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Vedoucí odboru školství, 
kultury a tělovýchovy magis-
trátu Tomáš Koukal děkuje 
učitelům, zdravotníkům a 
dobrovolníkům. Je optimis-
tou, ale vyděsilo ho, jak jsme 
zranitelní.

Lubomír Maštera ז

Lze si představit, že kultura a tě-
lovýchova během pandemie po 
několik týdnů či měsíců neprobí-
há, člověk bez nich může žít. Se 
školstvím je to jinak – děti neodlo-
žíme na pozdější dobu. Co z toho 
vyplynulo pro vás?

To je velmi těžká otázka, každý má 
své nastavené hodnoty, své záliby a 
priority. Jsou lidé, kteří nemohou žít 
bez sportu a kultury a jsou lidé, kte-
ří dokáží žít bez školství. Ale pokud 
si někdo myslí, že dokážeme žít bez 
školství, tak říkám, že asi chvíli ano, 
ale ztratíme příliš mnoho. 

Proto chci apelovat na rodiče, aby 
si uvědomili, že to jsou jejich děti, 
které teď potřebují pomoc se vzdělá-
váním. A samozřejmě i na učitele/ky, 
aby přistupovali k zadáváním úkolů 
s rozumem. Dobře zvážili, co je nut-
né si osvojit ve vazbě na dovednosti, 
jaké děti potřebují a zvládnou. Vše 
špatné nás posouvá kupředu a teď se 
třeba konečně ukáže, co je opravdu 
potřeba se v českých školách učit a 
co je zbytné. 

Ta doba, kdy jsme na „uhelné 
prázdniny“ dostali naloženo přepsat 
sbírku úloh je dávno pryč. Myšleno 
samozřejmě obrazně, je všem jasné, 

Tomáš Koukal: Žijeme jako ve sci-fi filmu

že násobilka se musí nadřít. Teď se 
dominantně ve školách učíme komu-
nikovat jinak, než jsme byli zvyklí. 

Trošku mi to připomíná špatný 
sci-fi film. V podstatě ze dne na den 
jsme přeřadili na jiný level, přehod-
nocujeme systém vzdělávání a učíme 
se používat metody, které zmírní do-
pady toho, že děti nemohou chodit 
do školy. A to logicky přináší omyly 
a hledání. Buďme trpěliví.

Ukazuje se, že v omezeném pro-
vozu MŠ i ZŠ mohou během epi-
demie fungovat. Kde je ta hranice, 
co ještě lze zvládnout?

Tím, že jsou určené školy veřejných 
zřizovatelů k vykonávání péče o děti 
rodičů vybraných profesí, dokáže-

me situaci dobře zvládnout. Jenom 
připomínám, že v Jihlavě se jedná 
o pracoviště MŠ Mozaika https://
msmozaikaji.cz/ a ZŠ E. Rošického 
http://www.zsrosi.cz/ . To portfoli-
um vybraných profesí se sice průběž-
ně rozšiřuje podle toho, jak nabíhají 
potřeby o různé další profese, ale je 
to vše v udržitelném stavu. 

Situace by rozhodně byla diamet-
rálně odlišná, kdybychom měli za-
jistit provoz všech škol. Za mě jsou 
tyto učitelky a tito učitelé také ti 
novodobí hrdinové a patří jim velké 
uznání.

Předpokladem je dostatek ochran-
ných prostředků? Poučíme se pro 
příště?

Asi by bylo překvapením, kdybych 
tvrdil, že jsme měli dostatek ochran-
ných prostředků. Na takovou pande-
mii, jaká se rozpoutala, neměl nikdo 
dostatek ochranných prostředků. 

A mohu si tady klást otázku, zda 
jsme připravení na všechno, co při-
jde. Kdo může predikovat, jaký virus 
dorazí za rok nebo jak tento virus 
zmutuje? 

Ale jsem hrdý na to, že jsem Čech. 
To proto, že se dokážeme semknout, 
když je nám ouvej a držíme pospolu. 
Já s oblibou teď říkám: „Kdo nešije, 
není Čech!“ 

Jaké máte zkušenosti s lidskými 
reakcemi na situaci?

Nemám vyloženě špatné zkušenos-
ti s reakcemi na situaci. Možná je to 
i tím, že drtivá většina lidí pochopila 
vážnost situace a dvakrát měří a jed-
nou řeže, nežli něco vypustí ven. 

Ale na druhou stranu mě zvedá 

ze židle lehkomyslnost, naštěstí je-
dinců, kteří porušují pravidla a cítí 
se být supermany. Jim se možná při 
troše štěstí nemusí opravdu nic stát, 
ale mohou, ublížit jiným lidem, kde 
to nemusí končit dobře. A u těchto 
lidí bych v případě sankcí postupo-
val tvrdě a nekompromisně.

