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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)



V lednu byl spuštěn regis-
trační systém k očkování lidí 
starších 80 let proti nemo-
ci covid-19. Od počátku jej 
provázela  řada technických 
obtíží a změn. 

Veronika Dawidowicz ז

Do systému se zaregistroval i Zde-
něk Laštovička, který byl v letech 
2004–2007 prorektorem Vysoké 
školy polytechnické a je 86. čestným 
občanem Jihlavy.

Panu Laštovičkovi se podařilo 
zaregistrovat do rezervačního systé-
mu očkování, ale ani tak se to nedá 
nazvat vítězstvím. I když částečným 
asi ano, jelikož jiným se nepodařilo 
dokončit ani registraci.

„Registrovaný jsem, ale odpověď 

z webu je pořád stejná: ,Ozvěte se poz-
ději, nejsou vakcíny‘,“ říká Zdeněk 
Laštovička. Rozhodl se, že si počká, 
až se uvolní místo v očkovacím místě 
v Jihlavě a nebude vyčkávat na volná 
místa v okolních městech.

„Jsem rozhodně pro očkování. Není 
to nic, z čeho bych měl obavy. Dříve 
jsem byl často očkován kvůli cestám 
do zahraničí a i teď zažívám jedno 
za druhým,“ vysvětluje svůj postoj 
bývalý prorektor VŠPJ.

„Důležité je nezůstat zazděný. Jsem 
jihlavský turista a vynechat pohyb roz-
hodně nepřipadá v úvahu,“ dodává 
Zdeněk Laštovička tip na to, jak se 
držet v kondici.
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Krátce

Po dlouhém debatování nako-
nec vláda polevila v některých 
nařízeních a dovolila na konci 
ledna otevřít papírnictví, dět-
ské oděvy a obuv. 

Veronika Dawidowicz ז

„Mezi osmou až jedenáctou hodinou 
přišlo opravdu hodně zákazníků. Nejvíc 
se prodávaly sešity, pera, náplně, barevné 
papíry. Bylo vidět, že se opravdu jedná o 
rodiče školních dětí,“ popisuje první den 
otevření Pavlína Jančí, zaměstnankyně 
jihlavského papírnictví.

Pro některé rodiče bylo otevření 
papírnictví opravdu vysvobozením. 
Někteří si našli alternativu, jak škol-
ní potřeby získat i v době zavřených 
obchodů. 

„Co se týče papírnictví, máme zásoby, a 
když už něco docházelo, objednala jsem 
přes jednu stránku, kdy zboží hned dru-
hý den dorazilo,“ vyjádřila se na sociál-
ní síti Facebook maminka jednoho ze 
školních dětí, která využila internet i 
k objednání oblečení. 

Jiní rodiče byli pro změnu připravení 
předem a nakoupili věci do zásoby. 

Problémem se teď spíše stává, do 
kolika let, či do jaké velikosti si vlast-
ně „děti“ budou oblečení a boty 
moci zakoupit. „Co je pro stát dítě? 
Mým dětem je 12 a 14 let a už teď ma-
jí třeba boty velikosti 39 a 41. Takže to 

Začátek roku přinesl dvě smutné 
zprávy. Dne 9. ledna zemřel ředitel 
jihlavského Dětského domova se ško-
lou Radek Vovsík, který dříve půso-
bil i jako náměstek jihlavského primá-
tora. V roce 2010 však na svou funkci 
rezignoval z důvodů rychlé jízdy. Byl 
jedním z nejvýraznějších jihlavských 
polistopadových politiků ODS.  

Šéf Senátu Miloš Vystrčil na svém 
Facebooku napsal: „Byl to člověk, kte-
rý vše dělal naplno. Urputný, vlídný a 
zároveň neúprosný buldozer s velkým 
srdcem. Postupně jsem si ho více a více 
vážil. Nebál se neprošlapaných cest, 
vlastně je často vyhledával.“

Papírnictví se znovu otevřela

Jihlavu opustily dvě osobnosti

Druhá smutná zpráva přišla pár dní 
poté. Zemřela bývalá ředitelka ZŠ 
Seifertova Stanislava Prokešová. V 
mládí byla vynikající sportovkyní, 
později trenérkou. 

V letech 2010-2018 působila v jih-

lavském zastupitelstvu, kam byla 
zvolena za ČSSD. V minulosti jí byla 
udělena medaile J. A. Komenského 
II. stupně za její tvůrčí a obětavou 
pedagogickou práci spojenou s roz-
sáhlou sportovní činností. -vd-

Radek 

Vovsík

Stanislava  

Prokešová

POPTÁVKA po školních potřebách byla po znovuotevření papírnictví velká. Vět-
šina rodičů si poradila i v době uzavření obchodů a věci pro školáky objednávala 
průběžně do zásoby přes internet. Foto: Veronika Dawidowicz

Nejčastější jména roku 
2020 Terezka a Honzík

V loňském roce se v Jihlavě naro- �
dilo 688 chlapců a 683 dívek. Mezi 
jmény dominovala u dívek Tereza, 
Eliška, Anna, Sofie, Natálie, Emma, 
u chlapců jsou nejčastějšími Jan, 
Matěj, Jakub, Filip a Matyáš. Oproti 
roku 2019 se narodilo o 52 dětí více.

Psychiatrická nemocnice 
má novou ředitelku

Do funkce ředitelky Psychiatrické  �
nemocnice Jihlava byla jmenová-
na Dagmar Dvořáková. Jedná se 
v podstatě o potvrzení její pozice 
jako statutární zástupce. Na místě 
ředitele totiž působila už od červen-
ce 2020, kdy došlo k úmrtí před-
chozí dlouholeté ředitelky Zdeňky 
Drlíkové. V popředí jejích odbor-
ných zájmů je psychofarmakologie 
a komplexní terapie psychóz.

Tři roky za šíření viru
Ve věznici s ostrahou stráví násle- �
dující tři roky bezdomovec Petr 
Špak z Jihlavy. Okresní soud v 
Jihlavě ho potrestal za to, že 6. 
listopadu 2020 odešel z azylové-
ho domu v Jihlavě, kde měl být v 
karanténě, protože mu vyšel pozi-
tivní test na koronavirus. Za šíře-
ní nakažlivé nemoci mu v krajním 
případě hrozil až osmiletý trest 
odnětí svobody.

Noclehárna obsazena
Dvanáct lůžek pro bezdomovce  �
v jihlavské noclehárně je v posled-
ní době opakovaně obsazeno. 
Kapacitu navyšují alespoň poly-
styrenová iglú nebo stan. Podle 
ředitele jihlavské městské policie 
Jana Frence se v případě potřeby 
může kapacita noclehárny navýšit 
asi o 15 míst i tím, že v ní budou 
lidé nocovat jen na židlích. Jihlava 
eviduje 72 lidí bez domova. 

