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Základní informace o středisku 

V roce 2022 sdružovalo středisko Zvon 7. dívčí oddíl Veverek, 7. smečku vlčat – Stopaři, 

klub OS Karibů, 216. klub OS Ježci. 

Oddíly, kluby OS a středisková rada se scházely v klubovně Dělnická 7. 

Klubovnu využívalo i středisko Divočáci (dle vzájemné dohody) 

Složení střediskové rady 

Ludmila Hronová  vedoucí střediska  

Karel Petr  zástupce vedoucího střediska  

Norbert Nejedlý volený člen 

Mičánová Marie (Manka)  jmenovaný člen, hospodář střediska  

Ludmila Březinová volený člen  

Ludmila Sedláková  volený člen  

Lenka Jonášová předseda revizní komise  

Markéta Fous člen revizní komise  

Jana Skoumalová člen revizní komise  

Oddíly ve středisku 

7. dívčí oddíl Veverek  vedoucí oddílu Klára Mezerová 

7. smečka vlčat Stopaři  vedoucí oddílu Karel Petr 

216. klub OS Ježci  vedoucí oddílu Marcela Dvořáková 

1. oddíl vodních skautů Karibů  vedoucí oddílu Jan Fous 

Počet členů střediska 

Děti a mládež (do 18 let)  60 

Dospělý  31 

Celkem  91 
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Činnost střediska 

Situace s epidemií Covidu 19 se postupně uklidňovala a činnost střediska se opět 

rozběhla. 

Vedení oddílů: 

Klára Mezerová a Petra Večeřová odešly v říjnu studovat na VŠ. Schůzky skautek a 

světlušek vedou rádkyně, výprav a dalších víkendových akcí se vedoucí zúčastňují. 

Vzdělávání: 

Petra Večeřová ukončila úspěšně čekatelský kurz. 

Workshop skautský družinový systém pořádali batelovští skauti – přednášející přijeli 

z ústředí. Čtyřem účastníkům z našeho střediska (celkově bylo 15) se akce líbila. 

Povídali si o výhodách družinového systému, jak funguje v našem středisku … 

Vedoucí střediska se zúčastnila semináře ELŠ Trignis na Arcibiskupském gymnáziu 

v Praze. 

Čtyři oldskautky absolvovaly krajský seminář oldskautů v Chotěboři věnovaný 

osobnosti Jaroslava Foglara. 

Webové stránky, SkauTIs 

O střediskové stránky se vzorně stará Lukáš Březina, patří mu velký dík. Bohužel se 

stále potýkáme s nedostatkem příspěvků. 

Velké díky také náleží Jakubu Kodetovi, který nám dlouhá léta pomáhá se zpracováním 

registrace, grafickou úpravou výroční zprávy a komunikací ve SkautISu. 

Klubovna 

Energetická krize se promítla do krachu distribučních společností. Skautská energie 

odebírala energii od společnosti Kolibřík, která skončila. Na doporučení ústředí jsme se 

připojili k hromadnému uplatnění nároku na náhradu škody. U skautské energie jsme 

zůstali a plyn nadále odebírali od Pražské plynárenské a elektřinu od Moravských 

naftových dolů. Velkým problémem byl veliký nárůst cen za energii, a proto neúměrné 

zvyšování záloh. Situace se zmírnila, když vláda zastropovala ceny energie. Obdrželi 

jsme také mimořádnou dotaci na energii. Na konci roku plyn odebíráme od 

Centropolu, elektřina zůstává u MND. Zálohy zatím zvládáme platit, rozhodující bude 

vyúčtování. 

Děkujeme Karlu Petrovi za péči o klubovnu i zahradu a všem, kteří pomáhají s úklidem. 
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Sřediskový tábor Kamenný Žleb 2022  

Tábora, který proběhl od 23. července do 6. srpna, se zúčastnilo 40 dětí a 10 

dospělých. Táborová hra se jmenovala „Bludy Wellblouda Blouda“ a byla určena jak 

skautům a skautkám, tak i světluškám a vlčatům. Vedla k postupnému odkrývání 

zločinů organizace Wellbloud, jejíž členové škodili obyvatelům různých států po celém 

světě. Např. v Německu ukradli šifrovací stroj, v Anglii podminovali slavné Stone 

Henge, ve Francii ukradli obraz Mony Lisy, v Egyptě vykrádali hrobky faraonů, ve 

Švýcarsku ukradli vzácné hodinky a chtěli zničit továrnu na čokoládu, v Norsku způsobili 

zvláštní úkaz na obloze, v Řecku chtěli ukrást Odysseův poklad a na Madagaskaru chtěli 

vstoupit na posvátnou horu. Nakonec se účastníkům tábora podařilo posbírat dostatek 

důkazů proti zločinecké organizaci Wellbloud, následně byly předány policii, a ta se 

postarala o dopadení nebezpečných zločinců. Novinkou letošního tábora byla pestrá 

nabídka workshopů, do kterých se děti mohly přihlásit podle svých zájmů a přání. 

V nabídce bylo např.: dřevořezba, splétání vlasů, sborový zpěv, rugby, fotbal, ringo, 

deskové hry, masáže, malba na sklo, výroba obrázků z oblázků, pomoc v kuchyni a 

práce v táboře. Workshopy děti hodnotily velice kladně. Součástí celého tábora bylo 

také plnění výzev. Děti plnily více či méně úspěšně např. Tři orlí pera, ranní svítání, 

24 hodin na stromě, věčný oheň, den ve tmě, bosé nohy, den cizím jazykem apod. Při 

slavnostním slibovém ohni vlčácký slib složila 2 vlčata, světlušácký slib 6 světlušek a 

skautský slib 4 skautky a 4 skauti. Jako každý rok, tak i letos, se tábor velice vydařil a 

děti i vedoucí odjížděli domů spokojení. 

Různé další akce 

Bratr Bohdan Sroka 90 let  

V březnu 2022 se dožil krásného životního jubilea bratr Bohdan Sroka, jeden se 

zakladatelů našeho střediska a skautský vedoucí z let 1968 – 70, člen klubu oldskautů 

Ježci. Zúčastnili jsme se mše svaté, kterou sloužil na poděkování a pohlahopřáli mu na 

oslavě ve školní jídelně v minoritském klášteře. 

