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Aktuality

Co vám jednoznačně jiný rok 2020
po pracovní stránce dal a vzal?
Zeptali jsme se lidí z různých profesních odvětví a rozdílných
pracovních pozic, jak hodnotí zpětně rok 2020.

Velká rána pro kulturu

Těšili jsme se, že po zaplacení všech
pohledávek bude rok 2020 po 4 letech
provozu v plusových číslech. Březen
způsobil ztrátu přes čtvrt milionu při
první vlně a při druhé vlně dalších 100
Eva ĎurĎová
tisíc. Tedy dostali jsme se zpět na dobu
majitelka salonu
před 2 lety. Další pokračování podniku
krásy
bude velice záviset na množství dalších lockdownů. Upřímně lze říct, že
ještě jeden asi zvládneme, na další již nebude kde brát. Máme 12 pracovních
úvazků a několik brigádníků. Roku 2021 se obáváme snad ještě víc. Teď už
tušíme, jak moc bude komplikovaný.

Kultura dostala v roce 2020 strašlivou ránu, ale uvědomuji si, že jsou
lidé, kteří jsou na tom mnohem hůř.
S myšlenkami například na živnostníky, majitele restaurací, a hlavně na
PETr
zdravotníky, si vlastně nemohu stěžoPaLovčíK
vat.
ředitel DKO
Za DKO nám vzal žánrově pestrou
a vyváženou sezónu, a to včetně akcí,
které nebude možné „opakovat“. Nastupoval jsem do DKO s vizí, že budu
„tvořit“ a povinná „úředničina“ bude jistou daní. Rok 2020 ze mě udělal
úředníka na plný úvazek.
Dal mi respekt a velký vděk mým kolegům, kteří se dokázali vyrovnat se
všemi nečekanými úklady.
Pro mě osobně to byl těžký rok, zatížený velkou ztrátou a bolestí. Proto
všem lidem přeji, aby rok následující byl veselejší, aby vrátil pokoj, klid, štěstí, zdraví a veselí.

Volnější silnice, prázdnější města

Táhneme za jeden provaz

 זVeronika Dawidowicz

Ztráta přes čtvrt milionu

Život spojený s problematikou roku
2020 mi vzal dědu, koncerty, sociální
kontakty, částečně pocit svobody a víru
ve schopnosti a důvěryhodnost naší
vlády. Dal mi více nadhledu, nové zkuHonza ToTH
šenosti a možnosti, letní zážitky, uvědomění si, že mám stabilní práci a také
řidič MKD
mi dal okusit novou úroveň “nachlazení”. Pracovně mě to nikterak neomezilo,
kamiony i při zavřených hranicích měly volnější průjezd. Nikdo nás neomezoval, snad jen jednou či dvakrát nárazově jsem zažil kontrolu přímo na hranicích.
Silnice byly volnější, města prázdnější, lépe se jezdilo.

Obavy z toho, co přinese další den

Rok 2020 byl hodně o uvědomění
a prozření. Nevěřila jsem, že by vláda
mohla vše zavřít. Během první vlny
jsem každý den na pár hodin otevřela výdejní okénko a tím jsem měla
Lída
o zákazníky postaráno. Teď ke konKumbárová
ci roku je to spíš depresivní, protože
majitelka kavárny
nevíme, co přinese další den. Chtěla bych, aby se kavárna stala propojením kreativních lidí, kteří mají nějaký svůj projekt, ale chybí jim místo, kde
ho zrealizovat. Chtěla bych, aby se využil celý potenciál kavárny, včetně cvičebního sálu. Ráda bych se taky více věnovala józe, kterou jsem praktikovala
zejména sama na sobě a jsem připravena předávat ji dál.

Především nám zastavil projekty a
plány, které jsme chtěli v tomto roce
realizovat. Omezil možnost spojovat
lidi a dělat práci, která nás živí, ale i
baví.
Dal nám možnost otevřít náš bar,
PETr Švanda
kde
vznikla úžasná barová rodina,
majitel koktejl baru
která i přes těžkou situaci drží spolu a táhne za jeden provaz. Dal nám
dostatek času na trénink a zdokonalení našeho servisu. Dal nám spousty
nových zákazníků a kamarádů, kteří nás neustále podporují.

Učit se dá i jinak

Rok 2020 mi ponechal práci, kterou
mám ráda. Ukázal mi, že učit se dá i
jinak. Přestože mi chyběl přímý kontakt s žáky, jejich bezprostřední reakce,
vtípky a jak jim svítí oči, když se něHana
co opravdu povede, dokázala jsem se
WEnigová
(někdy se skřípěním zubů) prokousat
učitelka ZŠ
novými technologiemi – točením videí
a on-line výukou.
Poznala jsem další možnosti vzdělávání, a také děti a rodiče z jiné stránky.
Cením si jejich péče, kterou dětem při pracovním vytížení dokázali věnovat, a
obdivuji žáky, že zvládli hodiny sedět u počítače bez přímé interakce. To bylo
dost těžké i pro mě. Věřím, že nám příští rok dovolí trávit mnohem víc času
opět společně.

