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Jihlava omezuje 
provoz MHD

Uzavření škol způsobilo úbytek 
cestujících v městské hromadné 
dopravě. 

Některé spoje, které jindy jezdí 
plně vytížené, nyní zejí prázdno-
tou. 

Už během října klesly tržby 
Dopravnímu podniku v Jihlavě o 
více než 25 % proti plánům vychá-
zejícím z října loňského roku. 

Výraznější omezení spojů zavedlo 
DPMJ od středy 21. října. 

Provedená opatření ušetří v pro-
vozu každý den jeden autobus a 
čtyři trolejbusy a práci šesti řidičů. 

Omezení budou platná po dobu 
nezbytně nutnou.

Trolejbusy:
Linky A a B interval 15 minut 

ve špičce od 05:00 do 08:00 a od 
12:00 do 16:30, mimo špičku 
interval 20 minut, ruší se spoje po 
23:00

Linka C – ruší se pouze 2 spoje 
po 21:00, jinak beze změn,

Linka D a F – přechod na interval 
30 minut po celý den, ruší se spoj 
s odjezdem z Hlavního nádraží ve 
23:05

Linka E beze změn  

Autobusy:
Linka 5 přechod na interval 60 

minut po celý den. -tz-

Vypadá to, že doba roušková 
ještě zdaleka nekončí. Míst, 
kde je potřeba nosit ústenku, 
stále přibývá.

Veronika Dawidowicz ז

K nošení roušek ve vnitřních pro-
storách a vozidlech veřejné dopravy 
přibyla od 13. října také povinnost 
zakrývat si ústa a nos na zastávkách 
veřejné dopravy, tedy na jejich nástu-
pištích, v přístřešcích a čekárnách. 
Původně mělo nařízení platit pouze 
do konce nouzového stavu, tedy do 
3. listopadu. Na svém Twitteru však 

ministr Prymula uvedl, že nařízení 
platí až do odvolání. Od středy 21. 
října je také povinnost nosit roušky i 
venku, a to v případě, že lidé k sobě 
budou blíže než dva metry. Výjimku 
mají v tomto případě lidé při sporto-
vání a rodiny. 

Rouškám se nevyhnete ani při jíz-
dě autem. Zde můžete pokrývku 
dýchacích cest odložit pouze v pří-
padě, že jedete sami nebo s rodinný-
mi příslušníky.

Nařízení se mění téměř ze dne na 
den, a proto doporučujeme sledovat 
stránky ministerstva zdravotnictví 
www.mzcr.cz

Pokrývky nosu a úst na zastávkách

V Jihlavě to zatím vypadá, že roušky 
na zastávkách nikomu problém nedě-
lají a všichni občané dodržují vlád-
ní nařízení. Často dokonce dodržují 
i doporučené dvoumetrové rozestupy. 
 Foto: Veronika Dawidowicz
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Krátce

V souvislosti se změnou města Jih-
lavy na krajské město se před 20 lety 
od 1. listopadu přeměnil Městský 
úřad Jihlava v Magistrát města Jihla-
vy. 

Tehdejší starosta Vratislav Výbor-
ný se pak stal od 13. listopadu 2000 
primátorem. Zachováno nezůstalo 
ani pojmenování zástupců starosty 
– tehdy Michaely Vítkové, Františ-
ka Zelníčka a Josefa Kodeta, kteří se 
stali doslova ze dne na den náměstky 
primátora.

„Je to pro mě veliká čest být prvním 
primátorem v historii Jihlavy a záro-
veň jejím posledním starostou,“ vyjá-
dřil se Výborný pro Noviny jihlav-
ské radnice (NJR). Změnu starosty 
v primátora však považuje spíše za 
formální záležitost. Mnohem větší 

Volby do zastupitelstva kraje. V Jihlavě vyrazilo k volbám do krajského zastupitelstva 16 150 občanů, tedy zhruba 41 %, 
což je o procento víc než krajský průměr. Nejúspěšnější stranou se v krajském městě stalo ANO, které získalo 18,89 % hlasů, 
v těsném závěsu za nimi skončila ODS+STO s 18,04 % a na třetím místě skončili Piráti (13,39 %). Následují Starostové 
pro Vysočinu (10,82 %), ČSSD (10,15 %) a lidovci (6,67 %).  Foto: Veronika Dawidowicz

Říjnové volby do krajského 
zastupitelstva sice na Vyso-
čině vyhrálo hnutí ANO, no-
vým hejtmanem však má být 
jihlavský zastupitel Vítězslav 
Schrek (ODS). 

Veronika Dawidowicz ז

ANO, Piráti, ODS, to jsou první 
tři nejúspěšnější strany na Vysoči-
ně. Přesto, že politické hnutí ANO 
dosáhlo prvenství, ocitlo se nakonec 

v opozici spolu s KSČM, která skon-
čila na 5. místě. 

Vysočinský lídr ANO Martin Kukla 
se k situaci vyjádřil prostřednictvím tis-
kového prohlášení, ve kterém zmiňuje, 
že „vítězi voleb bylo jeho vítězství ukrade-
no poraženými,“ a dodává mimo jiné, že 
všem poraženým stranám chybí základy 
slušného a seriózního jednání. 

Strany, které podepsaly koaliční 
smlouvu – ODS + Starostové pro 
občany (STO), Piráti, ČSSD, KDU-
ČSL a Starostové pro Vysočinu 

(SPV), takové nařčení jednoznačně 
odmítají. 

Současný hejtman Jiří Běhounek (za 
ČSSD) to vyjádřil slovy: „Chtěli jsme po 
nich (po ANO), aby sehnali 23 mandá-
tů a oni toho nebyli schopni. Není to můj 
problém, ale problém ANO.“ Obdobně 
hovoří i lídr lidovců Vít Kaňkovský: 
„Koalice skládá ten, kdo má většinu.“ 

Nově sestavená pětičlenná koalice 
se tak dohodla, že novým hejtma-
nem kraje Vysočina se stane lídr jih-
lavské ODS Vítězslav Schrek. 

Novým hejtmanem Vysočiny 
bude nejspíš Schrek z ODS

Vratislav 

Výborný

Výborný se před 20 lety změnil  
ze starosty v primátora

význam přikládá změně statutu měs-
ta v krajské město. 

„Ať už z pohledu zahraničních inves-
torů, představitelů jiných států, orgá-
nů naší státní správy atd. Jsme vnímáni 
jako město ´vyšší kategorie´, kterému je 
třeba více naslouchat. To je samozřejmě 
velká šance, ale zároveň další povinnosti 
pro samosprávu,“ dodal Výborný. 

V souvislosti s přechodem se muse-
ly měnit tiskoviny i vyrábět nová 

razítka. Změnily se i některé odbory. 
Zrušen byl odbor služeb a dopravy a 
jeho práce rozdělena. 

Jeden výrazný krok však přeměna 
městského úřadu v magistrát přines-
la. Vedení města se rozhodlo, že do-
jde k rekonkurznímu řízení na místa 
vedoucích odborů, která by měla pro-
běhnout na v lednu a únoru 2001. 

„Máme pocit, že by vedoucí neměli 
usnout na vavřínech a neustále na sobě 
pracovat. Neměli by mít jistotu, že je 
tento stav definitivní,“ řekl NJR mís-
tostarosta J. Kodet. „Osobně si mys-
lím, že většina vedoucích by, vzhledem 
k tomu, na jaké jsou výši, měla své pos-
ty bez problémů obhájit.“ Jak dodal, 
podobná rekonkurzní řízení jsou 
v mnoha institucích běžnou praxí. 
 -pk- 

Jak volili Jihlaváci?

Město opravilo tělocvičnu
Oprava tělocvičny v Křížové ulici  �
spočívala v opravách povrchů stěn, 
kompletním vymalování stěn a stro-
pů, výměně osvětlení, přebroušení 
a nalakování parketové podlahy či 
nových dřevěného obložení stěn 
a aplikace nových čar na podlahu. 
Celková oprava, která probíhala ve 
dvou etapách, stála 400 tisíc korun.