Ve výjimečných situacích se asi 
posiluje role vedoucích pracovní-
ků. Odpovědnost se zvyšuje a de-
mokratické principy mohou brz-
dit účinnost a rychlost provádění 
opatření. Jaké máte s tímto zkuše-
nosti?

Je to opravdu mimořádná situa-
ce a jak to v krizovém řízení chodí, 
řada demokratických principů jde 
stranou. Funguje to i teď a tady. Ale 
pokud to situace dovolí, nepřipra-
vujeme se o možnost využití demo-
kratických principů, ale radíme se a 
diskutujeme o připravovaných opat-
řeních.

Jak se s epidemií vyrovnáváte vy 
sám? Co si zatím berete jako nej-
větší zkušenost?

Nerad si to přiznávám, ale vyděsi-
lo mě, jak jsme strašně zranitelní. A 
myslím si, že nejsem sám. 

Jak jsem sledoval v televizi, co se 
děje na druhé straně zeměkoule a 
najednou jsme v tom taky. Opakuji 
se, mám rád sci-fi a vážně by mě ni-
kdy nenapadlo, že zažijeme něco po-
dobného. 

A největší zkušenost? Je ta dobrá. 
A zase se budu trochu opakovat, že 
táhneme za jeden provaz! A doká-
žeme se těšit z maličkostí. Já určitě! 
Tak se držte, Jihlaváci!

TOMÁŠ KOUKAL, vedoucí odboru 
školství, kultury a tělovýchovy magis-
trátu

Opatření proti koronaviru postihla 
také zubní pohotovosti. 

V Kraji Vysočina probíhá zubní po-
hotovost ve všedních dnech v jedné 
centrální ordinaci společnosti Deka-
Dent v Habrech na Havlíčkobrod-
sku. 

Zubní pohotovost je zde určena 
pouze pro akutní pacienty.

Provozní doba centrální zubní po-
hotovosti v Habrech, Sázavská 427, 
je ve všední dny od 8 do 14 hod. O 
víkendu neslouží.

Telefon na pohotovost je 
777730557. 

Počínaje nedělí 5. dubna až do 
odvolání bude zajištěna víkendo-

vá pohotovost (soboty, neděle) v 
centrální ordinaci v Jihlavě ve Sto-
matologickém centru ARTDENT, 
Vrchlického 50. A to od 8.00 do 
12.00. 

Podmínky, které musí pacienti do-
držovat:

- chodit v roušce
- ohlašovat se předem telefonicky 

na tel. 567331666 od 7.30 daného 
dne

- poplatek 90,-Kč
- v recepci budou max. 4 pacienti 2 

m od sebe
- ostatní čekající musí zůstat venku 

nebo v autě (proto telefonické ohla-
šování předem!) -lm-

Zubní pohotovost v Habrech,  
víkendová pohotovost v ArtDentu

Vyhlášení nouzového stavu a stra-
chu z koronaviru začali masivně 
zneužívat také tzv. šmejdi. Využíva-
jí toho, že se lidé bojí nákazy, stejně 
tak černých scénářů ohledně ekono-
mického dopadu. 

Za falešnou vidinou nižších cen 
energií nabádají energetičtí šmejdi 
spotřebitele ke změně dodavatele. 
Využívají tak krizové situace a vola-
jí především bezradným seniorům, 
kterým nabízejí možnost uspořit 
díky údajně rekordně velkému po-
klesu cen energií.  Tento pokles cen 

se však zatím nekoná a konat nemů-
že. Prodejcům pak stačí vymámit 
po telefonu pouze souhlasné ano a 
smlouva je platná. Vyvázat se z ní 
pak bývá velice drahé. 

Z nouzového stavu v ČR těží i dal-
ší šmejdi, kteří se nyní zaměřují na 
prodej roušek či respirátorů po tele-
fonu. Ti cílí zejména na seniory. 

Podobná situace je v posledních 
dnech na internetu, kde řada pod-
vodníků nabízí předražené roušky či 
respirátory, které často zákazníkům 
ani nepošle.  -lm-

Nenechte se oklamat šmejdy

DOTAZY JEN PRŠÍ. Výmluvnou fotografii o tom, jak vypadá vytíženost v měst-
ském callcentru k informacím o epidemii nám poslal člen Horáckého fotoklubu 
Jihlava. Foto: Jakub Koumar

Městské callcentrum  
je stále v plné pohotovosti