Jarní úklid Vysočiny
Kraj připravuje letošní jarní úklid  �
Vysočiny. Vzhledem k pandemic-
ké situaci s covid-19 však zatím 
není jasné, jestli akce proběhne. 
Loni tomu tak nebylo. Letošní 
Čistá Vysočina je naplánována na 
termín od 12. do 25. dubna.

Návštěvnost bazénů 
výrazně klesla

Jihlavský Vodní ráj v loňském roce  �
utržil těžkou ránu. Jeho návštěvnost 
klesla o 40 %. Bazén E. Rošického 
je na tom ještě daleko hůř, návštěv-
nost je zde o 65 % nižší než v roce 
2019. Oba areály byly kvůli epide-
mii a následným vládním opatře-
ním zavřené 118 dní z celého roku.

Kde se bude očkovat?
Očkování široké veřejnosti pro- �
ti covidu bude probíhat v areálu 
bývalého vědecko-technologické-
ho parku v Hruškových Dvorech.  
V prostorách jsou mrazicí a chladi-
cí boxy, kóje, šatny apod. Jediným 
nedostatkem je vzdálenost od cen-
tra města, ale počítá se s posílením 
MHD. -vd, tz-

Důležité je nezůstat zazděný

v dětských obchodech nekoupím. Nic-
méně problém, co na sebe, mohl kaž-
dý řešit i dříve. Teď děti mnohem víc 
potřebují začít chodit do školy,“ říká 
Markéta Filípková, maminka dospí-
vajících dětí. 

K názoru, že by se mělo řešit spí-
še studium ostatních ročníků než 
oblečení a propisky, se připojuje 
také Jana Kučírková, maminka žačky 
osmé třídy. „Papírnictví jsou mi fuk, 
ať otevřou školy.“

BÝVALÝ místostarosta, prorektor vyso-
ké školy a čestný občan Jihlavy Zdeněk 
Laštovička.   Foto: město Jihlava
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Nechci si infekci prožít, ani nikoho nakazit
Odpověděl bych otázkou - znáte lep-

ší řešení coronavirové krize než očko-
vání? Já chci chodit po ulicích bez 
roušky, chci se pohybovat kdekoli bez 
omezujících opatření hygieniků. Pro-
to se určitě zaregistruji a nechám se 
očkovat. Nechci si infekci prožít, tak 
jako nechci nikoho nakazit. Trpělivě 
tedy, s vidinou zlepšení epidemiolo-

gické situace, snáším omezující opatření. 
Vážím si a oceňuji nezměrné úsilí zdravotního personálu, hasičů a všech 

dalších bezejmenných hrdinů všedních dnů. Unavují mě nekonečné snahy 
většiny novinářů a redaktorů hledat za každou cenu problém. Polemiky, co 
kdo měl a neměl, co udělal, nebo neudělal.  Vadí mi být denně masírovaný 
zprávami tohoto druhu jenom proto, že to je novinářsky levné téma.  

Kladu si klasickou otázku - „Komu to prospívá?“.  Nějakých 3 tis. let exis-
tence státního útvaru na území Číny její obyvatelé pojídají vše, co se hýbe. 
Tisíce let konzumují i netopýry. Od vypuknutí pandemie jsem přesvědčený, 
že bude jinak. Jinak v našem domácím politickém systému. Jinak bude s EU a 
jinak i s globalizací. Proč? Protože po každém společenském otřesu nastávají 
změny. A v jiných poměrech stará pravidla nefungují. Až příšerný je dopad 
pandemie na ekonomiky všech zemí, doprovázený ztrátami na životech a 
zdraví.  A „komu že to prospívá?“, určitě vyplyne dříve, či později, a také proč.

Jediná šance, jak se vrátit k normálu
Ano, až na mě přijde řada, očkovat 

se nechám. Myslím si, že to je z hledis-
ka rychlého návratu k „normálnímu“ 
životu, jediná rychlá šance. V reál-
né praxi ve zdravotnictví je vakcinace 
banálním výkonem. 

Chápu lidi, kteří se očkování bojí, 
ale objektivně lze říct, že stejné drama 
může být, když si člověk bere tabletu 

proti bolesti. Nežádoucí účinky jsou avizovány v příbalovém letáku u každé-
ho léku. Alergickou reakci můžeme mít, když to zjednoduším, vlastně kdyko-
liv na cokoliv. Jsem rád, že očkování je svobodná volba, ale je v zájmu všech, i 
těch co se očkovat nechtějí, aby většina populace byla očkována. 

Už se moc těším na návrat ke sportu, cestování a setkávání se s přáteli a taky 
na to, až se uleví zdravotníkům a ostatním v zasažených profesích.  -vd-

 Ostatní oslovené kluby nedodaly odpověď do uzávěrky

Očkování je v poslední době asi jedno z nejaktuálnějších a nejprobí-
ranějších témat. Otázka na měsíc únor pro zástupce politických klubů 
v Jihlavě tak byla jasná.

Můžeme zabránit šíření pandemie
Proti viru covid -19 se určitě 

nechám očkovat. Přihlásím se do dru-
hé vlny. Jsem přesvědčen, že objevy 
penicilinu, dalších antibiotik a léků 
s jejich očkováním významně pro-
dloužily věk lidí. 

Očkování má u nás velkou tradici. 
Československo bylo jednou z prvních 
zemí v očkování proti dětské obrně. 

Za mého dětství se očkovalo ve třídách se záznamem do očkovacího průka-
zu. V současnosti se pravidelně nechávám očkovat proti chřipce, která se mi 
tak vyhýbá. 

Velmi jsem přivítal vakcíny proti koronaviru. Jejich očkováním většiny lidí 
tak můžeme zabránit šíření současné pandemie.  

Očkováním ochráníte sebe i své blízké
Na takto položenou otázku nemo-

hu reagovat jinak než „ANO“. Ale 
teď vážně. Očkování považuji za veli-
ce důležité. 

V současné situaci je to jediná ces-
ta k návratu do normálního života. 
Celý svět bojuje s covidem již sko-
ro rok a zatím nikdo nepřišel s jinou 
variantou vítězného tažení proti této 

zákeřné nemoci. Věřím tvůrcům vakcín a věřím v očkovací strategii. 
Každá vakcína podléhá přísnému procesu testování a schvalování. 

Pokud je uvedena na trh, je bezpečná a není se čeho bát. 
Otázka tedy nestojí, zda očkovat, ale jak vyrobit dostatek potřebných 

dávek a jak v horizontu několika měsíců proočkovat významnou část 
celosvětové populace.