Jednotný vzhled sídlišť
Pravidla při zateplování, zastřešení  �
a renovaci starších bytových domů 
a sídlišť. To byla hlavní témata dis-
kuze zástupců města s občany. 
Město chce sjednotit vzhled sídlišť, 
avšak nechtějí nikomu nic nařizo-
vat nebo házet klacky pod nohy. 
Chtějí, aby Jihlava i jako celek byla 
hezčí a co nejvíce funkční.

Školení pracovníků  
sociálních služeb

Na krajském úřadě proběhlo  �
dvoudenní školení pro pracovní-
ky sociálních pobytových zaříze-
ní, zaměřené na správné a bezpeč-
né použití osobních ochranných 
pomůcek. Nešlo pouze o teore-
tické informace, ale především si 
účastníci v praxi vyzkoušeli správ-
né postupy při jejich používání.

Housing first má 
za sebou první rok

Projekt, jehož cílem je zajistit 12  �
domácnostem potýkajícím se 
s bytovou krizí standardní bydlení 
a dalším 50 osobám zajistit pora-
denství, slaví první rok. Díky pro-
gramu se dosud podařilo v bytech 
zabydlet 49 osob.

Úředníci pomohou  
s trasováním

Hygienici nestíhají trasovat součas- �
ný nápor nemocných, kterým vy-
jdou pozitivní testy na koronavirus. 
Krajské hygienické stanici v Jihlavě 
pomohou s trasováním pro celý Kraj 
Vysočina úředníci z jihlavské radnice. 
Většinou budou ve svých kancelářích 
nebo ti, kteří mají nařízenou karanté-
nu, budou doma na home office.

Školní jídelny vaří
Studenti mají nárok na zvýhod- �
něné státem dotované stravová-
ní ve školních jídelnách. Všechny 
školní jídelny v Jihlavě jsou tudíž v 
provozu. Je však nutno dodržovat 
hygienická pravidla a pohlídat si 
omezenou výdejní dobu jídelen.

Nemocnice omezuje 
ambulantní péči

V Nemocnici Jihlava přibývá paci- �
entů s onemocněním COVID-19 
a také s jeho těžkým průběhem. 
Vzhledem k nelepšící se situaci 
omezuje nemocnice ambulantní 
péči a personál z omezených oddě-
lení vypomáhá tam, kde je potřeba. 

Prodej opět přes „okénko“
Vzhledem k vyhlášeným opatře- �
ním a s ním spojeným uzavřením 
restauračních zařízení přešla opět 
spousta podniků na prodej z okén-
ka či rozvoz jídel a někdy i nápojů. 
Snaží se tak alespoň částečně kom-
penzovat ušlý zisk.
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Jak dlouho už ICSS zajišťuje pečovatelskou 
službu?

Pečovatelská služba je první sociální služ-
bou, kterou organizace začala poskytovat někdy 
v roce 1993. Postupně však došlo k její proměně. 
V minulosti ji využívali klienti velmi schopní, řeši-
li především služby typu pedikúra, úprava vlasů 
apod. Postupem doby se proměnila její klientela a 
nyní ji tvoří lidé velmi závislí na pomoci jiné oso-
by. Převažující cílovou skupinou jsou senioři.

Co se vám za tu dobu podařilo nejvíce zlep-
šit?

Jak uvádím výše, pečovatelská služba prošla 
poměrně významnou proměnou. Skutečně ji 
poskytujeme lidem, kteří chtějí zůstat co nejdéle 
doma, ve svém přirozeném sociálním prostředí. 
Což je samozřejmě ideální stav a pro naše klien-
ty nejvíce přínosný. Snažíme se ji nabízet tak, aby 
se současně ulehčilo i hlavním pečujícím osobám. 
Aby měly jistotu, že jim s péči o jejich nejbližší 
někdo pomůže, poradí apod.

Kdy by měli lidé začít zvažovat o této formě 
služby?

Je to velmi individuální. Je nutné přijmout to, že 

do vašeho soukromí začnou vstupovat cizí osoby 
– naše pečovatelky. Někomu toto činí potíže, musí 
zvyknout a potřebují čas. Také ten, kdo pečuje, by 
neměl mít pocit, že vše musí udělat a zajistit sám. 
Celodenní péče je velmi vyčerpávající a pokud 
pečující chtějí doma pečovat, a my toto podporu-
jeme, měli by si nechat pomoci.

Mají lidé obavy z toho, říct si o pomoc?
Je to různé. Někdo s tím nemá problém. Někdo 

se snad ani neobává, ale bere to jako svoje selhá-
ní. Snažíme se naše služby propagovat přes soci-
ální sítě. Jsme v kontaktu se zdravotně sociálními 
pracovníky v nemocnicích. Stává se, že někdy je 
to nutné zkusit po nějakou dobu sám a s postu-
pem času vyhodnotit, že pomoc někoho dalšího 
je žádoucí.

Mohou díky pečovatelské službě žít lidé tako-
vý život, na jaký byli zvyklí?

Domnívám se, že ano. Snažíme se i poskytování 
pečovatelské služby přizpůsobit co nejvíce tomu, 
jak je člověk zvyklý. Naše sociální pracovnice vel-
mi úzce s rodinami spolupracují a informace se 

předávají v týmu mezi pečovatelky. Pečovatelská 
služba by měla směřovat k tomu, aby lidé mohli 
co nejdéle žít doma. To chce každý z nás.

Dostáváte nějakou zpětnou vazbu od klientů, 
případně i jejich rodin?

Víte, je to zvláštní doba. Musím říct, že to je 
většina rodin, která nám sděluje pozitivní zpět-
né vazby. Ovšem část lidí, rodin, se chová velmi 
nevstřícně. Vyhrožují, nadávají, jsou až vulgár-
ní, neochotní atd. A myslí si, že tím něčeho docí-
lí. Vztahy jsou z mého pohledu ne úplně dobré, 
a to se odráží i na vzájemné komunikaci. Snažíte 
se vysvětlovat, domlouváte se, jak vše bude probí-
hat. A pak se dočtete v e-mailu např. od syna, že 
se moc prezentujeme, ale vlastně není pravda, to, 
co prezentujeme. To, že byl všeho účasten, že byl 
u toho, jak se vše dojednávalo, to si nepamatuje. 
Někdo z klientů rád píše opakované stížnosti. Ale 
i tihle lidé nám poskytují zpětnou vazbu. A je to o 
tom zachovat si určitou tvář a udržet si úroveň. 

Ale musím říct, že to je naštěstí naprosté mini-
mum. Máme rodiny, které jsou skutečně rády 
za to, co pečovatelská služba nabízí, a i v realitě 
zajišťuje. A to je to nejdůležitější pro nás. 

 (PI-j11-27D)

Pečovatelská služba-Integrované 
centrum sociálních služeb

Pečovatelská služba je 
terénní nebo ambulant-
ní služba poskytovaná 
lidem, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu 
věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotní-
ho postižení, a rodinám 
s dětmi, jejichž situa-
ce vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. 

Pečovatelská služba je lidem posky-
tována v jejich domácím, přirozeném 
prostředí. Pomoc a podpora vychází 
individuálních potřeb těchto osob a 
směřuje k posílení či udržení jejich 
stávajících schopností a dovedností 
tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve 
svém domácím prostředí.

Pečovatelská služba respektuje 
důstojnost osob, kterým je posky-
tována. Při jejím poskytování jsou 
důsledně dodržovány základní lid-
ská práva a svobody.