Ukrajina 

24. února napadlo Rusko Ukrajinu a vypukla válka. Do České republiky zamířilo spoustu 

uprchlíků, především maminek s dětmi. Skauti se zapojili do pomoci uprchlíkům a také 

naše středisko. Skauti a skautky pomáhali v azylovém domě třídit a rovnat přinesenou 



Junák – český skaut, středisko Zvon Jihlava, z. s. 

evid. č. 612 01, IČ: 617 37 402 

strana 5 

materiální pomoc. Oslovila nás Michaela Kubešová z organizace Fpoint, kde zařizuje 

volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny, zda nenabízíme nějaké kroužky pro děti 

uprchlíků. Odpověděli jsme, že v oddíle není místo, ale můžeme děti pozvat na nějakou 

společnou výpravu do přírody. Středisková výprava se uskutečnila 8. října, zúčastnilo se 

asi 10 ukrajinských dětí okolo 12 let. Zapojily se i do sázení stromků. Výpravou byly 

nadšené a někteří by měly zájem účastnit se i dalších výprav. 

Oheň sv. Jiří 

28. dubna se celé středisko shromáždilo na zahradě klubovny. Nejdříve byla pro 

světlušky, vlčata, skautky i skauty připravena jarní hra. Na různých místech zahrady se 

nacházely obrázky s rostlinami, zvířaty a věcmi, které se vztahují k jaru. Písmena 

označující správné odpovědi, skrývala „jedenácté skautské přikázání“ – Skaut je 

nepromokavý. Do luštění se zapojili také oldskauti. Následoval oheň, u něhož jsme si 

popovídali o svatém Jiří, zazpívali si oblíbené skautské písně starší generace a také 

písničky, které na táboře rádi zpívají naši mladí. 

ZVAS 2022 

Základního kola 7. 5. na základně Smrčná u Stvořidel se za naše středisko zúčastnily dvě 

hlídky: světlušky Vakoveverky a smíšená 4 světlušky + 3 vlčata Lvíčata. Hlídka světlušek 

Vakoveverky zvítězila a postoupila do krajského kola. Smíšená hlídka Lvíčata běžela 

mimo soutěž. Vakoveverky vyhrály také krajské kolo závodu. Celostátního kolo závodu 

se konalo 17. - 18. 9. v Benešově. Hlídka našich světlušek Vakoveverky zvítězila i 

v ústředním kole! Je to výsledek, který se zlatým písmem zapíše do historie našeho 

střediska. Máme velikou radost a děkujeme všem vedoucím, které světlušky tak skvěle 

připravily: Kláře Mezerové, Petře Večeřové, Kláře Lukšů, Monice Nejedlé, Kláře 

Fialové. Pro naše vítězky připravila středisková rada malou oslavu s dortem a knižními 

dárky. 

Vítězná hlídka Vakoveverky: Marta Kodetová, Kristýna Lukšů, Anežka Nejedlá 

Amélie Piáčková, Pavla Tůmová 

Skautská mše 

Skautskou mši sloužil o. Marian v úterý 14. 6. u sv. Jakuba. Blahopřáli jsme při ní též 

našim milým oldskautům Jarmile a Slavomírovi Večeřovým k 70. výročí svatby. Díky 
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skautkám za přípravu přímluv, díky za hudební doprovod, díky všem, kteří se podíleli na 

přípravě. 

MFDF 

Také v roce 2022 pokračovala naše spolupráce s organizačním štábem festivalu 

dokumentárních filmů. Od pondělí 24. 10. do neděle 31. 10. se v naší klubovně vařilo 

pro organizační štáb festivalu.  Půjčili jsme i některé naše táborové nádobí. Kuchařky 

v klubovně i přespávaly. V klubovně také přespávalo několik návštěvníků festivalu. Tato 

situace se ukázala jako nepříliš šťastná. Kuchařky si stěžovaly, že je ostatní v noci rušili. 

Příští rok bude potřeba zlepšit vzájemnou domluvu. 

Betlémské světlo 

Napsali jsme článek do Jihlavských listů o historii Betlémského světla. Převzali jsme ho 

tentokrát na nádraží Jihlava Město, kam je momentálně lepší přístup autem, kvůli 

úpravám okolí Hlavního nádraží. Na Štědrý den od 9 do 10.30 obešlo 12 skautů se 

světlem a zpěvem koled s doprovodem kytary a mandolíny 33 pokojů interního 

pavilonu jihlavské nemocnice s 56 nemocnými. Jedna skupina skautek navštívila 

porodnici, gynekologické oddělení, dětské, oční a část ODN, přinesly světlo z Betléma a 

zpívaly koledy s kytarou a houslemi. Druhá skupina rozdávala světlo před kostelem 

sv. Jakuba, kde si ho od 9.45 do 10.30 odneslo do svých domovů 20 lidí, od 10.30 do 11 

19 lidí a od 11 do 12 14 zájemců. Děkujeme všem, kteří se na zdařilé akci podíleli. 

Hospodaření střediska 

Provozní dotace činily: 21.600 Kč 

Mimořádná dotace na energii: 15.700 Kč 

Hospodářský výsledek: 38.788,94 Kč 

Sepsala: Ludmila Hronová – vedoucí střediska 

  



Junák – český skaut, středisko Zvon Jihlava, z. s. 

evid. č. 612 01, IČ: 617 37 402 

strana 7 

Činnost světlušek a skautek ve středisku 

Schůzky 

Všechny schůzky probíhaly v naší klubovně na Dělnické a v přilehlé zahradě. Na 

schůzkách jsme se snažily naše členky připravovat na skautské závody, naučit je 

základní skautské znalosti a dovednosti, nejlépe pomocí her a pohybových aktivit. 

Podstatnou náplní však bylo i hraní her jen tak pro zábavu, připravování scének, vaření, 

tvoření a tak dále. 

Do června roku 2022 byly schůzky skautek v úterý od 17:30 do 19:00 a schůzky 

světlušek ve čtvrtek od 17:00 do 18:30. Na vedení se podílely Petra Večeřová a Klára 

Mezerová. Ke konci školního roku je postupně nahrazovaly Štěpánka Petrová a Alžběta 

Fialová (u skautek) a Klára Fialová, Monika Nejedlá a Helena Piáčková (u světlušek). 