Rád bych touto cestou požádal všechny vaše čtenáře: Prosím, nech-
te se očkovat. Ochráníte tím sebe, své blízké i své okolí. Zároveň prosím 
nepodléhejte smršti špatných zpráv. Ten, kdo je v době pandemie vytváří 
a šíří, sleduje jen své osobní zájmy.

Necháte se vy osobně očkovat proti covidu?

Petr Paul
SPD

Libor Kuchyňa 
Fórum Jihlava

Pavel Šlechtický
KSČM

Radek Popelka
ANO

(Dokončení ze str. 1)
Chceme-li opět bez omezení sportovat, chodit 

do divadel, kin a na koncerty, chceme-li, aby se děti 
opět vzdělávaly ve školách a chodily do zájmových 
kroužků, chceme-li svobodně cestovat a setkávat se 
se svými nejbližšími, vidět jejich úsměvy na tvářích 
bez roušek a respirátorů, chodit beze strachu na 
nákupy, tak buďme ohleduplní a zodpovědní nejen 
ke svému zdraví, ale i k našim blízkým, sousedům 
i všem, které potkáváme, a se kterými se chceme 
bezstarostně setkávat. Právě proto by se lidé měli 
proti covid-19 nechat naočkovat.

Nechal jste se vy sám naočkovat?
Zatím ne, nepatřím do té nejrizikovější skupiny 

zdravotníků. Ale jakmile to půjde, naočkovat se 
samozřejmě hned nechám.

Je riziko vedlejších účinků u vakcíny proti 
covidu vyšší než u jiných očkování?

Zatím nelze dělat stoprocentní závěry, na to je 
brzy, ale dosavadní zkušenosti ze studií i z očko-
vání ukazují, že riziko vedlejších účinků není vyš-
ší. Určitým obavám rozumím, ale nechápu, že se 
mnozí lidé tak bojí. Léky mají také spoustu ved-
lejších účinků, přesto lidé, když je potřebují, tak je 
užívají, protože prioritně jim pomůžou. 

V minulosti bylo prokázáno, že očkování pat-
ří k nejbezpečnějším zdravotnickým výkonům. V 
každém případě platí, že výhody očkování výraz-
ně převažují nad riziky očkování a také nad riziky, 
které souvisí s onemocněním covid-19.

Po internetu koluje spousta dezinformačních 
zpráv a lidé jim mnohdy uvěří. Kde by měli lidé 
sbírat ověřené informace k očkování?

Bohužel, je to tak, dezinformace se šíří rychle a 
snadno a jsou většinou psány tak šikovně, aby jim 
lidé uvěřili. Ověřené informace by lidé měli číst 
na ověřených adresách a mediích, např. na strán-
kách ministerstva zdravotnictví, státního zdra-
votního ústavu či krajských hygienických stanic. 
Lidé by měli věřit odborníkům, kteří se celoživot-
ně infekčními nemocemi, imunitou a očkováním 
zabývají.

Co říkáte na systém registrací očkování, na 
který se snáší od jeho spuštění velká vlna kri-
tiky?

Mám s ním zkušenost s registrací své matky. 
Bylo to vcelku rychlé, ale hlavně proto, že jsem ji 
dělal v noci, když nebyla síť přetížena. Kritika je 
asi ale oprávněná. 

Registrace je příliš složitá a hlavně ti, a je jich 
většina, kteří se jen zaregistrovali a nedostali ter-
mín, budou muset nyní zřejmě velmi dlouho a 
opakovaně navštěvovat rezervační systém a hlídat 
volné termíny. 

Registr pro zdravotníky také stále nefunguje. 
Myslím si, že to šlo vymyslet a udělat pro občany 
mnohem jednodušeji.

Myslíte si, že kampaň k očkování byla spuště-
na včas nebo to chtělo řešit více v předstihu?

Já si dokonce myslím, že zatím žádná kampaň k 
očkování spuštěna nebyla. Ta již měla dávno běžet 
v televizi i v dalších mediích. Měla by být působi-
vá, věrohodná, třeba i vtipná. 

Měla by umět vysvětlit, proč je očkování důležité 
a výhodné. A mohli by se na ní podílet i známé 
osobnosti, jako sportovci, zpěváci, herci. Věřím, 
že brzy začne a bude efektivní.

Měli by se naočkovat i mladí lidé? 
Očkovat nelze děti do 16 let. Většina mladých li-

dí by se naočkovat měla, samozřejmě za dodržení 
daných věkových i zdravotních priorit. 

Jak jsem již uvedl, očkování proti covid-19 je 
důležité a bude „vstupenkou“ do normálního, svo-
bodného a radostnějšího života bez neustálého 
omezování, roušek a respirátorů. Buďme rozumní 
a zodpovědní.

Výhody očkování výrazně převažují…

MUDR. STANISLAV WASSERBAUER je bývalým 
okresním i krajským hygienikem.   Foto: archiv JL
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V Jihlavě se v roce 2020 usku-
tečnilo 157 svateb, rozvo-
dů bylo naštěstí méně, říká 
Veronika Mašová, vedoucí 
oddělení matrik na jihlavském 
magistrátu.

Veronika Dawidowicz  ז

Kolik svateb proběhlo v roce 
2020?

V matričním obvodu města Jihlavy 
se v roce 2020 uskutečnilo celkem 
157 svateb. Oproti roku 2019 došlo 
k poklesu uzavřených sňatků (v roce 
2019 jich bylo uzavřeno 197).

A kolik z toho bylo registrova-
ných partnerství a braly se více 
ženské, nebo mužské páry?

Také registrovaných partnerství 
bylo v roce 2020 uzavřeno méně, 
a to celkem osm. V roce 2019 bylo 
uzavřeno 13 registrovaných partner-

Na svatého Valentýna většina lidí 
pohlíží jako na svátek, který k nám 
byl „dotažený“ ze západu. Kde má 
ale svátek všech zamilovaných své 
kořeny? Paradoxně je to přímo 
v Evropě.

Svátek všech zamilovaných
Svatý Valentýn byl s největší prav-

děpodobností římský kněz žijící 
v italském městě Terni za panová-
ní císaře Claudia II. Gothica. Svato-
řečen byl v raném středověku, přes-
né datum však není známo a podle 
legendy byl původně lékařem.

V době nekonečných bojů se roz-
hodl císař Claudius, že zakáže veš-
keré manželské sňatky, a dokonce i 
zásnuby. Bál se totiž, že ženatí muži 

nebudou chtít od svých drahých žen 
odejít do boje, a pokud už odejdou, 
jejich výkony budou velmi chabé. 

Valentýn se však přes to všechno 
rozhodl zamilované dvojice tajně 
oddávat. Za porušení nařízení císaře 
byl tak Valentýn zatčen a uvězněn. 