Základní činnosti 
pečovatelské služby

Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu

• Pomoc a podpora při podávání 
jídla a pití

• Pomoc při oblékání a svlékání, 
včetně speciálních pomůcek

• Pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru 

• Pomoc při přesunu na lůžko 
nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu

• Pomoc při úkonech osobní hygi-

eny
• Pomoc při základní péči o vlasy 

a nehty
• Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy

• Zajištění stravy odpovídající 
věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování 

• Dovoz nebo donáška jídla
• Pomoc při přípravě jídla a pití
• Příprava a podávání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu 

domácnosti
• Běžný úklid a údržba domácnos-

ti, které uživatel bez pomoci cizí oso-
by nezvládne

• Pomoc při zajištění velkého úkli-
du domácnosti, například sezónního 
úklidu, úklidu po malování; 

• Donáška vody
• Topení v kamnech, včetně donáš-

ky a přípravy topiva, údržba topných 
zařízení

• Běžné nákupy a pochůzky
• Velký nákup, například týdenní 

nákup, nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti

• Praní a žehlení ložního prádla, 
popřípadě jeho drobné opravy 

• Praní a žehlení osobního prádla, 
popřípadě jeho drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím

• Doprovázení dětí do školy, škol-
ského zařízení, k lékaři a doprováze-
ní zpět

• Doprovázení dospělých do ško-
ly, školského zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služby a 
doprovázení zpět

Alena Řehořová: Chceme, aby lidé mohli zůstat v domácím prostředí co nejdéle



Je třeba mít také stále na mysli, že krajský rozpočet slouží pro rozvoj 
území jako celku, které má 5 okresů a více než 700 obcí. Neslouží jako 
kasička pro města a obce, z nichž zastupitelé pocházejí. Osobně si vel-
mi přeji, abychom společně prosazovali funkční projekty nadměstského 
významu. 

Aby se rozvíjela naše nemocnice, sociální služby, doprava, školství, 
ZOO, divadlo a další. Abychom měli nadhled a viděli věci v souvislos-
tech. Aby Jihlava byla přirozeným a zdravým centrem Vysočiny.

Pro město vidím velkou příležitost 
Zastoupení jihlavských kandidátů v 

krajském zastupitelstvu je dostateč-
né a pevně věřím, že fungování kra-
je nebude přímo závislé na původu 
jednotlivých zastupitelů. Pro město 
vidím velkou příležitost ve vzájemné 
spolupráci a v propojení komunální a 
krajské politiky, a to nejen kvůli perso-
nálnímu obsazení (někteří komunál-

ní zastupitelé se stali i krajskými), ale i díky nově vytvořené koalici složené 
z demokratických stran. Mě osobně těší, že se do zastupitelstva dostali moji 
velmi schopní Pirátští kolegové, kteří se budou podílet na rozvoji Kraje Vyso-
čina, a se kterými budu moci spolupracovat na politické bázi krajské město – 
kraj. Jsem přesvědčen, že nové složení krajského zastupitelstva povede k pro-
gresivnímu rozvoji města i kraje.

 Ostatní oslovené kluby nedodaly odpověď do uzávěrky
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Jak jste spokojeni se zastoupením Jihlavy v krajském zastupitelstvu po 
uplynulých volbách?

Sedm zastupitelů z Jihlavy 
Především bych chtěl poděkovat 

všem občanům Jihlavy, kteří přišli 
volit a poblahopřát nově zvoleným 
zastupitelům Kraje Vysočina. Zastou-
pení města Jihlavy v krajském zastu-
pitelstvu je myslím nejvyšší od jeho 
vzniku před dvaceti lety.

Nově bylo zvoleno sedm zastupitelů 
z Jihlavy. Všech sedm je současně čle-

ny jihlavského zastupitelstva. S velkou pravděpodobností bude po šestnác-
ti letech hejtmanem Kraje Vysočina jihlavský občan. Všem zvoleným přeji 
úspěšnou práci v krajském zastupitelstvu ve prospěch občanů Kraje Vyso-
čina i města Jihlavy.

Je třeba myslet na rozvoj území jako celku
Pominu-li způsob, jak se peče kraj-

ská koalice, tak jsem přirozeně rád, 
že hejtmanem nejspíše bude Jihla-
vák. Z reprezentativních důvodů je 
to velmi dobré. Z praktického pohle-
du ale může post hejtmana paradox-
ně znesnadňovat přidělování dotací 
a poskytování výjimek pro krajské 
město, a to z důvodu podjatosti. 

Zastoupení Jihlavy v krajském zastupitelstvu
Otázka pro politické kluby na listopad

Pavel Šlechtický, 
KSČM

Vojtěch Prchal 
(Žijeme Jihlavou!)

Jiří Pokorný 
(ANO)

Svatý Martin letos nevyjede

Foto: archiv JL

Svatomartinský průvod Jihla-
vou prochází již 22 let. Letos 
to mělo být po třiadvacáté, 
kdy Martin na bílém koni 
v brnění vyjede mezi lid a 
spolu s početnou družinou 
obdaruje přihlížející svato-
martinskými rohlíčky a zlatý-
mi dukátky. 

Veronika Dawidoiwcz ז

Letos je ale všechno trochu jinak. 
Opatření se neustále mění, jsou přís-
nější, a tak ani svatý Martin do ulic 
nevyjede.

„Martin tak, jak ho známe, letos 
nebude, stejně jako neproběhne tra-
diční ohňostroj“ řekl vedoucí odbo-
ru školství, kultury a tělovýchovy 
Tomáš Koukal.

Zmínil, že pokud to situace dovolí, 
proběhne alespoň tradiční jarmark a 
na náměstí bude umístěna velkoploš-
ná obrazovka, na které se budou pro-
mítat medailonky z let předchozích. 

Vše ovšem záleží na aktuální situaci 
a nařízení vlády. V této nejisté době 
nelze bohužel počítat předem s ničím.

POZICE:
Právník

PR specialista

Specialista BOZP a PO

Obchodní zástupce 

BENEFITY:
Stabilní zázemí

Unikátní know-how

V PBS
KARIÉRA

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA: WWW.PBS.CZ/KARIERA



Zaměstnání
STRANA 5

Získali jste práci snů a nechcete o 
ni přijít? 

Přinášíme vám několik tipů, které 
vám mohou pomoci stát se v práci 
oblíbeným, ukázat vaše silné strán-
ky, ale hlavně, vám ji pomohou 
udržet.

1. Choďte včas

2. Raději se ptát, než udělat chybu

3. Buďte aktivní, ne však přehna-
ně

4. Nenechte se využívat

5. Zbytečně se nestresujte

6. Nevykládejte na potkání 
o svém soukromí

7. Naučte se odpočívat

8. Buďte sami sebou

9. Ukažte, že jste pro podnik pří-
nosem

10. Buďte přiměřeně loajální 

 -vd-

10 tipů jak si udržet  
vysněné zaměstnání? 
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V posledních letech se často 
vedou neshody na téma tradic a při-
jímání „amerických“ svátků. Dvěma 
pomyslnými rivaly by mohly být 
také Dušičky a Halloween. Jak to s 
nimi tedy doopravdy je?

Ač se spousta lidí domnívá, že 
Dušičky jsou český svátek a Hal-
loween je „výmysl“ z Ameriky, není 
tomu tak. Podle některých odkazů 
by mohly oba svátky mít částečně 
společný základ. 

Ten se odvíjí od Svátku všech 
svatých, kdy Keltové oslavova-
li konec roku, svátek Samhain. Ten 
nese název podle keltského boha 
Samhaina, který byl podle víry sta-
rých Keltů pánem mrtvých. 

Noc z 31. října na 1. listopadu byla 
keltskou kulturou vnímána jako 
doba, kdy mizí hranice mezi svě-
tem živých a mrtvých. Věřilo se, že 
se duše zesnulých v tuto dobu vra-
cí na zemský povrch a živí mohou 
navštívit podsvětí. Zároveň se také 
tradovalo, že může dojít k setkávání 
živých a mrtvých.

Jiné zdroje však uvádí, že Dušičky 
mají svůj základ v křesťanské osla-
vě zasvěcení římského Pantheonu. 

Dušičky 
Svátek Všech svatých a klasické 

Dušičky jsou si velmi podobné, nic-
méně rozdíl mezi nimi je.

Zatím, co svátek Všech svatých 
uctívá památku všech zemřelých, 
kteří dosáhli blaženosti, Dušičky 
oproti tomu vzpomínají na ty, kte-
ré blaženosti stále nedošli. Pro-
to se dušičkám také říkávalo „duše 
v očistci“.  

V den zasvěcení římského Panthe-
onu Panně Marii 13. května osla-
vovali křesťané svaté mučedníky. 
Nejspíš kvůli potlačení keltských 
pohanských zvyků došlo v západní 
církvi k přesunutí oslav na 1. listo-
pad a oslavováni byli nejen mučed-
níci, ale i všichni svatí a ti, kteří již 
vstoupili do nebe. 