Od září se skautky rozdělily na dvě skupinky kvůli velkému počtu. Starší skautky měly 

schůzky v úterý od 17:30 do 19:00 a mladší skautky měly schůzky ve středu od 17:00 

do 18:30. Světlušky měly schůzky ve čtvrtek od 16:30 do 18:00. Vedení schůzek 

zajišťovaly Alžběta Fialová a Helena Piáčková (starší skautky), Štěpánka Petrová a 

Barbora Večeřová (mladší skautky), Klára Filová, Monika Nejedlá, Klára Lukšů a 

Michaela Pohanková (světlušky). 
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Výpravy a akce 

Jednodenní výprava světlušek a skautek - 26. 2.  

Tuto únorovou sobotu jsme strávily společně na jednodenní výpravě na Vysokou. 

Přijely jsme vlakem do Šlapanova a krásnou krajinou se vydaly na vrchol. Byla docela 

zima a trochu sněhu, my se však po cestě zahřály spoustou her. Na vrcholu Vysoká 

jsme si udělaly oheň a opekly špekáčky a párky. Poté jsme přes sjezdovku a kolem 

studánky došly do obce Vysoká, kde jsme se chvíli zdržely na dětském hřišti a zastihly 

zde masopustní průvod. Před příjezdem vlaku jsme si ještě zahrály nějaké hry a pak už 

frčely domů.  

Výpravy se zúčastnili: Světlušky: Pavla Tůmová, Miriam Kodetová, Marta Kodetová, 

Amélie Piáčková, Adéla Koděrová, Kristýna Klenovská Skautky: Helena Piáčková, 

Zuzana Vrbická, Marta Švorčíková, Lenka Kubů, Míša Pohanková, Klára Lukšů, Štěpánka 

Petrová, Klára Mezerová, Petra Večeřová + Jakub Koděra 

 

Vítání jara - 19. 3. 

Dne 19.3. se uskutečnila zajímavá výprava, vítání jara, ale tentokrát se vším všudy. 

Zúčastnilo se jí poměrně slušné množství holek, jak od světlušek, tak skautek. Na 

výpravě jsme si zahráli prima hry a dokonce jsme si ve skupinkách vyrobili Morenu, 

kterou jsme na zpáteční cestě hodili do řeky, abychom zachovali tradice a mohlo přijít 

jaro, na které jsme se všichni po dlouhé, i když krásné zimě, těšili. 

Výpravy se zúčastnily: Světlušky: Amélie Piáčková, Anežka Nejedlá, Kristýna Lukšů, 

Veronika Lukšů, Veronika Musilová, Miriam Kodetová, Marta Kodetová, Pavla Tůmová, 

Adéla Koděrová, Skautky: Magdalena Piáčková, Helena Piáčková, Monika Nejedlá, 

Štěpánka Petrová, Klára Lukšů, Lenka Kubů, Terezie Traganová, Zuzana Vrbická, 

Barbora Večeřová, Vedoucí: Petra Večeřová, Klára Mezerová 
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Jednodenní výprava světlušek - 9. 4. 

Tuto jarní sobotu jsme se sešly na Starých Horách. Účast z řad světlušek nebyla vysoká, 

ale i tak jsme si to užily.  Cílem naší výpravy byl nedaleký skalní útvar “Zaječí skok”, 

odtud jsme pokračovaly do Rantířova. Tam jsme se zastavily na dětském hřišti, kde si 

holky hrály. Potom jsme se vrátily zpátky do Jihlavy. Tak jsme se pořádně prošly a po 

cestě si zahrály spoustu super her. 

Výpravy se zúčastnily: Světlušky: Amélie Piáčková, Marta Kodetová, Pavla Tůmová, 

Miriam Kodetová, Vedoucí: Klára Fialová, Petra Večeřová 

 

Základní kolo závodu vlčat a světlušek 7. 5. 

Na sobotu 7.5. jsme se chystali nějakou dobu, protože probíhalo základní kolo ZVaSu. 

Téma bylo cesta kolem světa a tak jsme na schůzce vyrobili pro každou naši skupinku 1 

vlajku cizí země. Závod pořádalo středisko Divočáků z Jihlavy a měli ho moc hezky 

uspořádané. Naše družinka Vakoveverek vyhrála a tak postoupila do krajského kola. 

Druhá družinka Lvíčat byla nesoutěžní, užili si to ale všichni. 

Výpravy se zúčastnily: Vakoveverky: Pavla Tůmová, Anežka Nejedlá, Marta Kodetová, 

Amélie Piáčková, Kristýna Lukšů, Lvíčata: Miriam Kodetová, Veronika Lukšů, Žofie 

Žatečková, Tereza Fialová + Josef Švorčík, Vedoucí: Petra Večeřová, Klára Fialová, Klára 

Mezerová, Monika Nejedlá 
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Soustředění světlušek 21. - 22. 5. 

Ve dnech 21-22.5. se uskutečnilo soustředění světlušek na chatě u Rantířova. Soutěžní 

hlídka vakoveverek ve složení Amélie Piačková, Anežka Nejedlá, Kristýna Lukšů, Pavla 

Tůmová a Marta Kodetová, postoupila do krajského kola, proto bylo potřeba je na něj 

řádně připravit. Během tohoto víkendu jsme stihli probrat všechna témata potřebná 

pro toto kolo (od zdravovědy až po orientaci v mapě), součástí soustředění byla také 

menší oslava předešlého vítězství v okresním kole. 

Výpravy se zúčastnily: Světlušky: Pavla Tůmová, Anežka Nejedlá, Miriam Kodetová, 

Kristýna Lukšů, Amélie Piáčková, Veronika Lukšů, Vedoucí: Petra Večeřová, Klára 

Fialová, Monika Nejedlá, Helena Piáčková, Klára Mezerová 

 

Krajské kolo závodu vlčat a světlušek 3. - 5. 6. 

Na krajské kolo ZVaSu jsme se vypravily do Bystřice nad Pernštejnem. Ubytovaly jsme 

se v krásné nové klubovně a v sobotu začal program i závod samotný. Téma se pojilo 

s vesmírem a my jsme tak viděly spoustu nápaditých kostýmů. Večer nás čekalo 

překvapení v podobě ohnivé show. Následující den se konalo vyhlášení, kde naši 

družinku čekalo velice milé překvapení v podobě postupu do krajského kola :) 

Výpravy se zúčastnily: Světlušky: Pavlína Tůmová, Anežka Nejedlá, Marta Kodetová, 

Miriam Kodetová, Kristýna Lukšů Vedoucí: Petra Večeřová, Klára Fialová, Monika 

Nejedlá 
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Přespávačka skautek v klubovně 17.6. 

