cz
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Psychoterapeutické okénko
Čas dovolených

Tento článek píši na dovolené. Ano, 
rozhodla jsem se odjet k moři dříve 
nežli větší část mých přátel, jelikož 
jsem už cítila, že potřebuji odpoči-
nek a jak se říká „vypnout hlavu“. 

Kdo pracujete s lidmi, tak mi jistě 
dáte zapravdu, že neustálý kontakt s 
ostatními lidmi je sice příjemný, nic-
méně i značně vyčerpávající, takže i 
my – terapeuti – potřebujeme občas 
vypnout a vzdálit se, abychom moh-
li načerpat energii a být šťastní. 

Ono to vzdálení se běžnému živo-
tu je vůbec velmi obohacující, jeli-
kož najednou vidíte svůj život z jiné-
ho úhlu pohledu a můžete si říci, že 
jste se vlastně vůbec nemuseli stre-
sovat kvůli maličkostem, nebo že ty 
žabomyší války s příbuznými vlast-
ně vůbec nemusely být, kdybyste 
jednou ustoupili… 

Všechno vidíte s odstupem, a 
můžete si tak lépe uspořádat své 
myšlenky, vnímat potřeby svého 
těla i své duše. A pokud můžete svou 
dovolenou spojit i s nějakou formou 
aktivního cvičení (jóga, turistika), 
pak máte vyhráno, jelikož odpočívat 
můžete jak pasivně, tak i aktivně, za 
což vám pak vaše tělo poděkuje.

Pokud se rozhodnete poodstoupit 
ze svého běžného života a odjet na 
dovolenou, vybírejte si taková mís-
ta, která vám nejen poskytnou mož-
nost odpočinku, ale která vás záro-
veň i nějak obohatí. Můžete např. 

poznávat nové země, jejich kulturu i 
tradice, vrátit se do míst, kde vyrůs-
tala vaše babička, sjet Baťův kanál, 
objevovat studánky, nebo si třebas 
jen plnit své dávné sny a odletět 
např. na Sri Lanku, odkud já právě 
píšu svůj článek. 

Navíc, kdy jindy si chcete plnit své 
sny, nežli teď, kdy na to máte energii, 
prostředky i zdraví? A pokud si pře-
ce jen netroufáte a rádi byste pozna-
li nějakou zemi, nebojte se přidat 
do skupiny, která do této země míří 
(na Facebooku jich najdete spous-
tu), takže určitě nemusíte být sami. 
Cestování ve skupině je výhodné z 
mnoha důvodů a určitě si přivezete 
kromě spousty společných zážitků i 
nové přátele.

Mgr. Lucie Poláková,
psychoterapeutka a astroložka

Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

2. 7. So MUDr. Hrdličková Jitka Znojemská 825/62, 586 01 Jihlava, 567 307 757

3. 7. Ne MUDr. Vaněk Tomáš Slavíčkova 4509/2, 586 01 Jihlava, 567 210 991, 724301773

4. 7. Po MUDr. Myslivcová Věra Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 567 333 460

5. 7. Út MUDr. Šulc Milan Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 570

6. 7. St MUDr. Stavárková Pavlína Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava, Staré Hory, 567132545

9. 7. So MDDr. Kateřina Rajdlíková MUDr. Hrdinová Libuše, Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 561 039 369

10. 7. Ne MUDr. Stavárková Pavlína Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava, Staré Hory, 567132545

16. 7. So
Artdent Jihlava, MDDr. 

Jana Černá
Vrchlického 50, Jihlava tel 567 331 666

17. 7. Ne MUDr. Alena Bínová MUDr. Policarová Marie s.r.o., Masarykova 445, 588 56 Telč, 567 213 168

23. 7. So MUDr. Šulc Milan Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 570

24. 7. Ne MUDr. Švandová Anselma Zrzavého 4259/12, 586 01 Jihlava, 604 246 650, 567 210 937

30. 7. So MDDr. Vaněk Tomáš Slavíčkova 4509/2, 586 01 Jihlava, 567 210 991, 724301773

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

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 – květen 2022

Foto: archiv LP

Poslední domácí 
zápas Gladiátorů

Jihlavské americké fotbalisty Vyso-
čina Gladiators čeká v letošní sezóně 
poslední domácí zápas, a to 3. čer-
vence od 16 hodin na fotbalovém sta-
dionu na Bedřichově.

A není to jen tak ledajaký zápas, 
nýbrž semifinálový, ve kterém se 
utkají se silným soupeřem, kterým 
jsou Ostrava Steelers. S těmi Gladiá-
toři sehráli v květnu velmi vyrovnaný 
souboj, kdy nakonec zvítězili 24:23.

Další, kdo se proti sobě postaví 
v semifinále, budou o den dřív Pra-
gue Lions a Přerov Mammoths.

Pokud by se Glads podařilo nedělní 
zápas vyhrát, pokusí se obhájit loňský 
titul mistrů ligy.  -vd-
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