Před svou popravou prý Valentýn 
ještě stihl poslat zamilované přá-
ní své dívce. Tak pravděpodobně 
vznikla tradice posílání tzv. Valen-
týnek.

Kněz byl popraven 14. února.

Světový den manželství
Den na oslavu svazku manželského 

nemá pevné datum, ale vždy připadá 
na druhou únorovou neděli. Svátek 
vznikl v roce 1983 v USA za účelem 

Počet svateb v loňském roce mírně klesl

ství. Mezi uzavřenými partnerstvími 
dominovaly ženy. 

Jaké to je, když v sále místo stov-
ky lidí sedí opravdu jen pár svateb-
čanů?

Z praxe mohu říci, že dlouhodobě 
se pohybuje počet účastníků mezi 25 
až 50. Těch skutečně velkých svateb 
o 100 lidech není tolik. V každém 
případě je to změna jak pro matri-
kářku, tak i pro snoubence. Někte-
ří snoubenci omezení počtu svateb-
čanů vítají a naopak jsou rádi, že je 
sňatek soukromější. Pochopitelně 
ale pro řadu snoubenců je omezení 
počtu účastníků důvodem pro pře-
souvání svatby na pozdější termín.

Tušíte, kolik let například bylo 
nejstaršímu páru, který byl v Jih-
lavě oddán?

Bohužel vám to neřeknu přesně, ale 
vzpomínám si, že snoubenci mohlo 
být necelých 70 let.

V souvislosti s karanténou se 
často mluví o vysokém procentu 
rozvodů. Je tomu tak i v krajském 
městě nebo se Jihlaváci „drží“?

V loňském roce naše matrika zapsa-
la 114 rozvodů, oproti roku předcho-
zímu došlo jen k nepatrnému poklesu. 
Obecně jsme ale v dlouhodobějším 
horizontu zapsali méně rozvodů – 
pro představu: v roce 2017 bylo 139 
rozvodů, v roce 2018 124 rozvodů a v 
roce 2019 122 rozvodů.

Jak to zatím vypadá se svatbami 
v roce 2021? Už máte hodně rezer-
vovaných termínů?

Od listopadu 2020 je spuštěn 
rezervační systém svateb pro rok 
2021. Rezervace termínů obřadů 
samozřejmě závisí na epidemiolo-
gické situaci, která mimo jiné ovliv-
ňuje počet svatebčanů účastnících 
se obřadu. Při spuštění rezervačního 
systému byl větší zájem o letní ter-
míny, převážně od června po první 
polovinu září, kdy se předpokládá 
rozvolnění epidemiologických opat-
ření. 

Únor přeje lásce – světový den  
manželství i svatý Valentýn

uctění ženy a muže jako hlav rodiny. 
Během několika let si svátek našel 
své příznivce po celém světě. U nás 
je manželství oslavováno v rámci 
Národního týdne manželství. 

V posledních letech však manžel-
ství už není pouze výsadou muže 
a ženy. Již 30 zemí světa umožňu-
je uzavírat také sňatky stejnopo-
hlavních párů, které chtějí oficiál-
ně spojit své osudy. Někde jsou si 
práva heterosexuálních párů a párů 
stejného pohlaví rovna, někde jsou 
legislativní rozdíly.

V České republice zatím funguje 
pouze jakási alternativa manželství 
mezi dvěma muži či dvěma ženami, 
a tou je registrované partnerství, kde 
je právních rozdílů více.

V Česku je však stále asi nejpopu-
lárnějším svátkem lásky 1. máj - lás-
ky čas. 

My v redakci si myslíme, že lásku 
je potřeba si vyznávat každý den a 
že na vyjádření citů není potřeba 
ani Valentýn ani 1. máj.  -vd-

Jaké výročí vás čeká? 

 Každý další rok, který uplynul od vašeho sňatku, má specifický název. Říká se, že dle ז

názvu by si manželé měli věnovat i tematické dárky.

rok – Bavlněná svatba .1 ז

rok – Papírová svatba .2 ז

rok – Kožená svatba .3 ז

rok – Květinová svatba .4 ז

rok – Dřevěná svatba .5 ז

rok – Železná svatba .6 ז

rok – Vlněná svatba .7 ז

rok – Bronzová svatba .8 ז

rok – Měděná svatba .9 ז

rok – Cínová svatba .10 ז

rok – Ocelová svatba .11 ז

rok – Hedvábná svatba .12 ז

rok – Krajková svatba .13 ז

rok – Slonovinová svatba .14 ז

rok – Křišťálová svatba .15 ז

rok – Porcelánová svatba .20 ז

rok – Stříbrná svatba .25 ז

rok – Perlová svatba .30 ז

rok – Korálová svatba .35 ז

rok – Rubínová svatba .40 ז

rok – Safírová svatba .45 ז

rok – Zlatá svatba .50 ז

rok – Smaragdová svatba .55 ז

rok – Diamantová svatba .60 ז

rok – Kamenná svatba .65 ז

rok – Platinová svatba .70 ז

 rok –  Nebeská svatba či svatba .75 ז

korunovačních klenotů

Vedoucí oddělení matrik Veronika 
Mašová
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Integrované centrum sociál-
ních služeb Jihlava najdeme 
v nově zrekonstruovaném 
objektu na ulici Žižkova 
2075/106. ICSS se snaží po-
máhat těm, kteří to nejvíce 
potřebují. Pomoc a podpora 
vychází z individuálně urče-
ných potřeb klientů, respek-
tuje a zachovává jejich zá-
kladní lidská práva a svobody, 
důstojnost a usiluje o sociální 
začleňování klientů. 

Nabídka služeb ICSS je opravdu 
pestrá. Pojďme si ji tedy představit.  

Pečovatelská služba
Terénní nebo ambulantní služba 

poskytovaná osobám, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení, a rodinám s dět-
mi, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. Služba poskytuje 
ve vymezeném čase v domácnostech 
osob a v zařízeních sociálních služeb 
níže popsané činnosti.

Základní činnosti pečovatelské 
služby

Pomoc při zvládání běžných  ז
úkonů, jako například pomoc a pod-
pora při podávání jídla a pití, pomoc 
při oblékání a svlékání nebo pomoc 
při samostatném pohybu či pomoc 
při přesunu na lůžko nebo vozík.

Pomoc při osobní hygieně ז  
Poskytnutí stravy nebo pomoc  ז

při zajištění stravy
Pomoc při zajištění chodu do- ז

mácnosti
Zprostředkování kontaktu se  ז

společenským prostředím

Terénní forma pečovatelské služby 
je poskytována v provozních hodi-
nách 6,30–20,00 hod., včetně svát-
ků.