Výprava začala v pátek 17.6., kdy jsme si na zahradě u klubovny opékali špekáčky a 

zpívali a hráli písničky. Poté jsme si ustlali v klubovně a šli spát. Druhý den jsme hráli po 

skupinách hru po městě. Měli jsme několik úkolů jako například vyfotit se s kostely, 

zeptat se tří lidí, co jim dělá největší radost nebo za něco vyměnit propisku. Odpoledne 

jsme vyrazili na procházku k nedalekému rybníku Okrouhlíku, kde jsme se vykoupali. 

Večer jsme hráli hry v klubovně. V neděli ráno jsme šli na mši svatou na Jánském 

kopečku. 

Výpravy se zúčastnily: Skautky: Štěpánka Petrová, Alžběta Fialová, Magdalena 

Piáčková, Klára Fialová, Barbora Večeřová, Marta Švorčíková, Helena Piáčková, Skauti: 

Michal Němec, Vedoucí: Petra Večeřová, Klára Mezerová 

 

Letní tábor Kamenný Žleb 2022 

Téma letošního tábora, kterého se v termínu 23. července – 6. srpna zúčastnilo 40 dětí 

a 10 dospělých, bylo „Bludy Wellblouda Blouda“. Tato celotáborová hra, určená jak 

skautům a skautkám, tak i světluškám a vlčatům, vedla k postupnému odkrývání 
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zločinů organizace Wellbloud, jejíž členové škodili obyvatelům různých států po celém 

světě. Např. v Německu ukradli šifrovací stroj, v Anglii podminovali slavné Stone 

Henge, ve Francii ukradli obraz Mony Lisy, v Egyptě vykrádali hrobky faraonů, ve 

Švýcarsku ukradli vzácné hodinky a chtěli zničit továrnu na čokoládu, v Norsku způsobili 

zvláštní úkaz na obloze, v Řecku chtěli ukrást Odysseův poklad a na Madagaskaru chtěli 

vstoupit na posvátnou horu. Nakonec se účastníkům tábora podařilo posbírat dostatek 

důkazů na zločineckou organizaci Wellbloud, ty byly následně předány policii a ta se 

postarala o dopadení nebezpečných zločinců. 

Novinkou letošního tábora byla pestrá nabídka workshopů, do kterých se děti mohly 

přihlásit podle svých zájmů a přání. V nabídce bylo např. : dřevořezba, splétání vlasů, 

sborový zpěv, rugby, fotbal, ringo, deskové hry, masáže, malba na sklo, výroba obrázků 

z oblázků, pletení náramků přátelství, chemické pokusy, pomoc v kuchyni a práce 

v táboře. Workshopy děti hodnotily velice kladně.  

Součástí celého tábora bylo také plnění výzev. Děti plnily více či méně úspěšně např. 

Tři orlí pera, ranní svítání, 24 hodin na stromě, věčný oheň, den ve tmě, bosé nohy, 

den cizím jazykem apod.  

Na slavnostním slibovém ohni vlčácký slib složili 2 vlčata, světlušácký slib 6 světlušek a 

skautský slib 4 skautky a 4 skauti. Jako každý rok, tak i letos, se tábor velice vydařil a 

děti i vedoucí odjížděli domů spokojení. 

Tábora se zúčastnili: Světlušky: Veronika Lukšů, Marta Kodetová, Tereza Fialová, 

Anežka Nejedlá, Kristýna Lukšů, Amélie Piáčková, Pavla Tůmová, Žofie Žatečková, 

Vlčata: Eliáš Pazderka, Ondřej Petr, Josef Švorčík, Ondřej Černý, Skautky: Marta 

Švorčíková, Veronika Musilová, Magdalena Piáčková, Adéla Koděrová, Magdalena 

Černá, Marie Fialová, Helena Piáčková, Štěpánka Petrová, Barbora Večeřová, Alžběta 

Fialová, Klára Fialová, Monika Nejedlá, Klára Lukšů, Zuzana Vrbická, Jitka Pohanková, 

Michaela Pohanková, Lenka Kubů, Terezie Traganová, Skauti: Dominik Nejedlý, Michal 

Němec, Štěpán Řezáč, Šimon Přibyl, Přemek Blacar, Patrik Valenta, Vít Balcar, Petr 

Černý, Ondřej Švorčík, Tomáš Růžička, Dan Andrysík, Šimon Petr, Vedoucí: Petra 

Večeřová, Klára Mezerová, Jakub Koděra, Karel Petr, Norbert Nejedlý, Petra Petrová, 

Kryštof Pazderka 
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Soustředění světlušek 2. - 4. 9. 

Toto soustředění se uskutečnilo v naší skautské klubovně. V pátek večer jsme začaly 

s vytvářením plakátu, který družinka potřebovala na závody. V sobotu jsme dopoledne 

batikovaly jejich převleky na závody a připravovali špízy na oběd. Odpoledne jsme 

trénovali zdravovědu a jiné skautské dovednosti. Večer jsme se se koukali na film 

Fantastická zvířata a kde je najít. Druhý den jsme šly do kostela, po obědě holky 

dokončovali plakát na závody.  

Výpravy se zúčastnily: Amélie Piáčková, Kristýna Lukšů, Pavla Tůmová, Anežka Nejedlá, 

Marta Kodetová, Vedoucí: Petra Večeřová, Klára Mezerová, Monika Nejedlá, Helena 

Piáčková, Klára Fialová 
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Celostátní kolo závodu vlčat a světlušek 16. - 18. 9. 

Tento závod se konal v  Benešově. Přijely jsme v pátek a ubytovaly jsme se na tamní 

základní škole. V sobotu se konal závod, na téma filmu Fantastická zvířata a kde je 

najít, v okolí zámku Konopiště. Zatímco skupinka  Vakoveverek  soutěžila, jejich 

vedoucí Klára Fialová, Helena Piáčková a Monika Nejedlá pomáhali na stanovišti 

zdravovědy. Večer jako doprovodný program byla otevřená skautská čajovna. Druhý 

den bylo vyhlášení, na kterém jsme se dozvěděli, že naše družinka vyhrála. Po skončení 

jsme se vlakem vypravily domů. 

Výpravy se zúčastnily: Amélie Piáčková, Kristýna Lukšů, Pavla Tůmová, Anežka Nejedlá, 

Marta Kodetová, Vedoucí: Petra Večeřová, Klára Mezerová, Monika Nejedlá, Helena 

Piáčková, Klára Fialová 
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Cyklovýprava skautek a skautů 1. - 2. 10. 