Svátek Všech svatých nedokázal 
úplně vymýtit staré obyčeje, pročež 
přibyl 2. listopadu Svátek zesnu-
lých.

Podle lidové tradice v předvečer 
Dušiček vystupují duše zemřelých 
na jednu noc z očistce, kde v plame-
nech pykaly za své hříchy.  

Nejčastější tradicí dochovanou do 
současnosti je zapalování svíček a 
položení věnce na hrob zesnulých a 
také modlitba za ty, co nás již opus-
tili.

Tradice zapalování svíček pochá-
zí od Keltů i Slovanů. Ti věřili, že 
oheň očišťuje a světlo pomáhá chrá-
nit před zlými duchy.

O listopadových Dušičkách  
a Halloweenu, který není z Ameriky

Halloween
Tento svátek je dost často chybně 

považován za americký. Pravdou je, že 
původně se jedná o anglosaský lidový 
svátek, který se slaví 31. října, tedy den 
před křesťanským svátkem Všech sva-
tých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. 

Jak jsme už zmínili, i Halloween má 
původ i ve svátku Samhain. Tento název 
už se ovšem dlouhá léta nepoužívá. 
Navíc někteří křesťané svátek Samhain 
pokládají za pohanskou slavnost. 

Svátek se slaví většinou v anglicky 
mluvících zemích. U nás Halloween 

nemá takovou tradici, ale mezi dětmi 
se stává stále oblíbenějším. 

Typickými symboly Hallowee-
nu jsou vyřezané dýně se svíčkou 
uvnitř, čarodějky, duchové, kostlivci, 
atd. Typickými barvami jsou černá a 
oranžová. -vd,pmhistorie.cz-
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www.farmeko.cz    

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola 
Jihlava

SŠ maturitní obory:

VOŠ pomaturitní obory:

vzdělávání v laboratorních oborech - ZDRAVOTNICTVÍ, FARMACIE

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
LABORATORNÍ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT
(denní studium i kombinované studium)

 od 15.00 do 17.00

• 

• 

• 

• 

Kontakty

+420 775 154 160

Za mě je to teď pro prvňáčky dale-
ko horší než na jaře, protože na jaře 
už za sebou měli alespoň půlku roku 
a věděli co a jak. Teď se sotva stihli 
rozkoukat.

Já jako maminka „druhačky“ se 
snažím to brát pozitivně. Za ten 
měsíc jeli s paní učitelkou na 200 %, 
takže najeto mají dobře. 

Snažím se doufat v to, že to bude 
jen do 2.11., ale moc tomu nevě-
řím. 

Jsem OSVČ a mladší dítko nechám 
co nejdéle ve školce, abych moh-
la alespoň část dne se starší dcerkou 
pracovat a u toho kontrolovat její 
učení. 

Naštěstí se nás netýká přímo on-
line výuka, takže dostaneme na 
týden učivo a můžeme si rozvrhnout, 
jak my sami potřebujeme. 

Přeji si jen, ať už je to za námi!

Jak se jako rodiče stavíte k distanční 
výuce? Dá se to zvládnout?

Michaela Hurdová,

maminka žačky 

2. třídy

Marie Krajcrová, 

maminka žaček 

2. a 4. třídy

Skloubit home offi  ce, distanční 
výuku 2. a 4. třídy, do toho uvařit jíd-
lo a nejlépe odpoledne distanční tré-
ninky dvou dcer, je hrozně náročné. 

Pevně doufám, že tentokrát to není 
na tak dlouhou dobu a že školy se 
na tuto variantu průběžně připravo-
valy a nebude v tom takový zmatek. 
Upřímně smekám před učitelkami 
i před námi rodiči, kteří to přežijí ve 
zdraví. 

Ovšem mám jeden takový pozna-
tek. My už jsme na „distanční“ výu-
ce od minulé středy. Jsem totiž pozi-
tivní a dcery i manžel jsou se mnou 
doma. Holky se naučily být samo-
statnější a úkoly ze školy řeší s větší 
pohodou. Už tu situaci znají z jara. 

Najeli jsme na již vyzkoušený 
model - dopoledne výuka, oběd, 
odpoledne zábava. Teď k tomu při-
dáme ještě odpoledne 3x týdně tré-

nink - suchou přípravu na kraso-
bruslení. Tím, že už to známe, jsme 
všichni víc v klidu. 

Samozřejmě, že až přijde na vysvět-
lování nové látky, bude to mazec. 

Shrnuto, podtrženo: Je to hrozně 
náročné a nikdo nenahradí učitelky. 
Už to ale známe, naučili jsme se více 

samostatnosti a snad to zvládneme i 
tentokrát. Nic jiného nám nezbude. A 
přece si nebudu stěžovat na sociálních 
sítích, jak je vláda hrozná a strašná. 

Tohle určitě naše děti nezajímá. 
Musí v nás mít vyrovnanou podpo-
ru, a ne naštvané rodiče, kteří jen 
nadávají na vládu.  -vd-
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Co říkám na distanční výuku? Na 
mé škole to je katastrofa. Některé 
praktické předměty jsou zrušeny, 
některé fungují. 

To znamená, že za den mám 
ráno hodinu tance a potom čekám 
dalších pět hodin na herectví. A 
podobně to je každý den. 

Mezitím musím chodit na online 
hodiny, ne vždy se mi podaří při-
pojit a operovat všechno z interná-
tu je vážně složité a udržet ve všem 
pořádek a řád, abych se mohla ori-
entovat, ještě víc. Vím, že je spousta 
škol, a i lidí na naší škole, kterým to 
vyhovuje nebo nemusí řešit ty pro-
blémy s praktickými jako já osobně. 

Co říkáte na distanční výuku? Je to lepší 
nebo horší než prezenční studium?

Bohužel na našem oddělení to 
zkrátka funguje tak, že pokud pro-
meškáme vícekrát jeden praktický, 
dosti drasticky se nám snižují šance 
na zaměstnání. 

Ne že by práce v herectví bylo pro 
všechny dost i bez koronaviru.

Za mě je tedy mnohem lepší cho-
dit do školy. 

Udržovat si nějaký řád, nepřestat 
na sobě pracovat. Nikdo ze stu-
dentů jistě nepracoval (doslova) 
ve dne v noci, aby teď pomalu odu-
míral doma. 

Věřím, že spousta lidí si to nemu-
sí uvědomovat, ale ať chtějí nebo 
ne, karanténa je obrovská zátěž na 
psychiku. A pokud ji někdo nemá, 
dělá něco špatně nebo je mu jeho 
budoucí život lhostejný.

Distanční výuka je podle mě v 
mnoha směrech lepší. Nesnáším brz-
ké vstávaní do školy, a při distanč-
ní výuce stačí vstát pár minut před 

hodinou, zapnout počítač a v klidu 
domova se učit. Má to ale i své nevý-
hody, a to ty, že jsou často nějaké 
problémy s připojením a někteří žáci 
nemusejí učitele vůbec slyšet nebo 
vidět. 

A samozřejmě mi i chybí komuni-
kace s přáteli a školní bufet.

S distanční výukou třeba já osob-
ně nemám žádný problém, pokud je 
učitel schopný a též plní své povin-
nosti. 

Když byla distanční výuka na jaře, 
tak to byla akorát katastrofa, pro-
tože nikdo nevěděl, co a jak, což 
nevedlo k žádnému vzdělávání a 
byly to akorát prodloužené prázd-
niny.

Naopak teď mi to přijde docela i 
super, protože učitelé do toho zača-
li dávat nějaké úsilí a už to není jen 
stylem, že máme do určitého data 
poslat zadaný úkol. 

 (Pokračování na str. 9)

Jana Hinková, 18 let, 

studentka  

konzervatoře

Simona Kalinová,  

19 let,  

studentka VŠ

Natálie Jakimová,  

17 let,  

studentka SŠ
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(Dokončení ze str. 8)
Někteří teda tento způsob stále 

mají, ale teď aspoň někteří s námi i 
volají.

Občas to je docela otravné, když 
hned potom se musím třeba chys-
tat do práce, anebo se s námi uči-
tel spojí až později, což tím pádem 
voláme déle. 