Denní stacionář
Posláním denního stacionáře je na-

bízení individuální podpory a pomo-
ci osobám, které splňují cílovou sku-
pinu (osoby s chronickým duševním 
onemocněním, senioři, osoby mají-
cí sníženou soběstačnost z důvodu 
věku nebo zdravotního postižení, 
osoby, jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné fyzické osoby).

Díky této pomoci mohou klienti 
i nadále žít ve svém přirozeném so-
ciálním prostředí a udržovat vztahy, 
které jsou pro ně důležité. Uživate-
lům služby umožňuje ICSS smyslu-
plné využití jejich času, udržování 
a upevňování jejich schopností, do-
vedností a realizování každodenního 
života dle jejich představ. 

Základní činnosti v denních sta-
cionářích:

Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, jako je 
například oblékání a svlékání, přidr-
žení oděvu při oblékání, pomoc při 
přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc 

Pomoc a podpora přichází k vám  
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

Kterou službu ICSS využívají klienti nejvíce? Exis-
tuje nějaká taková? Nebo je to ´vyrovnané´?

Nejvíce klientů je na pečovatelské službě, přibližně 
kolem 500 osob. Nejnáročnější je nepřetržitý provoz na 
pobytových službách jako je domov pro seniory s ka-
pacitou 146 klientů a odlehčovací pobytová služba. Ale 
každá z našich služeb má svoje výrazná specifika a já 
jsem za to ráda, protože jsme schopni lidem nabídnout 
různorodost služeb a vybrat tu, která nejlépe pomůže ře-
šit jejich situaci.

Je pro Vás Vaše práce zaměstnání jako každé jiné 
nebo je to spíše poslání?

Je to obojí. Je to o stále větších manažerských doved-

nostech, přehledu a výhledu do budoucna, kam by se 
služby měly ubírat. Myslím si, že je nutné si zachovat lid-
ský přístup, snažit se chápat situace, do kterých se naši 
potencionální klienti a jejich blízké osoby dostávají. A 
nabízet možnosti řešení. Není všechno jen černé, nebo 
bíle. Je potřeba nazírat na tyto věci se širším nadhledem. 
A to je někdy dost náročné.

Chtěla jste se vždycky zabývat péčí o druhé?
Já se pohybuji celý život v sociální oblasti. Byla jsem 

dlouhá léta sociální pracovnicí, a to byla dobrá škola ve 
vztahu jednání s jinými lidmi. Práce mě baví, mám ji ráda 
a z mého pohledu je smysluplná. 

3 otázky pro ředitelku centra Alenu Řehořovou

tak, zejména staří lidé, bývají odká-
záni sami na sebe. 

Domácí prostředí má navíc velmi 
kladný vliv na psychiku člověka a 
tím může pomoci i pozitivnímu vý-
voji zdravotního stavu. 

Poskytované odborné zdravotní 
úkony:

ošetřovatelská rehabilitace (pro- ז
cvičování, nácvik chůze, chůze s 
chodítkem, berlemi, holemi, nácvik 
sedu a vstávání, nácvik soběstačnos-
ti v denním režimu, dechová cvičení, 
procvičování velkých kloubů, …)

příprava a podávání léků (při  ז
poruše polykání nebo aktivním ne-
gativizmu, aplikace injekcí do svalu a 
pod kůži, aplikace inzulínu, aplikace 
mastí, kapek, …) 

kontrola zdravotního stavu a  ז
prevence 

specializované zdravotní úkony  ז

Domov pro seniory Lesnov
Posláním Domova pro seniory je 

poskytování pobytové sociální služby 
prostřednictvím pomoci a podpory 
jako důstojné náhrady za přirozené 
sociální prostředí těm seniorům, kteří 
s ohledem na svůj věk a zdravotní stav 
nemohou trvale žít ve svém prostředí.

Cílem poskytované sociální služby 
je klient, který za pomoci služeb za-
řízení důstojně prožije a dožije svoje 
stáří a je spokojený v oblastech uby-
tování, stravování, poskytování soci-
álně aktivizačních činností dle indi-
viduálních potřeb, soukromí.

Klient si za podpory poskytované 
sociální služby uchová co nejdéle 
svoje schopnosti a dovednosti, ze-
jména ve vztahu ke své soběstačnosti 
a umí aktivně trávit svůj čas.

Služba je poskytována dle individuál-
ních, osobních přání klienta a poskytu-
je mu podporu při jejich realizaci.

při samostatném pohybu, doprovod 
klienta po stacionáři a přilehlých 
prostorách, pomoc a podpora při 
podávání jídla a pití. 

Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, pomoc při použití WC, po-
moc při vstávání, vložení pleny, nebo 
nasazení plenkových kalhotek, oble-
čení prádla a kalhot.

Poskytnutí stravy přiměřené době 
poskytování služby a odpovídající 
věku, zásadám racionální výživy.

Výchovné, vzdělávací a aktivizač-
ní činnosti

nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností, 
trénink paměti techniky, ruční práce, 
vaření, pečení, hraní her a kvízů.

Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím

pomoc při obnovení nebo upev-
nění kontaktu s rodinou, pobyt ve 
společnosti vrstevníků, vzpomín-
ková vyprávění, sledování filmů pro 
pamětníky, aktivní a pasivní muziko-
terapie.

Sociálně terapeutické činnosti, 
jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporují-
cích sociální začleňování osob, např. 
canisterapie, zpěv a poslech hudby

Pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstará-
vání osobních záležitostí

pomoc při komunikace vedoucí k 
uplatňování práv a oprávněných zá-
jmů, sociální poradenství, pomoc při 
vyplňování žádostí, složenek apod., 
jednání na OSV ve prospěch klienta.

Odlehčovací služba
Ať už je člověk starý, nemocný, po-

stižený, či jinak indisponovaný, ne-
může si přát nic víc, než aby se o něj 
postarali jeho blízcí. 

Většinou se této pozice rodina či 
příbuzní rádi zhostí a o své blízké se 
rádi postarají. Nicméně každý občas 
potřebuje čas a odpočinek nebo si jít 
zařídit některé vlastní záležitosti.

V takových situacích pomáhá ICSS 
a jejich pobytová odlehčovací služba. 

Posláním služby je poskytnout čas 
na odpočinek a regeneraci sil pečo-
vateli a současně zajistit kvalitní a 
bezpečnou péči a podporu osobě, o 
kterou je pečováno.

Tato pomoc a podpora vychází 
z individuálních potřeb osob. Vý-
znamným aspektem je možnost osob 
zůstat ve svém přirozeném sociálním 
prostředí, kde se cítí příjemně.