Sraz byl v sobotu 1.10. v 9:00 u studánky u skalky, odtud jsme přes Telč, Třešť a Javořici 

jeli lesními cestami až do Býkovce, kde jsme si společně uvařili těstoviny s tuňákem a 

zeleninou. V neděli ráno jsme se sbalili, dali si snídani a vyrazili zpět tentokrát již kratší 

cestou zpátky do Jihlavy. Ke skalce jsme dorazili v 13.00. Dohromady jsme za víkend 

ujeli 80 kilometrů, v sobotu 50 a v neděli 30. Výpravu jsme si všichni hodně užili, i 

přesto, že jsme část cesty jeli v dešti. 

Výpravy se zúčastnily: Skautky: Marta Švorčíková, Marie Fialová, Magdalena Černá, 

Veronika Musilová, Alžběta Fialová, Klára Fialová, Klára Lukšů, Magdalena Piáčková 
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Jednodenní výprava světlušek,vlčat a skautů 8. 10. 

Tato výprava byla výjimečná účastí dětí z Ukrajiny. Bylo to dopředu domluvené s F-

pointem, a tak se nás kousek od Tesca sešlo celkem dost. Na začátku jsme cizím dětem 

lehce přiblížili, co to ti skauti vlastně jsou, a poté jsme se vydali na cestu. Trasa nebyla 

dlouhá, tak nám zbylo dost energie na zábavné hry, např. šašek a král. Asi v půlce 

výpravy nás zastavili nějací lidé, že se tu pořádá sázení stromků organizované 

Kronospanem. Rádi jsme se zúčastnili a něco nového se tak přiučili. Po cestě domů 

jsme ještě stihli pár her a pak už jsme se rozešli plní zážitků domů. 

Výpravy se zúčastnily: Světlušky: Marie Tůmová, Miriam Kodetová, Alena Tůmová, 

Josefína Kodetová, Tereza Fialová, Alžběta Štěpánková Vedoucí: Petra Večeřová, 

Monika Nejedlá, Klára Fialová, Klára Lukšů 

 

 

 

Přespávačka světlušek v klubovně 12. -. 13. 11. 

V sobotu ráno jsme se sešly před klubovnou a jelikož bylo hezky a světlušky byly plné 

energie, tak jsme na zahradě hrály spoustu venkovních her. Když se holky pořádně 

vyvětraly, šly jsme dovnitř, kde některé odpočívaly a hrály hry a ostatní mezitím 

pomáhaly s obědem. Měly jsme těstoviny s výbornou omáčkou. Po obědě jsme si daly 

polední klid a po něm jsme se oblékly a šly na procházku na Skalku. Po cestě jsme hrály 

nějaké hry a daly si svačinu. Když jsme se vrátily, daly jsme si večeři, lehly si do spacáků 
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a pustily film. Potom jsme si už jenom vyčistily zuby a šly spát. Ráno jsme se vzbudily, 

sbalily se, daly snídani a vyrazily jsme na mši ke sv. Jakubovi. Po mši jsme se vrátily do 

klubovny, udělaly oběd, zahrály si pár her a potom už světlušky postupně vyzvedávali 

rodiče. 

Výpravy se zúčastnily: Marta Kodetová, Veronika Lukšů, Miriam Kodetová, Josefína 

Kodetová, Alena Tůmová, Marie Tůmová, Žofie Žatečková, Tereza Fialová, Alžběta 

Štěpánková, Nela Milostná, Vedoucí: Petra Večeřová, Michaela Pohanková, Klára 

Fialová, Monika Nejedlá, Klára Lukšů 

 

Přespávačka skautek v klubovně - 26. - 27. 11.  

Sešly jsme se ráno v klubovně a hrály nějaké hry venku i uvnitř. Oběd měl každý se 

svých zásob, po něm jsme se vydaly na procházku směrem na Luka nad Jihlavou a po 

cestě hrály zajímavou hru k zamyšlení. Cestou jsme nastříhaly větve na adventní věnec, 

který jsme poté v klubovně vyrobily. Navečer jsme si udělaly vánoční punč z džusu a 

měly černou hodinku s rozjímáním nad různými otázkami. K večeři jsme měly - jak jinak 

než špagety. Po zachumlání do spacáčků jsme si pustily S tebou mě baví svět a poté šly 

spát. Ráno jsme vstávaly kolem 8, nasnídaly jsme se, poklidily v klubovně a vyrazily do 

kostela k sv.  Jakubovi. Po mši jsme si ještě zašly do klubovny pro věci a tak výprava 

skončila. 

Výpravy se zúčastnily: Kristýna Lukšů, Pavla Tůmová, Marta Švorčíková, Michaela 

Pohanková, Klára Lukšů, Veronika Musilová, Adéla Koděrová, Magdalena Černá, Marie 

Fialová, Vedoucí: Klára Mezerová, Helena Piáčková, Štěpánka Petrová, Barbora 

Večeřová, Alžběta Fialová 
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Oddílová vánoční výprava v Kamenici - 17. - 18. 12. 

Bez vánoční výpravy by nebyly Vánoce a tak se nám i letos povedlo sehnat noclech a 

výpravu si užít, i když odděleně od kluků. V sobotu ráno jsme vyrazily vlakem do 

Přímělkova a odtud šly hromadou sněhu až do Kamenice. Byla opravdu velká zima a tak 

jsme bly všechny promrzlé a rychle se snažily na faře v Kamenici zatopit. Nebyl to 

snadný úkol, nakonec se nám však povedlo všechny místnosti vytopit. Vyvětrané jsme 

byly až až, proto jsme celý zbytek dne strávily uvnitř fary. Povídaly jsme si s panem 

farářem, hrály různé hry, vyrábely ozdobičky z porcelánu a nacvičovaly choreografie na 

skautdance. Večer jsme si udělaly krásnou štědrovečerní večeři s Bětčiným salátem a 

vyrobenými dárečky. Po večeři nesmělo chybět již tradiční skautdance. Jako vždy jsme 

se hodně nasmály a užily si společný čas. Další den jsme zavítaly na mši svatou do 

zdejšího kostela. Po mši už jsme vyrazily zpátky do Přímělkova a odtud vlakem domů. 