Velký plus pro mě je ale hlavně 
to, že nemusím vstávat příliš brzo 
na to, abych se nachystala a pak do 
školy dojela. 

Teď mi stačí vstávat v 8:00 a stih-
nu se spojit se všemi učiteli.

Výhodu to má i v tom, že se nemu-
sím vídat se spolužáky, jelikož to 
nejsou lidi, se kterými bych měla tu 
potřebu trávit většinu času. 

Jsme celkem rozhádaná třída, 
takže mně stačí se bavit s těmi pár 
lidmi, s kterými se bavím i mimo 
školu.

Názor na distanční výuku je dle 
mého z převahy záporný, ale pár 
pozitiv má.

Kladný z toho důvodu, že nemu-
sím do školy dojíždět (mám školu 

mimo město, kde bydlím). 
Jinak pro mě distanční výuka 

nemá žádný přínos (jak u kterých 
předmětů). 

Přijde mi, že dostáváme více úko-
lů než ve škole. 

Jediné, co ale vím, tak že distanč-
ní výuka je složitá jak pro studenty, 
tak i pro učitele, kteří u toho tráví 
de facto celý den.  

Distanční výuka se poměrně liší od 
té, která vcelku rozpačitě probíhala 
na jaře. 

Teď je na to škola i žáci připraveni a 
je brána velmi vážně a zodpovědně. 
Už víme co a jak.  

Ideální to samozřejmě není, ani 
být nemůže. 

Produktivní se ukázaly online 
hodiny, kdy učitel napřímo 
vysvětluje probírané učivo. 

Je to lepší, než když dostaneme 
za úkol si něco sami nastudovat a 
vypracovat úkoly. 

Nakonec to ale vypadá tak, že 
školními povinnostmi velmi často 
strávíme větší část dne, než by tomu 
bylo normálně ve škole.   -vd-

Co říkáte na distanční výuku?

Zuzana Havlíčková, 

17 let,  

studentka SŠ

Šimon,  

student gymnázia
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Synchronní výuka
Učitel je propojen s žáky zpravidla 

prostřednictvím nějaké komunikač-
ní platformy v reálném čase.  Sku-
pina ve stejný čas a na stejném vir-
tuálním místě pracuje na stejném či 
podobném úkolu. Výhodou je, že 
učitel má přehled o průběhu vzdělá-
vání, které je jednotné, časově vyme-
zené a je podporováno přímou inter-
akcí učitele a žáků. Negativní dopad 
však může na dítě mít fakt, že výuka 
trvá příliš dlouho, díky čemuž pak 
klesá schopnost udržení pozornosti 
a může se projevit i na zdraví dítě-
te (dlouhodobá práce s počítačem v 
nevhodné poloze, sledování monito-
ru). Není proto vhodné synchronně 
realizovat kompletní rozvrh hodin.

Asynchronní výuka
Tento způsob výuky může být rea-

lizován například tak, že učitel posílá 
zadání samostatné či skupinové prá-
ce prostřednictvím určeného komu-
nikačního nástroje. Žáci na zadaných 
úkolech pracují dle svých časových 
možností a ve stanoveném termí-
nu vypracované zadání odevzdávají. 
Zadávání může probíhat každý den, 
ale také například týden dopředu. 
V průběhu plnění úkolů je vhodné, 

aby byl učitel k dispozici a v přípa-
dě potřeby mohl studentům pora-
dit. Asynchronní výuka umožňuje 
velkou míru individualizace. Je třeba 
mít na paměti, že zde má významný 
vliv i míra poskytované podpory ze 
strany rodičů. Zejména u mladších 
žáků je také velmi důležitá přímá 
komunikace s učitelem. 

Při distanční výuce je 
důležité děti nepřetěžovat

Během říjnových opatření kvůli 
řádění viru covid-19 došlo opět na 
uzavření škol, a tedy i přechod na 
distanční výuku.

Jak taková výuka probíhá? Je nut-
né být vždy připojen on-line nebo 
se pouze plní úkoly zadané od peda-
gogů? Obě varianty jsou možné. 
Během distanční výuky záleží na 
řediteli školy, která možnost se jeví 
nejlepší a nejpraktičtější pro obě 
strany.

„Většinu materiálů sdílíme se studen-
ty prostřednictvím programu Bakalář 
a snažíme se naše žáky i jejich rodiče 
nepřetěžovat,“ říká ředitel ZŠ Kollá-
rova Tomáš Zeman. On-line výuku 
na této škole vedou pouze dva vyu-
čující, většinou prý z toho důvodu, 

Distanční výuka on-line
Pojem on-line výuka je označován jako způsob vzdělávání na dálku, 

který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. 
Rozlišuje se na synchronní a asynchronní on-line výuku.

Výuka základních škol v době covidu
že rodinám chybí dostatečné tech-
nické vybavení pro nepřetržitou 
komunikaci. 

I v základní škole Nad Plovárnou 
se snaží vést výuku částečně on-line 
a částečně formou úkolů. „Zejména u 
cizích jazyků se snažíme, aby byly vyu-
čovány on-line a žáci slyšeli správnou 
výslovnost učitele,“ říká Jiří Šaufl, ředi-
tel školy. Podle něj ale všechny před-
měty on-line učit nejdou a někde je 
potřeba zadávat i klasické úkoly, aby 
u dětí stále fungovala samostatnost.

On-line výuka funguje také na 
základní škole T.G. Masaryka. „Samo-

zřejmě, pokud nemá někdo technic-
ké prostředky pro výuku, vybavení js-
me zapůjčili. Pokud někdo nemá ani 
připojení k internetu, má samozřejmě 
možnost dostávat úkoly tištěnou for-
mou,“ říká ředitelka Andrea Frolíko-
vá a dodává, že na jejich škole probí-
há synchronní výuka od 3. ročníku.  
Pokud by se však od listopadu neote-
vřel alespoň 1. stupeň, plánuje Frolí-
ková zařadit videohovory i pro 1. a 2. 
třídu. „Je tam opravdu potřeba kontakt 
s paní učitelkou, včetně mluveného slo-
va.“ Na závěr také ředitelka vysvětluje, 
že v takovéto situaci je opravdu potře-
ba spolupráce rodičů s dětmi.  -vd-

Multimédia a design 
(specializace: Design obuvi, Design 
oděvu, Design skla, Digitální design,  
Grafický design, Produktový design, 
Tvorba prostoru, Průmyslový design, 
Reklamní fotografie, Game Design**)

podání přihlášek pro bakalářské  
studium: 30. 11. 2020
termín přijímací zkoušky: leden 2021*

podání přihlášek pro navazující  
studium: 31. 3. 2021
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Teorie a praxe animované tvorby
podání přihlášek pro bakalářské 
studium: 30. 11. 2020
termín přijímací zkoušky: leden 2021*

podání přihlášek pro navazující  
studium: 31. 3. 2021
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Mediální a komunikační studia 
(S. obor—Marketingové komunikace) 
podání přihlášek pro bakalářské studi-
um a navazující studium: 31. 3. 2021
termín přijímací zkoušky:  
květen—červen 2021*

Arts Management** 
podání přihlášek: 31. 3. 2021                   
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Teorie a praxe audiovizuální tvorby  
(specializace: Kamera, Produkce, Režie  
 a scenáristika, Střihová skladba, 
 Vizuální efekty, Zvuková skladba)

podání přihlášek pro bakalářské 
studium: 30. 11. 2020       
termín přijímací zkoušky: leden 2021*

podání přihlášek pro navazující  
studium: 31. 3. 2021                   
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Doktorský studijní program 
Výtvarná umění 
(S. obor—Multimédia a design) 
podání přihlášek: 31. 5. 2021       
termín přijímací zkoušky: červen 2021

*Konkrétní termíny přijímací zkoušky budou  
  stanoveny v aktuální směrnicích k přijímacímu   
  řízení, které budou zveřejněny na internetové  
  stránce FMK.

**Pouze navazující magisterský studijní      
     program

Termíny podání přihlášek přijímacích zkoušek pro bakalářské a navazující 
magisterské studijní programy:

studium@fmk.utb.cz /fmk.utb

Univerzitní 2431, 760 01 Zlín +420 576 034 214, +420 576 034 208 s. oddělení:
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Optický internet
od netboxu

V případě zájmu o akční produkt nás kontaktuj na 539 01 01 01
nebo osobně v netbox store Jihlava v OC Březinky.

