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Výborný hledá
pro Duklu
partnera v Číně

Náměstek primátora Jihlavy Výborný chce na dubnové
návštěvě Číny najít strategického partnera pro hokejovou
Duklu.
Pavel Bajer
Region

Jak se píše čínsky Dukla Jihlava, to patrně dnes žádný fanoušek tohoto populárního hokejového klubu neví. Možná už
v příštích letech bude všechno jinak.
Náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD) jede v dubnu do Číny s cílem
hledat pro klub strategického partnera.
Na cestu se vydá pod patronací Krajské
hospodářské komory s krajskými podnikateli do provincie Hubei.
„Jedním z cílů, se kterým jedu do Číny, je
získat strategického partnera pro Duklu Jihlava. Chci nejprve zjistit, jestli by to
bylo možné a za jakých podmínek,“ potvrdil Výborný.
Připomněl, že prezident smíšené Česko-čínské hospodářské komory Jaroslav
Tvrdík v Číně loni našel strategického
partnera pro SK Slavii Praha.
Její dresy nyní zdobí čínský nápis, a z
dosavadního vývoje se zdá, že změnu
fanoušci přivítali a tým po letech stagnace začíná opět sahat v prvoligové tabulce

Sloupek

Dukla China Jihlava

Do branky se postavil Honzík,
v obraně nastoupí Dobrovolný
a Zhang, stabilní první útok Li a
Kolář posílí Huang. I tak může
třeba za dva roky znít report
místního rozhlasu z hokejového
utkání celku Dukla China Jihlava.
Tedy, pokud se skutečně podaří
přivést do Dukly čínského sponzora, jak plánuje náměstek Výborný. Důležité je, že nikdo z oslovených politiků není zásadně proti
čínským penězům. Asi se není co
divit. Vlastnické struktury firem,
médií i sportovních klubů jsou
už dávno promíchané. Strach jde
především z ruských peněz – a
není se co divit. Ty čínské až tak
moc nevadí. Jisté je jen jedno:
pokud se skutečně najde čínský
sponzor, vlajka „za Tibet“ už na
radnici nezavlaje. Petr Klukan

po nejvyšších příčkách.
„Musím Duklu představit jako klub s velkou tradicí. Jedná se určitě o jeden z nejslavnějších českých hokejových týmů,“
poukázal Výborný.
Z oslovených lidí v Jihlavě nikdo kategoricky proti čínským penězům nic
nenamítá.
Proti rozhodně není jednatel jihlavské
Dukly Bedřich Ščerban. „Ve Slavii to funguje, nevidím jediný důvod, proč by se spolupráce nemohla podařit i u nás,“ přemítal Ščerban.
Skepsi naopak neskrývá dlouholetý
fanoušek Dukly Patrik Priesol. „Pro nás,
fanoušky, je prioritou stavba haly a stabilizace klubu. Nejlepší by bylo nalézt strategického partnera z regionu,“ netajil
Priesol.
Zcela odmítavě se nestaví ani náměstek primátora Jaroslav Vymazal (ODS).
„Přijde mi to hodně exotické. Byl bych
raději pro partnera z České republiky
nebo z Evropské unie,“ podpořil Priesola. Připustil ale, že si počká na konkrétní
informace.
Jihlava chce při návštěvě také dosáhnout oficiálního podpisu memoranda s
městem Wuhan, se kterým uzavřela spolupráci v loňském roce.
(Pokračování na str. 2)

VÍTĚZNÝ TÝM se raduje při vyhlášení výsledků středeční soutěže Manažerské akademie Den R, která zkoumala schopnosti
studentů v oblasti reklamy a marketingu (více foto a video z akce v galeriích na webu JL).
Foto: Jiří Varhaník

Studenti promítli výročí do reklamy

JIHLAVA (jv) – S oslavou 25. výročí
svého vzniku spojila Manažerská akademie Jihlava soutěž Den R, která prověřila schopnosti studentů v oblasti
reklamy.
Cílem soutěže bylo vytvořit marketingovou strategii školy s finančním
limitem 50 tisíc korun a nalákat nové
žáky. Ve finálovém kole soutěže Den R