Výpravy se zúčastnily: Světlušky: Veronika Lukšů, Kristýna Klenovská, Marta Kodetová, 

Miriam Kodetová, Josefína Kodetová, Tereza Fialová, Alena Tůmová, Marie Tůmová, 

Skautky: Veronika Musilová, Emma Mušková, Anežka Nejedlá, Marta Švorčíková, 

Kristýna Lukšů, Amélie Piáčková, Magdalena Piáčková, Adéla Koděrová, Marie Fialová, 

Pavla Tůmová, Magdalena Černá, Vedoucí: Helena Piáčková, Štěpánka Petrová, 

Barbora Večeřová, Alžběta Fialová, Petra Večeřová, Klára Fialová, Monika Nejedlá, 

Klára Lukšů 
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Rozdávání Betlémského světla 

I tento rok tradičeně proběhlo na Štědrý den rozdávání světla přivezeného z Betléma. 

Pár z nás šlo ke kostelu sv. Jakuba, kde jsme Betlémské světlo přepalovaly lidem a 

ostatní vyrazily do nemocnice. Procházely jsme jednotlivá oddělení a pokaždé jsme 

pacientům, popřípadě sestřičkám, zazpívaly a zahrály vánoční koledy. Všichni z toho 

měli velkou radost. 

Akce se zúčastnily: V nemocnici: Petra Večeřová, Alžběta Fialová, Klára Fialová, Monika 

Nejedlá, Klára Lukšů, Michaela Pohanková, Barbora Večeřová, Marie Fialová, Marta 

Švorčíková, Lenka Kubů, Magdalena Černá, Veronika Musilová, Kristýna Lukšů, Anežka 

Nejedlá, Veronika Lukšů, Žofie Žatečková U kostela: Klára Mezerová, Helena Piáčková, 

Magdalena Piáčková, Amálie Piáčková, Pavlína Tůmová 
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Činnost vlčat a skautů ve středisku 

Činnost v roce 2022 byla naštěstí již bez jakýchkoliv omezení kvůli pandemií nemoci 

Covid 19. 

Schůzky vlčat (14 kluků) – čtvrtek – vedl Norbert Nejedlý, kterému od září začal 

pomáhat Michal Němec. 

Schůzky skautů (10 kluků) – úterý – vedli Vít Balcar a Ondřej Švorčík. 

Vedoucím oddílu je Karel Petr, zástupci Norbert Nejedlý a Jakub Kodet. 

Norbertovi Nejedlému chybí ke složení vůdcovské zkoušky odevzdání vůdcovské práce. 

Seznam akcí: 

Výprava z Popic k Aventinu  22.1.2022 

Na tuto výpravu k nám počasí bylo štědré a nadělilo hodně sněhu. Autobus MHD nás 

dovezl do Popic a hned za vesnicí jsme si zahráli honěnou ve sněhu po vyšlapaných 

cestičkách. Po svačině a vydařené koulovačce naše kroky vedly zasněženou krajinou 

k rybníku Okrouhlík. Naše hlavy zaměstnaly úkoly spojené s magickým datem.  

V blízkosti Okrouhlíku se nám podařilo rozdělat oheň a oběd v podobě špekáčku nás 

posilnil k zašifrovanému úkolu. Rozstříhané papírky jsme měli podle nějakého klíče 

složit. Bylo to spojené s magickým datem připadající na den výpravy. Cesta byla 

náročná, protože sníh byl celkem hluboký a cesty neprošlapané. Na hrázi 

vodárenského rybníka jsme neodolali a sráz pokrytý nadýchaným sněhem nás naváděl 

ke skákání do sněhu a shazování ze srázu. Hodně jsme se u toho nasmáli. Unaveni jsme 

se vlekli k nákupnímu centru Aventin, od kterého nás autobus odvezl na náměstí. 
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Výprava Vítání jara 19.3.2022 

Zima se nám už zdála dlouhá, proto jsme se rozhodli společně se skautkami přivítat 

jaro a pohřbít zimu. Cestou od vlakové zastávky v Kostelci, za vsí, směrem do údolí 

divokých kachen jsme soutěžili na prvním stanovišti. Rozdělili jsme se do skupin, 

vymysleli si jarní názvy skupinek a podle indicií měli poznat jména vedoucích. Než jsme 

přišli na louku, která byla cílem naší výpravy, čekali nás ještě dvě soutěže. Pokud tedy 

nepočítám zastavení na svačinu. Jedním bylo dotýkání se různých částí těla podle 

předcvičujícího a druhé běhání do vyznačených úseků pro kolíky s čísly podle různého 

pořadí. V údolí, kde byl oheň na opékání špekáčků, bylo naším úkolem vyrobit 

z přírodnin zimu – morenu, kterou jsme pak představovali ostatním skupinkám. 

Zapomněl jsem říct, že za každé vítězství dostala skupinka klíč k visacímu zámku. Na 

závěr jsme na louce získali zamčenou truhlu s něčím uvnitř. Neměli jsme však dostatek 

klíčů, a proto nás čekaly ještě soutěže na zpáteční cestě k vlaku - a to získání odpovědí 

a podpisů od ostatních účastníků, běh s nějakým handicapem  po určité trase, nebo 

štefeta do kopce . Morenu jsme hodili do splavu rybníka, aby byla definitivně 

pohřbena.  Na nádraží se nám pomocí všech vyhraných klíčů podařilo otevřít nalezenou 

truhlu. Byla v ní ukryta semínka neznámé rostliny, která jsme si odnesli do svých 

domovů s vírou, že nám z nich vyrostou vzácné rostlinky. 
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Výprava skautská pouť Rajhrad 23.4.2022 

Po covidové pauze se opět uskutečnila akce pro skauty z celé brněnské diecéze 

v podobě skautské pouti ke svátku sv. Jiří. Letošní ročník byl tak trochu jubilejní, 

protože loni to bylo 20 let od první pouti. Proto byla pouť symbolicky v klášteře 

benediktinů v Rajhradě u Brna – tam, kde byl první ročník. Je to z Jihlavy sice daleko, 

ale nás to neodradilo, protože je to vždy moc pěkná akce. V prostorách kláštera bylo 

možné absolvovat komentovanou prohlídku kostela. Prohlídka byla netradiční! Jeden 

z mnichů nás zajímavě provázel nejen životem v komunitě a jejich zvyky, ale také 

zajímavostmi v kostele. 

