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Od 2. 1. 2020 máme klientské centrum Jihlava 
v centru města na nové adrese. 

Přestupní termín 
pro změnu zdravotní 
pojišťovny platí 
od 1. ledna 
do 31. března 

Klientské 
centrum Jihlava 
Masarykovo náměstí 1100/35   3. patro

Přestupní termín
pro změnu zdravotní 
pojišťovny platí

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Díky
všem
Díky
všem
Díky
všem
Díky

Na pomoc orientace na webu vyšla pří-
ručka Jak se bezpečněji pohybovat v kyber-
prostoru. Je mířená na seniory, ale nejen 
na ně. Pomáhá hledat pravdu. Úkol vprav-
dě nadlidský, ale stále potřebný. Chceme 
se zapojit a budeme rádi, když nám pomů-
žete.

Lubomír Maštera �

Syndikát novinářů v úterý 6. srpna na svém 
webu vydal: 

„Autorský tandem novinářů Petra Klukana a Ja-
roslava Paclíka stojí za novou příručkou, jejímž 
prostřednictvím chce pomoci seniorům k tomu, aby 
se naučili rozpoznat na webových stránkách falešné 
zprávy nebo „návnady“ takzvaných šmejdů, ale i dal-
ší číhající nebezpečí.“ 

Senioři jistě patří mezi nejzranitelnější obča-
ny, ale falešnými zprávami jsme zavaleni všichni. 
Internet se bez ptaní vklínil do našich životů se 
všemi klady i zápory a pramálo mu záleží, jak s 
informacemi naložíme. 

Dennodenně jsme doslova bombardováni mega-
bity informací, nesčetněkrát denně jsme postaveni 
před otázku, co pro mě tato informace znamená, 
je tato informace pravdivá?

Můžeme je vytlačovat i se s nimi zahltit. Dokon-
ce se z nich můžeme zbláznit. 

Ať už však jsou informace pravdivé nebo ne, 
mnohdy nás zajímají a chceme znát pravdu. Co to 
ale je?

O vysvětlení jsme požádali jihlavskou psycholožku 
Kristýnu Drozdovou z psychiatrická ambulance pro 
dospělé:

„My vlastně nevíme docela jistě, co pravda je a co 
pravda není - kritéria pravdivosti můžeme defi novat 

Psycholožka Drozdová: Velmi rychle 
odborníkem snadno a na cokoliv

Jak se bezpečněji 
pohybovat 
v KYBERPROSTORU

Petr Klukan, Jaroslav Paclík

různě, například tak, že pravdivé, je to co je evident-
ní, tj. očividné - co vidí oči. 

Jenže si nemůžeme být jistí, zda to, co vidí jedny oči, 
vidí i druhé oči, realita se do mozku neotiskuje, ale 
náš mozek realitu konstruuje. 

Takže na základě vjemů (zrakových, sluchových, 
hmatových a ostatních)  vytváří odraz toho, co na 
něj momentálně působí. Tenhle obraz je do jisté míry 
zkreslený našimi předchozími zkušenostmi a prožitky 
- to znamená, že pro každého je takový obraz jiný a 
to také znamená, že máme jen omezenou možnost se 
domluvit na tom, co je a není pravda. 

A zvláště pokud se nevyptáme toho druhého, jak a 
proč danou pravdu vidí tak, jak ji vidí. 

Někdy se stává, že čím méně o problematice víme, 
tím jistě o ní něco tvrdíme, není to ale univerzální 
pravidlo. Spíše se tím snažíme vypořádat s mírou ne-
jistoty, která je pro nás nepříjemná.“ 

Pravdu tedy chápeme každý po svém. Jak se pak 
můžeme domluvit?

Nejsnazší by bylo spolehnout se na selský ro-
zum, který máme vždy po ruce, ale můžeme to 
vždy bez obav udělat?

Nebo nás může rozsoudit tzv. odborník? I na to 
nám psycholožka odpovídá a vychází ze své praxe:

„Někdy je diskuze věcná a ve prospěch věci, někdy 
je to jen marná snaha všech zúčastněných.  V dneš-
ní době si všichni všechno mohou najít, přečíst a tím 
se velmi rychle a snadno stávají odborníky na cokoliv. 
Vysokoškolské vzdělání je zpochybňované, přestává 
mít respekt a důvěru, lidé se přestávají chtít a umět 
spolehnout na odborníky, mnoho lidí vyhledává růz-
né alternativní postupy a přístupy.“

Selský rozum se často mýlí, odborníkům se ne-
věří a džina v láhvi také nemáme, který by nám 
řekl, co je pravda. Každý z nás se s touto nenápad-
nou, avšak zásadní otázkou potýká po svém. 

V dalších vydáních se pokusíme alespoň nazna-
čit, jak postupovat při hledání pravdy v informa-
cích. Uvítáme vaše zkušenosti, o které se s námi 
rozhodnete podělit.