Na jihlavská prkna se vrátí
Vetchý či Stránský

JIHLAVA (jv) – Ke konci
února skončila v Horáckém
divadle jeho umělecká šéfka
Kateřina Dušková.
„Moje role skončila, cítím,
že jsem byla ta, která měla
převést soubor přes nějaké
krizové období odchodu jednoho ředitele a příchodu druhého. To se povedlo...,“ sdělila
k tomu Dušková. Jak dodala,
je pracovně rozkročena mezi
Jihlavou, Prahou a Libercem.
Posouvat dál umělecké směřování jihlavského souboru ale podle ní znamená být
v Jihlavě, se souborem žít a
dýchat.
Liberecké divadlo úspěšně
uvádí inscenaci Králova řeč
v režii K. Duškové. „Dosta-

la jsem tam nabídku na další režijní práci,“ potvrdila JL
Dušková. V Jihlavě ale zůstává na pozici kmenového
režiséra a v příští sezóně tu
má nastudovat několik titulů.
„Budeme hledat nového
uměleckého šéfa, bude to
muset být velmi silná osobnost…,“ uvedl ředitel divadla
Ondrej Remiáš. Vedle toho
tým posílila na postu stálé dramaturgyně Kateřina
Jonášová.
Divadlo chce v příští sezóně
např. v rámci předplatitelské
skupiny X vrátit na jihlavská
prkna i zdejší slavné herecké rodáky Ondřeje Vetchého,
Martina Stránského či Otmara Brancuzského.

(Reklamy) se sedm nejúspěšnějších
čtyřčlenných týmů sešlo ve středu v
kině Dukla.
Jejich práci hodnotila pětičlenná
odborná porota. V ní segment reklamních agentur zastupoval Michal Šimek
ze společnosti YASHICA, média Pavel
Bláha z Hitrádia Vysočina a Jiří Varhaník z Jihlavských listů a pořadatel-

skou školu vyučující jazyků Filip Konvalinka a odborný pedagog Rostislav
Cejnek.
Od prvních prezentací provázela
finále zdravě soutěžní atmosféra. Jednotlivé uvedené kampaně rámovaly
dotazy a poznámky od členů konkurenčních týmů i z širokého pléna.
(Pokračování na str. 11)

Rozhovor

Lůžkový hospic může být
na Vysočině za dva roky
Do Jihlavy přijela na
přednášku zakladatelka českého hospicového hnutí MUDr. Marie
Svatošová. Přednáška se konala v budově
Vysoké školy polytechnické.
Pavel Bajer
Spolu s Karlovarským krajem je Vysočina jediným regionem, kde ještě není zřízen
kamenný hospic. Proč tomu
tak je?
Síť lůžkových hospiců vznikala postupně, protože je to o
penězích. Ke vzniku kamenných
hospiců docházelo se státní
podporou. Tu pomyslnou soutěž však vždycky vyhrál jeden
hospic, který se pak začal stavět.
Nemohlo se však naráz postavit 20 hospiců. K vybudování
takového hospice je nutná skupina lidí, patřičně vzdělaných
a správně motivovaných, kte-

MUDr.
Marie
Svatošová
ří jsou ochotni se do toho pustit. Kde byli takoví lidé, tam se
vytvořil projekt. A tak vznikaly
kamenné hospice.
Jsou takoví lidé také na Vysočině?
Ano. Vytvořil se tady takový
krásný tým lidí. Podporuji je,
a stala jsem se garantem jejich
projektu.
Kraj však preferuje domácí hospicovou péči. Myslíte si
přesto, že je na Vysočině vše
na dobré cestě?
Nedávno jsem se zúčastnila
setkání pracovníků domácí hospicové péče z mnoha míst na

Vysočině. Všichni se shodli na
jednom: lůžkový hospic tu chybí,
zdaleka ne každý pacient a jeho
rodina splňuje podmínky zavedení domácí hospicové péče. A
mnoho nemocných ani žádnou
rodinu nemá.
Jsem o správnosti projektu
„Hospic mezi stromy“ přesvědčená, protože za ním stojí lidé, se
kterými to stojí a padá. Bez nich
by nebylo možné se do takovéto
aktivity pustit. Já se například
na Karlovarsku neangažuji, protože nevím, jestli tam takoví lidé
vůbec jsou.
Vraťme se však na Vysočinu…
Projekt je úžasný, a místo, které město Jihlava nabídlo, je nádherné. Dokonce se odvažuji říci,
že tak krásné místo tu pro žádný z kamenných hospiců ještě
nebylo. Je situováno u lesa, přesto se však nachází ve městě, a je
velmi dobře dostupné.
(Pokračování na str. 2)