V nedaleké oboře bylo připraveno několik stanovišť, na kterých byly otázky z různých 

oblastí např. z přírody, vědy, z historie města a skautingu. V klášterní zahradě bylo 

možné se seznámit s životem pračlověka, dozvědět se o jeho způsobu lovu i myšlení. 

Pro většinu kluků byla zpestřením ukázka práce kováře a možnost si vykovat vlastní 

hřebík. Vyvrcholením celé akce byla mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem a 

slavnostní nástup všech zúčastněných před klášterem. 
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Tábor Kamenný žleb 2022 

Téma letošního tábora, kterého se v termínu 23. července – 6. srpna zúčastnilo 40 dětí 

a 10 dospělých, bylo „Bludy Wellblouda Blouda“. Tato celotáborová hra určená jak 

skautům a skautkám, tak i světluškám a vlčatům, vedla k postupnému odkrývání 

zločinů organizace Wellbloud, jejíž členové škodili obyvatelům různých států po celém 

světě. Např. v Německu ukradli šifrovací stroj, v Anglii podminovali slavné Stone 

Henge, ve Francii ukradli obraz Mony Lisy, v Egyptě vykrádali hrobky faraonů, ve 

Švýcarsku ukradli vzácné hodinky a chtěli zničit továrnu na čokoládu, v Norsku způsobili 

zvláštní úkaz na obloze, v Řecku chtěli ukrást Odysseův poklad a na Madagaskaru chtěli 

vstoupit na posvátnou horu. Nakonec se účastníkům tábora podařilo posbírat dostatek 

důkazů na zločineckou organizaci Wellbloud, ty byly následně předány policii a ta se 

postarala o dopadení nebezpečných zločinců. 

Novinkou letošního tábora byla pestrá nabídka workshopů, do kterých se děti mohly 

přihlásit podle svých zájmů a přání. V nabídce bylo např.: dřevořezba, splétání vlasů, 

sborový zpěv, rugby, fotbal, ringo, deskové hry, masáže, malba na sklo, výroba obrázků 

z oblázků, pomoc v kuchyni a práce v táboře. Workshopy děti hodnotily velice kladně. 

Součástí celého tábora bylo také plnění výzev. Děti plnily více či méně úspěšně např. 

Tři orlí pera, ranní svítání, 24 hodin na stromě, věčný oheň, den ve tmě, bosé nohy, 

den cizím jazykem apod. 

Na slavnostním slibovém ohni vlčácký slib složili 2 vlčata, světlušácký slib 6 světlušek a 

skautský slib 4 skautky a 4 skauti. 

Jako každý rok, tak i letos, se tábor velice vydařil a děti i vedoucí odjížděli domů 

spokojení. 

Výprava s dětmi z Ukrajiny na kopec za Jihlavou. 8.10.2022 

Tuto výpravu jsme chtěli prožít společně s dětmi z Ukrajiny,  které jsou v našem městě 

kvůli válce v jejich vlasti.  Na místo srazu u obchodního domu Tesco přišlo asi 13 dětí 

z Ukrajiny. Kluci i holky různého věku i znalostí českého jazyka se připojili k našim 

skautským dětem. Cestou jsme se snažili vzájemně se poznávat, společně hovořit a 

zjišťovat, kdo chodí na jakou školu, jaké má zájmy a koníčky. Na kopci „prasečák“ jsme 

zahráli několik společných her. Zajímavým zjištěním pro nás bylo, že na tomto místě 

probíhá velká akce Grow, která měla za cíl zalesnění mýtin. Proto jsme jako správní 

skauti přidali ruce k dílu a zasadili do oplocenek stromky a tím zanechali dlouhodobou 
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památku společné výpravy ukrajinsko-jihlavských dětí. Třeba se za pár let někteří na 

toto místo vrátí a ve stínu vzrostlých stromů si vzpomenou na tuto akci a na to, že i 

přes rozdílný jazyk a historii máme stejné radosti v podobě her, kamarádství a 

zajímavých zážitků z poznávání přírody a světa kolem nás. 

 

 

Výprava Štoky – Vysoký kámen 12.11.2022 

Po jízdě autobusem do Štok jsme se rozdělili na tři skupiny a byli informováni, že nás 

cestou do Jihlavy bude čekat 5 stanovišť. Na každém z nich jeden úkol, po jehož splnění 

dostaneme část zprávy. Vítězná skupina ji dostane nezašifrovanou zbylé dvě ji musí 

vyluštit. Po rozluštění všech zpráv je máme nenápadně předat svému vylosovanému 

vedoucímu. 

První úkol, který nás čekal, bylo přenášení písmen pomocí brčka. Po uplynutí časového 

limitu jsme z nich měli poskládat co nejvíc slov. Dalším nelehkým úkolem bylo, aby se 

všichni členové skupiny společně dotýkali země co nejméně nohama – ideálně žádnou. 

Třetím úkolem byl štafetový běh různých stylů s otázkou na konci. Posilněni špekáčkem 

k obědu jsme si měli zapamatovat co nejvíce předmětů ve vyhrazeném území a ty 

potom napsat. Poslední úkol byl hodně náročný, byla to Michalova běhací hra. Něco na 

způsob rybičky, rybičky pojďte domů a buldoka. Pravidla jsem úplně nepochopil.  
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Vyluštěnými zprávami bylo pět bodů nového vlčáckého zákona, který jsme si díky hrám 

a úkolům snadněji zapamatovali. 

 

Vánoční výprava z Rantířova do Jihlavy 17.12.2022 

Zasněženou krajinou a při velkém mrazu jsme putovali od vlaku z Rantířova do cíle v 

podobě vytopené klubovny. Cestou na nás byly připraveny různé úkoly. Například 

vyléčení různých  

handicapů pomocí kamarádů, zhasnutí svíčky pomocí sněhové koule či velká koulovací 

bitva. 

Ve vyhřáté klubovně nás čekal čaj a cukroví. Po zazpívání několika koled jsme si 

rozlosovali vánoční dárky, které jsme pro své bratry doma ručně vyrobili. Byla velká 

radost a veselí. Vlčata se rozešla domů, ale skauti v klubovně přespávali do druhého 

dne. V neděli společně ještě navštívili horolezeckou stěnu.  kde vyzkoušeli své 

schopnosti a dovednosti. 