Komu je služba určena
senioři ז
osoby se zdravotním postižením  ז

(mimo osoby s mentálním postižením)
osoby s chronickým onemocně- ז

ním (od 40 let věku)
Zařízení se zaměřuje i na práci s  ז

klienty s Alzheimerovým typem de-
mence a jinými typy demence

Domácí zdravotní péče
Lidí, kteří chtějí i během svých 

zdravotních obtíží trávit čas v po-
hodlí a známém prostředí svého do-
mova, neustále přibývá. Ne každý 
však má možnost požádat o pomoc 
rodinu či někoho blízkého a často 

Více informací o Integrovaném 
centru sociálních služeb a kom-
pletní informace o službách najde-
te na: www.icss.cz

Kontakt:
Žižkova 2075/106, 586 01 Jihlava

Pevná linka: 565 599 401
E-mail: sekretariat@icss.cz
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Sokol má za sebou hod-
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Sledujte náš FB a Instagram pr nformace.

Automaticky budete v online rezerv  systému p evedeni do  polole   vám faktura na  k  vku  
200 K  (  senior) nebo 500 K  ( lý). Ten je stanoven kou  sokolskou a Sokol má zákonnou povinnost  rat. Fakturu r
do 31. 1. 2021.  bude mo  c  pošleme vám e-mail se všemi pot ebnými informacemi o organizaci c  v  

a dny pro jednotlivá c áv r e ko na podzim.

Na stránk  www.sok ava.cz  v ny  
na vámi vybrané kurzy registrovat. Velká   byla v minulém  obsazena a  Sokola  do konce ledna p  právo 
si své  ve c  udr et i na   Volná kapacita c  se však bude od 1. 2. vat pro nové zájemce. Sledujte tedy online 
rezerv  sy   se do konkré  c  a my vám pošleme fakturu na  k  vku 200 K  (  senior) nebo 
500 K  ( lý). Ten je stanoven kou  sokolskou a Sokol má zákonnou povinnost  rat. Fakturu r  do 28. 2. 2021.  bude 
mo c  vám e-mail se všemi pot ebnými informacemi o organizaci c  v
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Individuální nastavení
příchozí a odchozí

rychlosti internetu.

Vhodný pro
videokonference

a distanční výuku.

Aktivace  zdarma,
špičková zákaznická

podpora a servis.

539 01 01 01 www  .netbox.cz

Zahoď
pozemské starosti

a pořiď si optický internet od netboxu

Vlastní
IPTV Kuki.



Opakovaně si zkouším testy
1. Připravuji se tak, že nám uči-

telky posílají přijímačky z předcho-
zích let a my je následně vyplníme 
a určitý den v týdnu si voláme a 
kontrolujeme si, jestli jsme to vypl-
nili dobře, popř. si je opravíme. 

Časem, když nemám co na prá-
ci, tak si schovám výsledky a 
zkouším to znovu, jestli mi to jde.

2. Podle mě to máme o něco těžší, ale nebude to zas takový rozdíl, jelikož 
jsme v kontaktu s učitelem, který nám to vysvětlí.

Učení na živo je lepší než on-line
1. Chodím do přípravných kurzů 

ve škole (čeština, matematika, jed-
na hodina týdně) a zkouším cvičné 
příklady z učebnice Přijímačky 9.

2. Rozhodně ano. Teď máme čes-
ký jazyk a matematiku jen dvakrát 
týdně, místo normálního rozvrhu, 
kde jsou tyto předměty čtyřikrát. 
Paní učitelka třídní nám dala navíc 

cvičení z češtiny, kde nám pomáhá s přípravou. 
Ale přece jen, ve škole naživo je to o něčem jiném. U on-line výuky se zdržuje-

me kontrolou docházky, kontrolou úkolu z předchozích zadání...
 (Pokračování na str. 12)

Deváťáci: Budeme to mít 
těžší, ale ne zas tak moc

Přijímací zkoušky na střední školy už klepou na dveře. 
1. Jak se připravuješ na přijímačky? 
2. Myslíš si, že to mají letošní deváťáci těžší kvůli distanční výuce?

Karolína 

Klímová

Aaliyah Laura 

Mukumbu

Školství
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MATURITNÍ OBORY

18-20-M/01

66-41-L/01

34-53-H/01

65-51-H/01

26-59-H/01

66-51-H/01

Deváťáci: Budeme to mít …
Přijímací zkoušky na střední školy už klepou na dveře. 

1. Jak se připravuješ na přijímačky? 
2. Myslíš si, že to mají letošní deváťáci těžší kvůli distanční výuce?

(Dokončení ze str. 11)

Je těžké se doma donutit k učení
1. Na začátku školního roku jsem 

si pořídila knížku, ve které je uči-
vo na procvičování k přijímacím 
zkouškám. Dále hledám na inter-
netu pracovní listy z různých škol. 
Na matematiku jsem si musela na-
jít doučování.

2. Myslím, že rozhodně. Pro něk-
teré žáky, jako jsem například já, je 

důležitý kontakt s učitelem při vysvětlování nové látky. Ve škole se víc sou-
středím na učení a úkoly než doma. 

Doma mě rozptylují různé podněty a někdy je těžké se donutit k učení. 
Další věc, která je náročná, je to, že učitelé nám posílají úkoly celý den, někdy 
i večer. 

Když jsme chodili do školy, dostali jsme jeden úkol a bylo to. Nepsali nám 
pak, že máme ještě další nový úkol.

Buď to vyjde nebo ne
1. Na přijímačky se nijak nepři-

pravuji, buď to vyjde nebo ne. 
Když se nedostanu na střední ško-
lu, půjdu na učiliště a vyučím se 
třeba zedníkem :))

2. Za mě bych radši chodil 
do školy, jelikož mi chybí sko-
ro půlka i 8.třídy, tak mi přijde, 
že nejsme připraveni dostatečně 

jako př edešlé ročníky. Takže ano, mám pocit, že je to pro nás těžší. -vd-

Ivana 

Gabrielová

Patrik
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Jedním z velkých milníků je pro 
každého rozhodně i přijímací řízení na 
střední školu. Zároveň je tento milník 
ale také velkou zátěží na psychiku. 

1. Rozvrhněte si učivo
Pokud víte, kolik vám zbývá času 

do přijímaček, je důležité si správně 
rozvrhnout učení. Dejte si na každý 
předmět přesný čas a snažte se v něm 
učení věnovat naplno. Obvykle bývá 
nejlepší možností začít tím, co nám 
jde nejméně a kde máme mezery. 

2.  Neučte se zbytečně
Buďte efektivní a udělejte si ve 

věcech systém. Snadno totiž může 
dojít k tomu, že nad učením prosedí-
te hodiny a výsledek nikde. Zjistěte 
čas, kdy se vám nejlépe učí. Je to ráno? 
Odpoledne? Večer?

Mezi učením si dělejte pravidelné 
pauzy, díky kterým si oddychnete a 
po jejich skončení se lépe soustředí-
te.