Platnost akce do 30. 11. 2020.
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Mladá malířka Míša Mašková 
z Vysočiny je autorkou anděl-
ských obrazů, které našly své 
místo v domácnostech či kavár-
nách nejen v Jihlavě, ale i na 
mnoha místech Česka.

Veronika Dawidowicz ז

Kdy jste poprvé objevila „svět 
andělů“?

Odmalička mě svět nadpřirozena 
přitahoval. Kolem dvanácti, třinácti 
let jsem začala vidět kolem lidí auru. 
Pro mě je to úplně běžná věc, kterou 
má kolem sebe každý člověk a neberu 
to jako něco nemožného nebo zvlášt-
ního. Jen mi prostě jednou začala před 
tabulí svítit učitelka (smích). Tenhle 
moment si pamatuji dodnes. 

Ale nebylo to samozřejmě pouze o 
auře, bylo to o spoustě dalších energií a 
bytostech, které ne každý vidí, ale když 
je vnímáte, je to síla. Občas si říkám, 
jestli už nejsem blázen. (smích)

Jak jste se srovnávala s tím, co se 
kolem vás dělo?

Jako dítě jsem byla hrozně zvěda-
vá, ale taky hodně přecitlivělá. Jsem 
zkrátka znamením panna, což mnohé 
vysvětluje. Bála jsem se třeba, že mě 
píchne vosa a já umřu (smích). 

Jó, rodiče to se mnou neměli jedno-
duché. Proto mě mamka učila čistě 
praktickým způsobem umět být nad 
věcí, takže pokaždé, když jsem zača-
la vyvádět, mi stroze odvětila: „To víš, 
že jo, Míšo, umřeš.“ A bylo po strachu. 
Musím se přiznat, že mi tenhle přístup 
zůstal dodnes a naučilo mě to být víc 
nad věcí, což se hodí v momentě, kdy 
je člověk hodně citlivý a empatický a 
má tendence si spoustu věcí „tahat do 
sebe“. 

Jsem vděčná, že jsem se v začátcích 
dostala ke Zdeňce Ďáskové. Právě ona 
donesla dolů „skládání duše“, což je 
duchovní metoda, která je založena na 
zdravém selském rozumu a duchovní 
psychologii.

Díky meditacím jsem se začala 
pomalu dávat dohromady a naučila se 
pracovat s tím, co jsem běžně vnímala 
a cítila z lidí nebo třeba i míst.

Kdy jste namalovala svůj první 
obraz?

Tak to pár let trvalo (smích), než se 
mi to otevřelo a obrazy začaly „sví-
tit“. Přišlo to ke mně ve chvíli, kdy 
jsem to nečekala, a nebyl tam ten kla-
sický chtíč, kdy má člověk v začátcích 
tendence zachraňovat svět a všem 
duchovně pomáhat. Už jsem si něčím 
v životě prošla, zažila jsem nepříjem-
né i hodně bolestivé situace, a to člo-
věka tak nějak vytesá. Lidi, kteří mají 
s takovou silou pracovat, si duchovno 
najde samo. Mně se to otevřelo, když 
jsem malovala první andělský obraz na 
míru pro kamarádku k narozeninám. 
Do měsíce se strhla neskutečná lavi-
na. Místo 200 lidí na Facebooku jsem 
najednou na stránce měla třeba čtyři až 
pět tisíc fanoušků během pár dnů. 

V co věříte?
Mám víru v sobě. Nejsem vyhra-

něná vůči žádnému náboženství. 

Andělské obrazy 
 M. Mašková tvoří intuitivní obrazy ז

na míru pomocí automatické malby na 

základě fotografie nebo data narození. 

„Během tvoření musím přesně vědět, 

že za mnou stojí anděl a nikdo jiný,“ říká 

Mašková. Každý obraz má být odrazem 

svého majitele. Barvy, motiv, síla obrazu i 

jeho energie – to vše má důležitý význam 

a poslání.  -vd-

Často nám nedochází,  
že duchovno máme každý v sobě

Někteří lidé, kteří věří v Boha, sice 
možná chodí každou neděli do kos-
tela, ale pravidel, která by měli ctít, 
se nedrží. A nemusí to být ani přímo 
desatero, ale i obyčejná lidská pra-
vidla: nepomlouvat, neřešit ostatní, 
nezávidět, nepřát někomu něco zlé-
ho. Měli bychom hledat víru v srdci, 
a ne v hlavě.

Hovořila jste o duchovnu. Jak bys-
te je specifikovala?

Je zažité dogma, že duchovno je 
bílý háv, že duchovní lidé nemluví 
sprostě, nepijí alkohol. Já mám nej-
radši přirozené lidi, kteří duchovno 
mají v sobě. Třeba některé babičky či 
dědové na vesnicích. Žijí si svůj život 
v souladu s přírodou, jsou pokorní a 
vděční za maličkosti. To je podle mě 
to největší duchovno. 

Nebo to, co často mívají například 
mámy u svých dětí. Velmi intenziv-
ní pocit, že se něco děje, a pak jim 
opravdu volají ze školy, že se ně-
co stalo. Nebo když se vám na prv-
ní pohled někdo nezdá a vy po ča-
se zjistíte, že váš dojem byl správný. 
To jsou příklady, které zažil každý 
a nikomu nedochází, že i tohle je 
duchovno. Podle mě je mnohem 
lepší cítit se vnitřně v pohodě, než 
abych jezdila na všechny možné 
duchovní kurzy a sbírala jeden cer-
tifikát za druhým. Copak na to ma-
jí obyčejní lidé s rodinou na krku 
vůbec čas? 

Pro vás je tedy ten „jiný“ svět běž-
nou součástí denního života?

Maluji andělské obrazy, vidím 
auru, pro mě je prostě tohle přiro-
zené. Je to moje součást, můj život. 
Ale všeho s mírou. Není to tak, že 
bych vyšla ven a stala se ze mě éte-
rická bytost. Snažím se normálně 
žít. Jak říkám: „Maso jím, pivo piju 
i sprostě si občas zakleju a přesto 
duchovní život žiju.“ Lidé zapomí-
nají na klasickou intuici a papouš-
kují fráze, které přečetli v nějakých 
knížkách, ale postrádá to smysl i 
hloubku.

Mezi lidmi, zabývajícími se energi-
emi či léčitelstvím, se najdou tací, co 
si z toho udělali výnosný byznys…

Lidi podléhají různým léčitelům, 
kteří jim na dálku řeknou, že mají na 
sobě převtělené duše a karmická pou-
ta, že mají zatíženou karmickou rodo-
vou linii, a že budou například do roka 
nemocní. Občas tomu pak lidé uvěří a 
pak mi vyděšeně volají, že po nich chce 
pán zálohu pět tisíc, aby je mohl léčit 
na dálku. Na tohle si opravdu dejte 
pozor. Znám spoustu lidí, kteří místo, 
aby lidem pomáhali, snaží se je „léčit“ 
dlouhodobě a tahají z nich peníze. 
Z toho je mi vždycky smutno, a hlavně 
to hází negativní světlo i na ty, kteří se 
snaží pracovat čistě a upřímně.

Takže nějaké léčení na dálku nebo 
po telefonu nefunguje?

Když se chcete naučit číst, taky 
nedáte slabikář sousedce. Duchov-
no je o tom, že na sobě musíte makat. 
Vždycky je všechno jen a jen na vás a 
Mašková to za vás neodčaruje. Lidé 
jsou ale často líní nebo si zkrátka jen 
neví rady a byli by radši, kdyby to za 
ně někdo udělal. Jenže tak to nefun-
guje. Má to možná nějaký krátkodobý 
placebo efekt, ale ve finále vás to ni-
kam neposune. 

Dokážou se i ti největší realisté 
dostat k duchovnu?

No ježišmarjá, velmi často. Napří-
klad když mají nemocné děti, 
vyzkoušeli už všechno možné a 
nic nefungovalo. Pak se uchýlí i 
k duchovnu. Nebo lidé, kteří proži-
li klinickou smrt. Ti pak také spous-
tu věcí přehodnotí a začnou si života 
užívat víc. 