Betlémské světlo kostel sv. Jakub (24.12.2022) 

Po dvouleté pauze jsme opět mohli vyrazit do jihlavské nemocnice se Světlem 

z Betléma. Za doprovodu dvou kytar a jedné mandolíny jsme procházeli všechna 

oddělení interního pavilonu a zpívali pacientům koledy. Prošli jsme 33 pokojů a potěšili 

56 nemocných. 

Karel Petr 
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Činnost 216. klubu OS 

Nohy staré, srdce mladé, šedá hlava, mysl zdravá – oldskauti Jihlava – Ježci 

V roce 2022 bylo v našem klubu registrováno 14 členů - 10 sester a 4 bratři. Jedna 

sestra a jeden bratr jsou zároveň členy Svojsíkova oddílu. Průměrný věk našich členů je 

78 let, a to naši činnost poněkud limituje. Scházíme se vždy první středu v měsíci 

v klubovně na pravidelné schůzce. Kromě toho se snažíme v každém měsíci uskutečnit 

další společnou akci a také se podílíme na úklidu budovy našeho střediska. 

Hned na začátku roku 30. ledna zemřel náš dlouholetý člen a bratr František Krédl – 

Fery. Rozloučili jsme se s ním před hřbitovní kaplí skautskou večerkou. 

Stručný přehled našich akcí: 

5. 1. Za přítomnosti 11 členů klubu proběhla valná hromada našeho klubu. Do 

vedení klubu byly všemi hlasy zvoleny sestry Ludmila Březinová jako vedoucí a 

Marcela Dvořáková jako zástupkyně. Také jsme zvolili delegáty na regionální 

sněm KD – ses. Hronová a Dvořáková a br. Hron. 

9. 2. návštěva divadelního představení v Horáckém divadle 

23.3. setkání v klubovně u příležitosti Dne sesterství 

24.3. koncert skupiny Marianband v knihovně 

30.3. oblastní sněm OS 

28.4. oheň sv. Jiří a následné posezení v klubovně 

25.5. setkání na chalupě u Magdy Kodetové v Boršově 

9. 6. výprava na Čeřínek 

14.6. skautská mše – Mirek a Jarmilka Večeřovi oslavili výročí svatby 

13.7. setkání v kavárně Muzeum u příležitosti narozenin Mirka Večeři 

22.9. krajský seminář OS věnovaný Jaroslavu Foglarovi 

29.9. setkání v klubovně – oslava 1. místa v celostátní soutěži Světlušek 

6.10. koncert v Městské knihovně (Stamic, Wranitzky a d.) 

25.10. mše sv. za ses. Lídu Kočkovou 

16.11. návštěva skautských hrobů na hlavním hřbitově 

23.11. setkání v kavárně Museum 

17.12. výlet do Telče na výstavu obrazů Míly Doleželové a výstavu Srdce a zvon (zvony 

Vysočiny) 

29.12. vánočně-novoroční posezení v klubovně 
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Na závěr chci poděkovat všem, kteří se – i přes zdravotní, či jiná omezení – aktivně 

podíleli na činnosti klubu, přípravě občerstvení, na úklidu klubovny, poskytnutí svých 

soukromých prostor ap. a popřát všem v novém roce zdraví, štěstí a radostný život 

v duchu skautských ideálů. 

Zpracovala: M. Dvořáková 

Několik akcí podrobněji: 

Návštěva u Magdy 25. května 2022 

Sestra Magda pozvala oldskauty na rodinnou chaloupku. Tři sestřičky – Marcela a dvě 

Lídy jely z Jihlavy autobusem, další Lída s manželem přijeli autem. Velkou radost všem 

udělala Jarmilka se Slávkem, kteří dorazili později. Magdina chaloupka je moc milá až 

pohádková. Je útulně zařízená, pohodlná k přebývání, panuje tu klid a dobrá pohoda. 

Pochutnávali jsme si na vynikající „buchtě“. K chaloupce patří také zahrada, kde Magda 

pěstuje kromě jiného i vonné bylinky – například pažitku čili hezky česky šnytlík, kterým 

pak zásobuje celou širokou rodinu. Na pěkném dvorečku jsme si pak opékali klobásy a 

dobrou vůli spolu měli. Díky, sestřičce Magdě i jejímu manželovi za vlídné pohostinství 

a krásný společně prožitý den. 

 

Výprava na Čeřínek 9. června 2022 

Některé vlakem, jiné autem jsme přijely do Dolní Cerekve, odkud začínala naše cesta 

po žluté značce na Čeřínek. Odvážily se jí čtyři statečné sestry. Původní plán byl jasný, 

projít se oblíbenou cestou lesem, obdivovat krásy přírody. Čekalo nás veliké zklamání. 

Bohužel ani tento koutek Vysočiny neušel zhoubnému řádění kůrovce. Některá 

vykácená místa už milosrdně přikryla zeleň různých náletových rostlin, ale pak 

následoval dlouhý úsek podobný měsíční krajině – cesta se zcela ztrácela pod 
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neodklizenými suchými větvemi, místy přecházela do hlubokých vyježděných kolejí 

plných vody nebo bláta. Byl to boj, ale nakonec jsme šťastně dosáhly cíle – turistické 

chaty na Čeřínku. Zaslouženě jsme si pochutnaly na dobrém obědě a podívaly se také 

na sjezdovku, odkud je pěkný rozhled do krajiny. Plánovaly jsme ještě cestu pěšky do 

Kostelce na vlak, ale při představě zdolávání dalších „lesních“ úseků jsme nadšeně 

přivítaly Láďu s autem a jeho nabídku, že nás k vlaku doveze. 

 

Vycházka na „Prasečák“ 

V pondělí 26. září 2022 jsme v počtu čtyř oldskautek vyrazily na vycházku. Cílem byl les 

zvaný „Prasečák“. Počasí bylo příjemné, nepršelo, a dokonce na nás občas vykouklo 

sluníčko. U „Prasečáku jsme zjistily, že les tu už téměř není. Tam, kde šuměly mohutné 

stromy, nyní kralují různé náletové rostliny, důvěrně známá místa se změnila k 

nepoznání. V lepším případě rostou v oplocenkách nové malé stromečky. Chvíli jsme 

poseděly u památného ohniště, na němž si Ježci, když byli ještě při síle, připravovali 

občerstvení. V modlitbě jsme zavzpomínaly na všechny, kteří už na vycházky nemohou 

a na všechny, kteří nás předešli na věčnost. 

Došly jsme do Kosova a autobusem se svezly zpátky do Jihlavy. 


