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V rámci Týdne sociálních služeb 
odměnilo statutární město Jihlava 
pracovníky různých neziskových or-
ganizací a spolků. V úvodu slavnost-
ního předávání zazněly v gotické 
síni jihlavské radnice písně v podání 
Hudebního sdružení Gymnázia Jih-
lava, po předání ocenění vystoupila 
skupina DRUMBAND z Denního a 
týdenního stacionáře Jihlava. Ceny 
předával uvolněný radní pro soci-
ální oblast Daniel Škarka a vedoucí 
odboru sociálních věcí Jozef Labu-
da.

„Tato ocenění jsou symbolickým vy-
jádřením díku všem pracovníkům v 
sociálních službách. Sám jsem tuto 
práci vykonával a vím, že se úspěchy 
projeví až po delší době. Proto je po-
třeba prostřednictvím této ceremonie 
sdělit, že sociální pracovníci tuto práci 
vykonávají dobře a má to cenu. Všem 
ještě jednou velice děkuji,“ vyjádřil při 
úvodním proslovu Daniel Škarka.

Oceňování zaměstnanců v sociální 
oblasti se v rámci Týdne sociálních 
služeb uskutečnilo již potřetí. No-
minace na ocenění mohou předávat 
ředitelé nebo jiní zástupci organiza-
cí, a to na základě krátkého zdůvod-
nění.

30. výročí Sametové revoluce si při-
pomene pod heslem Nezapomeňme 
celá Česká republika. Jihlava k této 
příležitosti natáčí spolu s Pamětí ná-
roda vzpomínky šesti občanů, kteří 
byli v roce 1989 u toho. Součástí jih-
lavských oslav je také několik kon-
certů, lampionový průvod a happe-
ning Zeď svobody na Masarykově 
náměstí. Na připomínku znovu zís-
kané svobody budou znít 17. listopa-
du v celém Česku zvony, a to v sym-
bolických 17,11 hodin.

„Národ, který nemá paměť, který ne-
zná svoje dějiny, vystavuje sebe sama 
obrovskému nebezpečí, a to opako-
váním či prohlubováním svých chyb. 
Chyby se dějí stále, je to naše lidská 
přirozenost, ale pokud se z nich nebu-
deme schopni poučit, tak jak se chceme 
vyvíjet? Poslouchejme příběhy našich 
předků, ani dnešní dynamická doba 
neunikne jejich odzbrojující zkušenos-
ti. Mluvme o příbězích, které zažili 
naši rodiče a prarodiče. Mluvme o pří-
bězích, které jeden vedle druhého tvoří 
současnou realitu toho, kým opravdu 
jsme,“ uvedla primátorka Jihlavy Ka-
rolína Koubová, která se natáčení 
také zúčastnila.

„Sametová revoluce představuje zá-
sadní milník našich novodobých dějin. 
Díky ní zmizel z ústavy článek o ve-
doucí úloze strany. Po dlouhých letech 
byly svobodné volby. Něco, co si aktéři 
událostí z listopadu 1989 neuměli pár 
týdnů před tím ani představit. Zachy-
cujeme paměti těch, kteří byli u toho, 

Ty bláho, fakt přišli!

abychom jako společnost nezapomína-
li,“ vysvětlil motivy natáčení pamět-
nických příběhů ředitel Paměti náro-
da Mikuláš Kroupa.

Program oslav v Jihlavě a dalších 30 
městech naleznete na stránce www.
nezapomenme.cz.

Příběh z Jihlavy
Sametovou revoluci z první ruky 

zažil v Jihlavě také Bedřich Musil. 

respektování svobody shromažďo-
vání. Nedlouho na to, 17. listopadu, 
zakročili příslušníci SNB brutálním 
způsobem proti studentské manifes-
taci v Praze. „Všichni jsme samozřejmě 
byli plní zloby z toho, jakým způsobem 
ten zásah proběhl. Mně to už oprav-
du přišlo jako Rubikon, který byl pře-
kročen a nejde jít zpátky,“ vzpomíná 
Bedřich.

