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S OČKOVÁNÍM proti covidu se začalo 2. ledna, kdy byli očkováni zdravotníci v první linii v jihlavské nemocnici (viz foto). 
Vláda poté spustila web, na němž se mohou zaregistrovat lidé starší 80 let, kteří chtějí být očkováni. Systém provázely změny 
i zmatky. V současné době se lze na webových stránkách ministerstva zdravotnictví zaregistrovat, termín, kdy k očkování do-
jde, bude lidem sdělen až v průběhu týdnů či měsíců. Kdo si neví rady, může zavolat na tel. linku 1221. Očkování je dobro-
volné a bezplatné.  Foto: Petr Klukan 

Návrh MHD:  

Levněji pro školáky, 
dražší pro seniory
Zlevnit roční jízdenku MHD pro 

žáky do 14 let a zdražit ji seniorům. 
Takový je plán města, jehož cílem 
je dostat děti z aut rodičů a přilákat 
je do jihlavské MHD nebo aby více 
chodily pěšky či jezdily na kole - pro-
stě aby měly více pohybu. 

Dle návrhu by žákovská roční jíz-
denka měla zlevnit z 1800 Kč na 730 
Kč. Seniorům by se naopak měla 
zdražit ze současných 120 Kč na 365 
Kč. 

Rodiny s dětmi by s návrhem jistě 
souhlasily, a uvítal by je i ředitel jih-
lavského DDM Vilibald Prokop, kte-
rý „rozpohybování“ dětí vnímá pozi-
tivně. 

S návrhem na zvýšením tarifu pro 
seniory však nesouhlasí řada senio-
rů. „Způsobilo by to značnou finanční 
zátěž především osamělým vdovám,“ 
řekla předsedkyně vysočinské orga-
nizace českých seniorů Pavla Rado-
vá JL. 

Senior Jiří Daňhel z Jihlavy pak 
poukazuje i na MHD v Praze, kde 
mají senioři nad 65 let dopravu po 
předložení průkazky-identifikátoru 
zdarma. 

Navrhované změny se nejdřív pro-
jednají v dopravní komisi města, 
poté v zastupitelstvu. Když zastupi-
telé najdou shodu, mohly by platit 
od 1. září. -pab-

Pokud se chceme co nej-
rychleji vrátit k normálu, 
jiná cesta než očkování není, 
říká Stanislav Wasserbauer, 

Výhody očkování výrazně  
převažují nad riziky 

lékař regionálního pracoviště 
Státního zdravotního ústa-
vu v Jihlavě a bývalý okresní 
a krajský hygienik.

Veronika Dawidowicz ז

Proč by se měli nechat lidé naoč-
kovat?

Těch důvodů je určitě mnoho. 
Obecně je očkování bezesporu nej-
efektivnější ochranou před infekč-
ními nemocemi. To jednoznačně 

dokazuje i skutečnost, že díky očko-
vání byly celosvětově zcela vymýce-
ny pravé neštovice, u nás se již nese-
tkáme s dětskou přenosnou obrnou 
či záškrtem, prakticky nevidíme 
tetanus, a dříve velmi častá infekční 
žloutenka typu B je trvale na ústu-
pu. Bez očkování by tomu tak neby-
lo. 

Soužení s covid-19 trvá už strašně 
dlouho, lidé jsou otrávení a pokud se 
chceme co nejrychleji vrátit k nor-
málnímu životu, jiná cesta není. 

 (Pokoračování na str. 4)