Zarputilí realisté se také k duchovnu 
často dostanou skrz své zdravotní pro-
blémy. Když totiž člověk neposlouchá 
duši, tak se to ozve na těle. 

Věříte na osud?
Každý máme něco napsaného, ale je 

na nás, jak se k tomu postavíme. I osud 
můžete změnit. Jsou věci, které jsou 
nalajnované, ale když jdete v souladu 

se svou duší, tak jste na správné ces-
tě. Můžeme jen čekat, anebo můžeme 
začít něco dělat. Záleží na každém 
z nás.

Je důležité plnit si sny?
Samozřejmě! Všichni si musí plnit 

sny. Dělat věci, které nám dělají radost. 
Jen obyčejná procházka v přírodě nám 
pomáhá a uzdravuje nás. Tohle jsem si 
do hloubky uvědomila během studia 
arteterapie, kde je i obyčejná procház-
ka a sledování větví ve větru úžasnou a 
hlubokou terapií. Cokoliv, co nám dělá 
dobře. 

Spousta lidí může oponovat, že to je 
blbost, ale pokud nám to dělá dobře u 
srdíčka, tak je to to nejlepší, co pro se-
be můžeme udělat. A za tím si stojím. 
Je potřeba, aby lidé občas vypli, tvoři-
li, hráli si a uměli odpočívat, protože to 
je to, co nám často tolik chybí. Doba je 
rychlá, náročná a my si zapomínáme 
hrát.

Blíží se Dušičky, co si myslíte o té-
to tradici?

Je to hezká, silná tradice, která by se 
měla udržovat. Pro mě je to čas, kdy 
prožíváme emoce tak nějak hloubě-
ji. Člověk by měl znát svou minulost, 
vědět něco o svých předcích, protože 
se z toho může sám o sobě hodně 
dozvědět. Je pěkné, když si lidé na své 
blízké vzpomenou. Taky pak budeme 
chtít, aby si na nás někdo vzpomněl, 
no ne? I když spousta z nás ten rituál 
neprožívá srdcem. Jde zapálit svíčku 
jen proto, že by se to mělo. 

Když jsou Dušičky, vzpomenu si na 
dědu, prababičku. Cítím je u sebe. Na 
Dušičky kontakt s dušemi zesiluje. 

Samozřejmě nejhezčí je, když si na 
toho člověka vzpomenete kdykoliv 
během roku. Ať už zapálením svíčky, 
nebo mu pošlete zprávu „tam nahoru“. 
To je podle mě důležité.

SOUČÁSTÍ Míšina života je například i to, že vidí auru. I přes nadpřirozeno, 
které ji v životě provází, se však snaží žít normální život. Foto: archiv MM
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Na Masarykově náměstí 
v Jihlavě mají lidé od 7. října 
do 10. listopadu možnost 
zhlédnout snímky fotografů, 
kteří se zúčastnili 4. ročníku 
soutěže Milujeme Jihlavu. 
„Na náměstí je vystaveno 34 
snímků,“ říká Petr Soukop, 
pořadatel soutěže. 

Veronika Dawidowicz ז

Byli zúčastnění fotografové pro-
fíci nebo se zapojili i amatéři?

Naše soutěž je určena pro amatéry 
i profesionály.  A popravdě pro nás 
není moc důležité, jestli je fotogra
fování pro soutěžícího jen koníček, 
nebo i profese. 

Ale určitě mohu říci, že jsou to lidé, 
které focení baví. Je to znát ze sním
ků, o tom se můžete přesvědčit na 
www.milujemejihlavu.cz, kde jsou 
všechny fotografie stále ke zhlédnutí. 

Kdo si chce prohlédnout vítěz
né snímky, stačí, když si zapne fil
tr „Vítězné“ fotografie. To platí i o 
předchozích ročnících. Nejlepší je 
ale přijít se podívat na Masarykovo 
náměstí. Myslím, že teprve fotogra
fie ve velkém formátu dají snímkům 
pořádně vyznít.

Je na náměstí vystaveno všech 30 
vítězných fotografií?

Fotografové nám zaslali 531 sním
ků. Z nich se do užšího výběru 
dostalo asi 70 fotografií. Výběr nebyl 

VÍTĚZNÉ snímky, na kterých je zachycena Jihlava očima amatérských i profi 
fotografů,  si mohou kolemjdoucí prohlédnout na horním náměstí.

 Foto: Veronika Dawidowicz

Milujeme Jihlavu již zná své vítěze

snadný, ale do finále, tedy na náměs
tí, jsme nakonec vybrali 34 z nich. 

Porota si dala záležet, aby fotografie 
byly nejen kvalitní a nadčasové, ale i 
různorodé. Takže ve finále můžete na
jít několik fotografií sv. Jakuba, foto
grafie krajiny kolem Jihlavy, zvířata z 
jihlavské ZOO, i třeba snímek z ro
ckového koncertu, sportovního utká
ní nebo drsný noční snímek kouřící
ho Kronospanu. Ten jsme naschvál 
vystavili vedle poetického snímku 
podzimního Pávovského rybníka.

Podle čeho jste nejlepší fotogra-
fie vybírali? 

Na prvním místě je vždy kvali
ta, chceme, aby fotografie byla brá
na jako dobrá i za deset, dvacet 
let. Každý porotce vybírá fotky do 

finále podle svého nejlepšího pře
svědčení. Pro mne je důležitá i ori
ginalita pohledu. Jihlava je vlastně 
docela malé město a najít nové foto
grafické téma tudíž není snadné. Pře
sto mě vždy překvapí nějaký originál
ní pohled, nový motiv nebo zajímavé 
zpracování.

Měl jste vy osobně nějakého 
favorita?

V letošním ročníku stojí jistě za 
pozornost snímky od jihlavského 
fotografa Karla Slimáčka. Jeho foto
grafii „Jihlavská panoramata“ jsme 
vystavili v nadstandardně velkém 
formátu a pro mne je to letošní vítěz 
soutěže.  

V současné době ryze česká jihlav
ská firma  OPTOKON a.s. působí na 
trhu již od roku 1991 a  v  polovině led
na  2021 bude oslavovat své 30. výročí 
založení. Postupným rozvojem se firma  
rozšiřovala a v současné době  v Jihlavě  
sídlí  vedení společnosti, vývojové pra
coviště, akreditovaná zkušebna a akre
ditovaná kalibrační laboratoř.  Firemní  
struktura je založena na maticové orga
nizaci, skládající se ze šesti výrobních 
divizí a celosvětově řízených poboček, 
díky kterým firma prosperuje ve všech 
ohledech. Hlavní specializací je výroba 
pasivních a aktivních prvků pro výstav
bu optických telekomunikací a dato
vých sítí, ale  jihlavské produkty  jsou  
známé i v taktických systémech Armá
dy ČR, u ozbrojených sil členských 
států NATO , ale  též  i ve státech, jako 
je Japonsko a  Malajsie. OPTOKON 
je zárověň mateřskou společností tzv. 
„OPTOKON GROUP“ , která se díky 
strategickému investování do obchod
ních aktivit, vývoje a růstu firmy, v řadě 
zemí několika světadílů stala jedním z 
předních dodavatelů pasivních kompo
nentů vláknové optiky a vybavení pro 
datové sítě. 

Od  roku  1996  byl OPTOKON  
začleněn do   americké společnos
ti Methode Electronics, Inc. Hlavní
mi etapami rozvoje společnosti byla 
výstavba třípodlažní výrobní budo
vy dokončené v roce 2002 a otevření 
akreditované kalibrační laboratoře. Dá 
se říci, že tímto okamžikem vstoupi
la malá, avšak vůbec ne bezvýznamná 
společnost OPTOKON do celosvěto
vého povědomí a stala se jednou z glo
bálních společností určující trendy. 