V následujícím týdnu se lidé v Jihla-
vě poprvé sešli k demonstraci na ná-
městí Míru. Bedřich jezdil s dalšími 
do továren a okolních obcí. „Snažili 
jsme se vysvětlovat, že to není problém 
nějaké intelektuální elity z Prahy, ale že 
je to situace, která se dotýká celé společ-
nosti. Proto se tam jezdilo v rozmanitém 
spektru lidí,“ vysvětluje Bedřich, který 
reprezentoval dělníky a vystupoval 
například s doktorem Pavlem Svíti-
lem, farářem Petrem Brodským nebo 
učitelem Pavlem Tomanem.

Bedřich pomáhal připravit generál-
ní stávku chystanou na 27. listopa-
du. Měl obavy z malé účasti, protože 
pracoval v továrně a viděl neochotu 
většiny dělníků se ke stávce přidat. 
„Pak jsem byl strašně překvapený, že 
tam přišlo opravdu hodně lidí. A to byl 
můj nejsilnější pocit, když jsem vylezl 
na ten stupínek a řekl jsem si: ‚Ty blá-
ho, fakt přišli.‘ To bylo možná poprvé, 
co jsem začal věřit, že to může dopad-
nout i dobře,“ vzpomíná Bedřich.

Paměť národa
Sbírka příběhů lidí, kteří na vlast-

ní kůži zažili významné historické 
okamžiky a jsou ochotni o nich vy-
právět. Sbírku buduje od roku 2001 
obecně prospěšná společnost Post 
Bellum. Zpracované vzpomínky jsou 
dostupné na www.pametnaroda.cz.

 -tz-

PRIMÁTORKA Jihlavy Karolína Koubová se natáčení pamětnických příběhů 
také zúčastnila. Foto: archiv MMJ

Jihlava je městem Paměti národa

Jihlava ocenila pracovníky sociálních služeb

Bedřich dráždil v Jihlavě osmdesá-
tých let svým vzhledem. Hlásil se 
k punkové subkultuře a bylo to na 
něm na první pohled vidět. Přísluš-
níci Sboru národní bezpečnosti ho 
na ulici bezdůvodně legitimovali a 
odváželi na stanici k výslechům.

V létě 1989 spolu s dalšími čtyřiceti 
tisíci lidmi připojil podpis pod petici 
Několik vět, která mimo jiné vybízela 
k propuštění politických vězňů nebo 

Letos byli oceněni tito pracovní-
ci v sociálních službách:

Mgr. Lenka Běhunková �  (Občan-
ská poradna Jihlava, z.s.)
Ing. Slavka Dokulilová �  (Cent-
rum pro rodinu Vysočina, z.s.)
Karel Doležal �  (Středisko křesťan-

ské pomoci Jihlava)
Milada Fousková �  (SKP - Naděje 
pro život Jihlava)
Bc. Andrea Hančíková, DiS. �  
(TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.)
Jiřina Kocmanová �  (Centrum pro 
neslyšící a nedoslýchavé kraje Vy-

sočina, o.p.s.)
Karel Matula �  (Denní a týdenní 
stacionář Jihlava)
Terezie Málková �  (Diecézní chari-
ta Brno, Oblastní charita Jihlava)
Lenka Musilová �  (Alzheimercent-
rum Jihlava, z.ú.)
Jana Pejšková �  (Alzheimercent-
rum Jihlava, z.ú.)
Ing. Zuzana Pěchotová �  (ŽIVOT 
99 - Jihlava, z.ú.)
Marie Plachá �  (Senioři České re-
publiky, z.s. Městská organizace 
Jihlava)
Mgr. Šárka Štočková �  (Diecézní 
charita Brno, Oblastní charita Jih-
lava)
Miroslav Šuhaj �  (Senioři České 
republiky, z.s. Městská organizace 
Jihlava)
Lenka Vaňhová, DiS. �  (VOR Jih-
lava, z.ú.)
Jaroslava Varodi, DiS. �  (F PO-
INT z.s.)
Mgr. Petr Vágner, DiS. �  (INTE-
GRAČNÍ CENTRUM SASOV, 
z.ú.)
Eva Zimolová �  (DS Stříbrné Tera-
sy o.p.s.)
Mezsárová Mária, DiS. �  (Bílý 
kruh bezpečí, z.s.). -tz-

OCeňOVÁNí zaměstnanců v sociální oblasti se v rámci Týdne sociálních služeb 
uskutečnilo již potřetí. Foto: archiv MMJ