3.  Prostudujte si stránky školy
Nezapomeňte navštívit stránky 

školy, na kterou se hlásíte. Velká část 
z nich dává k dispozici přijímací tes-
ty z předchozích let.

4.  Přihlaste se na kurzy
Procvičit látku, kterou potřebu-

jete, ale také si vyzkoušet přijímač-
ky nanečisto můžete na přípravném 
kurzu. Určit si zde můžete například 
i to, která látka vám dělá problém a 
chcete se na ni zaměřit.

5.  Zkuste si přijímačky doma
U zkoušek sehrává velkou roli také 

stres z omezeného času, který u při-
jímaček je. 

Odbourat ho můžete tak, že si připra-
víte otázky, které by u zkoušek mohly 
být, a to i ve stejném počtu, zapnete si 
stopky a uvidíte, jak vše zvládnete.

6. Dejte si oddech
Těsně před zkouškou už není nejlep-

ší nápad se učit. Nemá cenu se snažit 
něco dohnat na poslední chvíli. Pokud 
si ještě večer před zkouškou budete 
zkoušet test, může vás to jen více zner-
vóznět a vyvolat zbytečný stres.

7. Podpora okolí a rodičů
V den samotné zkoušky je pak 

důležité nejen zachovat chladnou hla-
vu, ale mít podporu v rodičích a blíz-
kých. Říkejte si, že jste při přípravě 
udělali vše, co jste mohli, a dobře to 
dopadne. Zachovejte si chladnou hla-
vu a zbytečně nepropadejte panice.

Hodně štěstí! -vd-

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní 
opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ 
 Jan Amos Komenský

Přijímačky volají

Hele…
Helenín. 
Už 15 let.
Arts management, jedinečný maturitní obor v ČR
Propojení umění, marketingu a ekonomiky
Orientace v pořádání kulturních akcí a podnikání
Přihlášky ke studiu do 1. 3. 2021
Informace na www.helenin.cz

Střední uměleckoprůmyslová
škola J ihlava-Helenín

design � malba � reklama � oděv � interiér � arts management
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Na své si v Jihlavě tuto zimu 
přijdou běžkaři. Od 14. ledna 
je pro ně připraveno 600 m 
tratě na louce na Heulose, 
mezi atletickým stadionem a 
letním kinem. 

Veronika Dawidowicz �

Více než půlkilometrový okruh plá-
nuje město ještě rozšířit, a to hned, 
jakmile se podaří zasněžit ještě další 
veřejné prostranství Heulosu. 

Město přispěje z rozhodnutí jih-
lavských radních dobrovolníkům ze 
spolku Lyžařské Jihlavsko částkou 
maximálně 300 tisíc korun na pro-
nájem sněžných děl.

Martin Kratochvíl ze spolku Lyžař-
ské Jihlavsko uvedl, že na přípravě 
dráhy pracovali už od Nového roku, a 
to odpoledne, večer, ale i po nocích. 

Lokalita vedle letního kina byla z 
několika možností vybrána jako nej-
vhodnější pro zasněžování kvůli blíz-
kému přístupu k řece Jihlávce, dosta-
tečném přívodu elektřiny, který je na 
místě standardně zajištěn, a také díky 
jejímu umístění v takzvaném „mrazo-
vém údolí“, kde se sníh udrží déle.

Okruh si pochvaloval i náměs-
tek primátorky Petr Ryška (ODS). 

„Kombinace přírodního a technického 
sněhu je perfektní a vydrží ještě dlou-
ho potom, kdy bude všude jinde oble-
va.“ Ryška také požádal obyvatele 
běžkaře, aby i ve stopě dodržovali 
hygienická opatření nařízená vládou, 
zejména rozestupy. 

Radní a poslanec Jaroslav Vymazal 
(ODS) zase poprosil chodce, aby ve 
stopách nevenčili pejsky a neničili 
stopu chůzí.

A jakou odezvu má běžkařská 
stopa na Facebooku?

Lena Melis: Nemám nic pro-
ti sportování, ale peníze by se měly 
určitě dát na jiné potřebné věci. 
Chodníky jsou rozbité, všude nepo-
řádek, s tím by se mělo něco dělat.

Drasta Klassa: Konečně něco pro 
lidi.

Monika Monja Málková: Nádher-
ná stopa!

Hana Kohoutová: No, na běž-
kování asi těžko, na bobování na 
rovince taky, ale koulování a stavění 
sněhuláků, tak to by se tam pár dětí 
vyřádilo. No hlavně si udělat rekla-
mu a vyhodit zbytečně peníze.

Běžkařská trať na Heulose

až 5 000 Kč
na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

Možnost změny zdravotní pojišťovny 
platí od 1. ledna do 31. března 2021. 

Klientské centrum Jihlava 
Masarykovo náměstí 35  
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Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

6. 2. So MUDr. Zedníčková Jana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 575

7. 2. Ne MDDr. Novák Lukáš Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava, 606 066 500

13. 2. So Stomatologické centrum Jihlava s.r.o., Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100

14. 2. Ne MDDr. Nováková Zuzana DentEsthes s.r.o., Stonařov 70, 588 33 Stonařov, 567 319 385, 734 421 859

20. 2. So MUDr. Pavlasová Alice Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 577

21. 2. Ne MUDr. Pejchalová Renata DENTIST 3D s.r.o., Palackého 1222/18, 586 01 Jihlava, 721 970 188

27. 2. So MUDr. Pivničková Taťjana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 579

28. 2. Ne MUDr. Plucarová Vlasta Masarykova 445, 588 56  Telč-Podolí, 567 213 169

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 – únor 2021

Období Vodnáře
Tento rok nám již 19. ledna 

vstoupí Slunce do znamení Vod-
náře. Tomuto znamení vládnou v 
tradiční astrologii planety Saturn 
a Uran, které představují konflikty 
tradičního (Saturn) a pokrokové-
ho (Uran).

Vodnář je totiž znamení neoby-
čejné, flexibilní a vizionářské, kte-
ré patří k tzv. vzdušným znamením 
(podobně jako Blíženci nebo Váhy) 
a jehož silnou stránkou je především 
rozum a flexibilita. 

Příroda se v tuto dobu už začíná 
pomaličku připravovat na jaro, pře-
stože to tak ještě nemusí na první 
pohled vypadat. Energie ze Země se 
vrací zpět na povrch a my můžeme 
na zahradě spatřit první sněženky. V 
tomto období můžeme také pocítit, 
že se nám vrací energie, a my už se 

Astrologické okénko na únor

 Ilustrační obrázek: Pixabay.com

těšíme na vše, co můžeme v novém 
roce podniknout.