Rozmach společnosti vedl ve svém 
důsledku i kontextu s negativními okol
nostmi a dopady globální ekonomické 
krize v roce 2011 na rozcestí. Společ
nost OPTOKON čelila hrozbě zrušení 
výroby a de facto i samotné existence. 
Samotné jméno OPTOKON stálo nad 
propastí zapomenutých, byť i svého ča
su úspěšných firem. V tomto období 
bylo učiněno nelehké, avšak ve svém 
důsledku zcela správné rozhodnutí.  
Společnost OPTOKON se transfor
movala na akciovou společnost a plně 
se vrátila do českých rukou. Toto byl 
historický milník, který začal utvářet 
a psát historii skupiny OPTOKON. 
Dalším milníkem rozvoje společnos

ti byly vybudované akreditované kali
brační laboratoře  v Kuala Lumpur a 
Ipoh v Malajsii v roce 2015, založení 
zcela nové společnosti v rámci skupi
ny OPTOKON, a výstavba kabelov
ny OPTOKON KABLE, Co., Ltd v 
Pelhřimově. Jsme velmi hrdí na to, jak 
se jako firma můžeme prezentovat, 
avšak samotná historie nám zavdává 
býti pokornými a tvrdě pracovat i nadá
le. Naše vize a přesvědčení jsou pro nás 
skutečným hnacím motorem, který nás 
žene vpřed vstříc rozvoji a inovacím a 
to nejen ve prospěch nás a naší firmy, 
ale rovněž celé populace. Naše společ
nost si nesmírně váží práce a úsilí, které 
je vynakládáno na tvorbu našich pro
duktů našimi zaměstnanci a stejně tak 
si vážíme Vás, našich obchodních part
nerů. 

OPTOKON si vytváří se svými 
zákazníky dlouhodobé vztahy a nabízí 
jim širokou škálu služeb, včetně apli

kační podpory, produktového školení, 
technické podpory, instalací, oprav a 
servisu měřicích přístrojů. Díky zvy
šující se technické zdatnosti pracovní
ků a vybavení firmy novými a špičko
vými technologiemi je OPTOKON 
partnerem i dalších světových gigan
tů působících v oblasti vláknové opti
ky. V květnu roku 2020 společnost 
OPTOKON a společnost Cisco Sys
tems podepsala smlouvu o integraci 
technologických řešení, což znamená, 
že společnost je oprávněna „integrovat“ 
technologie, produkty a software Cisco 
do zodolněných produktů OPTOKON. 

OPTOKON je jedním z prvním   
takovýmto partnerem společnosti Cisco 
v České republice. Dále je OPTOKON 
Select Certified Partner Cisco s expresní 
specializací a držitelem několika certifi
kátu a také Systému řízení kvalit podle 
normy ISO 9001.   (PI-j11-2D)

OPTOKON a. s.
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STANTE SE NAŠIMI KOLEGY
VE SWOBODA CZ V JIHLAVE

-

 tel.: 739 584 584  l  e-mail: prace@swoboda.com  l  www.swoboda.com
Swoboda CZ s.r.o., Hruškové Dvory 60, 586 01 Jihlava

NABÍRÁME

VÝROBNÍ DELNICE

A DELNÍKY
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Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. 11. Ne MDDr. Gerhard David
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava, 

Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

7. 11. So
Lékař stomatolog

Guresh Mariana

Avicenna Dent s.r.o. Družstevní 449, 588 51 Batelov, 

566 531 106

8. 11. Ne MDDr. Gurková Dana Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 774 818 088

14. 11. So MDDr. Havlíčková Hana Varhánkova 227, 588 13 Polná 777 753 636

15. 11. Ne MUDr. Hlávka Jindřich
nám. 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou, 

567 219 588

17. 11. Út MUDr. Zdobinská Eva Březinova 4420/62A, 586 01 Jihlava, tel 567 333 465

21. 11. So MUDr. Hořejší Eva Josefa Hory 1050/31, 589 01 Třešť, 567 224 184

22. 11. Ne MUDr. Hrdinová Libuše Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 605 846 312

28. 11. So MUDr. Hrdličková Jitka Znojemská 62, 586 01 Jihlava, 567 307 757

29.11. Ne MDDr. Jelínková Tereza
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava, 

Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

Pohotovostní služba zubních 

lékařů je zajišťována SO, NE 

a svátky  od 8:00–12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, 

NUTNĚ ověřte na recepci 

Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 

586 33 Jihlava 

tel. 567 157 211

Pohotovostní služba zubních lékařů – listopad 2020

Nejspíš jen málokoho by napadlo, že návště-
vou kadeřnictví může pomoci k hezčímu vzhle-
du i někomu jinému než jen sobě. Kadeřnice Šár-
ka Křížová z Jihlavy se již více než tři roky věnuje 
„sbírání culíků“.

Šárku před několika lety oslovil nadační fond 
Grácie pomáhající ženám a dětem, které vlivem 
nemoci přišly o vlasy. Ve spolupráci s kadeřnictví-
mi a kadeřníky po celé České republice od dobro-
volných dárců sbírají culíky z vlasů, ze kterých se 
pak vytváří paruky pro pacienty trpící například 
alopecií nebo onkologicky nemocným. 

„Vůbec jsem nečekala, kolik dárců mě bude kontak-
tovat,“ vzpomíná Šárka.

Culíky kadeřnice většinou schraňuje po celý rok 
a pak je odevzdává přímo Nadačnímu fondu. Při 
této příležitosti se setkává nejen s ředitelkou orga-

nizace, ale i s jeho patronkou zpěvačkou Olgou 
Lounovou.  

Za rok 2018 už od klientů získala 93 culíků a 
v roce 2019 bylo culíků 82. „Z počátku to bylo jen 
několik desítek dárců, ale postupně začali přibývat,“ 
říká s nadšením mladá kadeřnice, ke které se dárci 
vrací. „Jedna holčička darovala vlásky už po třetí.“

Vlasy mohou darovat muži, ženy i děti a mohou 
být dokonce i barvené. Jediným požadavkem je 
minimální délka culíku 30 cm.

Šárka sama vlasy ještě nedarovala, ale pouze 
z důvodu, že zatím nedosáhla výše uvedené délky. 
Jakmile jí ale vlasy dorostou, rozhodně prý s daro-
váním váhat nebude. 

„Moc bych chtěla poděkovat všem, co podporují 
tento skvělý nápad a nebojí se vlásky darovat,“ říká 
kadeřnice závěrem. -vd- 

� DEŘNICE Šárka Křížová s dárkyněmi Anetkou a Verunkou, které se svými culíky taky rozhodly pomoci 
dobré věci.  Foto: Facebook –šk-

Když vlasy pomáhají…

Tyršova 12, tel. 734 586 402, produkce@diod.cz, 
www.diod.cz. Vstupenky: www.goout.cz. 

Přecházíme 
na sítě!

11. 11. 20:00 
Studio Ne.klid 7

Zábavná talkshow s moderátory Evou Sýko-
rovou a Hynkem Stehlíkem nejen o jihlav-
ské kultuře navazuje na prvních šest vydání 
z letošního jara. Tentokrát se podíváme na 
téma Ulice a do studia za námi dorazí tře-
ba autorka hry Tak šel čas s jihlavskou uli-
cí Bára Jandová z Horáckého divadla nebo 
malíř Jakub Janovský. Nad Jihlavou se také 
vznáší otázka zda pojmenovat nové náměstí 
u Dělnického domu po ženě a k tomu nám 
řeknou víc Tereza Ka� ová a Eva Nováková z 
jihlavského magistrátu. Vysíláme na YouTube 
kanále a facebookovém profi lu DIODu.

20. 11. 20:20 
PechaKucha Night Jihlava vol. 18 / Jak 

přežít...

První čistě online vydání našeho večera tla-
chů jsme postavili na aktuálním tématu jak 
přežít nečekané situace, které nám naděluje 
současná epidemie. Těšit se můžete na čer-
stvé zážitky týmu, který připravoval první 
digitální verzi jihlavského MFDF, novinky ze 
světa průzkůmů trhu a sociologických dat od 
Michala Koníčka. Zážitky pedagoga a básníka 
Tomáše Čady s distanční výukou a další skvě-
lé hosty. Vysíláme na YouTube kanále DIO-
Du.

A bude toho ještě víc! 

Sledujte nás na Facebooku 
a na www.diod.cz.
Změna programu vyhrazena!
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