Lidé narození v tomto znamení 
jsou zvídaví a společenští, obvyk-
le však svůj život zasvěcují nějakým 
vyšším hodnotám, které mají prospí-
vat celé společnosti nebo i celému 
lidstvu. 

Vodnáři nejsou sobečtí, rádi se 
podělí o své vědomosti a také rádi 
spolupracují v rámci kolektivu na 
úžasných dílech, která mají nadčaso-
vou hodnotu. 

Více než jiná znamení se zajímají 
o nové technologie, vědu, přírodu i 
vesmír, proto se často vrhají do stu-

dia přírodních věd nebo se snaží pra-
covat na technickém pokroku, který 
nakonec přinese nová fakta o světě, 
ve kterém žijeme. Tento „přesah“ je 
znát u všech Vodnářů, ať už si zvo-
lí jakékoli povolání. Přitom se snaží 
neustále studovat a mít přehled o 
nejnovějším dění. 

Vodnáři proto mohou být také 
skvělí novináři, učitelé nebo věd-
ci. Některým z nich vyhovuje spí-
še samota, ale většinou v ní dlouho 
nevydrží a potřebují na čas mezi lidi.

Vodnáři bývají často bledí a mají 
potíže s chudokrevností a studený-
mi končetinami. Mají poněkud slab-
ší srdce (podobně jako Lvi) a cévy, 
neměli by se proto přetěžovat ani 
vystavovat stresu, který jen těžko 
snáší. Nejlépe je, když si mohou svůj 
čas řídit po svém a žít co nejvíce svo-
bodně!

 
V období Vodnáře můžeme být 

více unavení, jelikož Slunce je stále 
ještě slabé a dny krátké. Toto obdo-
bí je výborné na posilování imunity 
(např. vitamín C, hlíva ústřičná, žen-
šen) a na zvýšenou péči o naši krev a 
cévy (potraviny bohaté na železo – 
např. zelené natě).

Cévy můžete podpořit tím, že se 
budete více pohybovat na čerstvém 
vzduchu, vyloučíte ze stravy tučná 
jídla a budete jíst více česneku, kysa-
ného zelí, chia semínek nebo i avo-
kádo. 

Z bylinek, které posilují imunitu, 
můžete vyzkoušet např. echinaceu 
(třapatka nachová), rakytník řešetlá-
kový nebo plody kustovnice čínské 
(goji).

Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková  

(Centrum ARche)
Ke Skalce 37, Jihlava 586 05

www.luciepolakova.cz
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Asi není Čecha, který by 
si nevybavil alespoň jeden 
produkt Kosteleckých uze-
nin. A není divu, vždyť jejich 
historie je delší než sto let. 
Jak moc se za tu dobu změ-
nila „řezničina“? Téma pro 
personálního ředitele Kos-
teleckých uzenin Zdeňka 
Lidmilu.

Jaký máte provoz – „jedete“ 24 
hod, 7 dní v týdnu?

V Kosteleckých uzeninách se 
můžeme setkat téměř se všemi druhy 
směn a pracovních kalendářů. Nic-
méně většina našich výrobních linek 
funguje ve dvou či třísměnném pro-
vozu od pondělí do pátku. Někte-
ré provozy, jako například expedice 
nebo produkce čerstvého masa, však 
fungují od neděle do čtvrtka.

Nechybí vám aktuálně šikovní 
lidé - z jakých oborů u vás člověk 
najde uplatnění? 

V posledních letech, kdy nebyl 
obecně na trhu dostatek volných pra-
covníků, samozřejmě chyběli a chybí 
lidé i nám. 

Obecně se dá říci, že u nás najde 
uplatnění kdokoli i bez vzdělání, 
avšak musí mít zájem o práci a nesmí 
se bát pracovat. Z odborných profesí 
neustále potřebujeme doplňovat řez-
níky, elektrikáře, údržbáře….

O každé firmě koluje mezi lidmi 
spoustu zažitých pověr. V přípa-
dě Kosteleckých uzenin je to třeba 
„zaručená zpráva“ o nízkých pla-
tech. Pojďme to uvést na pravou 
míru. 

V žádném případě dnes nemůžeme 
souhlasit s tvrzením, že naše společ-
nost lidi špatně platí. Jen za posled-
ních pět let se průměrná mzda na 
dělnických pozicích zvedla o více než 
35 %. 

V letošním roce se průměrná děl-
nická mzda pohybuje nad hranicí 27 
tisíc korun hrubého, což je na potra-
vinářský obor velmi nadstandardní 
odměna. 

Mimo mzdu poskytujeme zaměst-
nancům širokou škálu benefitů, jako 
například Cafeterii s minimální dota-
cí konta ve výši 6000 Kč na rok.

Proč by lidé měli jít pracovat do 

Průměrná dělnická mzda je 
u nás nad hranicí 27 tisíc korun

KOSTELECKÉ UZENINY A.S.

č. p. 60, 588 61 Kostelec

Tel    |   +420 567 577 060

Mobil|   +420 606 772 014

Fax   |   +420 567 577 101

e-mail |zita.havova@ku.cz

www.kosteleckeuzeniny.cz

 (PI-j02-5D)

MGR. ZDENĚK LIDMILA

Kosteleckých uzenin – zkusíte 
vyjmenovat tři důvody?

Stabilní společnost fungující bez 
ohledu na krize.

Jistota výplaty v termínu na účtu.
Zajímavá práce ve společnosti, 

která je jedničkou na trhu v pro-
dukci masa a uzenin.

Co děláte proto, abyste si 
udrželi zaměstnance – co dělá-
te pro jejich rozvoj? Mají nějaký 
kariérní růst? 

Vzhledem k tomu, že 90 % našich 
zaměstnanců pracuje na dělnic-
kých pozicích, není kariérní růst 
zrovna tou atraktivní motivací pro 
setrvání ve společnosti Kostelecké 
uzeniny. Spíše se snažíme našim 
lidem nabízet atraktivní benefity.

Říká se, že motivovaní zaměst-
nanci jsou hybateli pokroku celé 
firmy. Platí to i u vás? 

Samozřejmě, šikovní a motivo-
vaní zaměstnanci jsou to nejdů-
ležitější, co ve společnosti máme.

Jak to bylo v dobách ekono-
mické krize či v pandemii koro-
naviru… – propouštěli jste?

V žádném případě jsme nepro-
pouštěli. Naopak, vzhledem ke 
zvýšené poptávce po jídle, zejmé-
na v počátcích pandemie, jsme 
navyšovali počty zaměstnanců a 
stále hledáme nové lidi pro práci 
v našich provozech. 

Věříme, že náš obor je fungující 
bez ohledu na ekonomické krize, a 
proto jsme pro naše zaměstnance 
důvěryhodným a dobrým zaměst-
navatelem a tím budeme i nadále. 
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