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Měsíční glosování
 זPo dvaatřiceti letech Jihlava ocení čestným občanstvím in memoriam Pavla Nováka (1943-1997), jednu z nejznámějších vůdčí osobností
sametové revoluce v listopadu 1989
v Jihlavě. Co by tato morální autorita
dnes říkala na politické dění i kolem
prezidenta ČR Miloše Zemana, se
kterým se v 90. letech utkala o post
šéfa znovuobnovené ČSSD?
 זZastupitelé schválili pravidla pro
zadlužování statutárního města Jihlava. Dalo by se říci, že se jedná o takovou dluhovou brzdu, aby si město
například nenapůjčovalo moc peněz,
které by nedokázalo splácet. Za tento počin je lze jenom pochválit.
 זOpět až po uzávěrce JN se konala další z besed „o bezpečnosti“, tentokrát na téma ne/organizované mládeže ve městě. Toužebně očekávaná
beseda o romsko-neromském soužití
se uskuteční až ke konci listopadu.
-pk-

NASTAL podzimní čas a s ním přišly i drakiády. Ta Na Skalce v Jihlavě přilákala stovky lidí.

Volby 2021: Sídliště chce
ANO, městské části SPOLU
V krajském městě zvítězila
koalice SPOLU před druhým
hnutím ANO.
 זPetr Klukan

Celkem deset nových poslanců
z Vysočiny bylo zvoleno v letošních
parlamentních volbách. Z Jihlavy se do
sněmovny dostala jen advokátka Eva
Decroix z koalice SPOLU, která je jihlavskou zastupitelkou za ODS.
Jak volila Jihlava? Lidí v krajském
městě přišlo k volbám o něco víc než
je celorepublikový průměr. Zatímco
v ČR byla účast 65,4 %, v Jihlavě 67 %.
Zajímavé je porovnání výsledků
voleb v jednotlivých částech města.
Jihlavské noviny pro vás připravily
tabulky z některých městských částí
na okraji města a také výsledky voleb
v největším jihlavském sídlišti „Březinky“ - část Březinova spolu se síd-

lištěm Na Kopci a část Demlova. Pro
zajímavost jsme zpracovali i sídliště
Nad Plovárnou a samotné centrum
města.

Březinky opanovalo
hnutí ANO
Co z výsledků vyplývá? Hnutí
ANO s přehledem vítězilo na sídlištích, ať již v části Březinova (získalo 32,7 % hlasů) nebo Demlova
(30,7 %). Druhé SPOLU výrazně
zaostávalo, získalo zde „jen“ 21,2 %,
respektive 25,5 % hlasů.
Následují je koalice Pirátů a Starostů (12,2 a 12,9 %), kterým šlape na
záda SPD (11,1 a 10,4 %).
Na Březinkách by se do sněmovny ještě dostala Přísaha, ale i ČSSD.
Komunisté stejně jako Trikolóra
skončili pod pětiprocentní hranicí.
(Pokračování na str. 3)

Foto: David Kratochvíl

Lítá normálně, ale dneska
se mu nahoru prostě nechce
Tradiční podzimní drakiády, která se konala v polovině října Na Skalce
v Jihlavě, se zúčastnilo na 300 lidí. Jedním z nich byl i Karel Nekvasil se svým
synkem Karlem (3). Dorazili v dobré náladě a synek z výšky tátových zad
pozoroval mnohdy marné snažení jiných drakovodičů dostat draka vzhůru
k nebesům.
Tatínek mezitím otevřeně přiznává, že volnočasovou aktivitou se synkem
v neděli odpoledne tak trochu relaxuje od práce. Karel Nekvasil totiž zastává
funkci asistenta kouče A-týmu jihlavské Dukly.
V neděli odpoledne ještě vstřebával čtvrtý neúspěch svých svěřenců na
domácím ledě v řadě, protože o den dříve na svém ledě Dukla podlehla Havířovu 3:5.
(Pokračování na str. 2)

STRANA 2
Krátce

Svatý Martin letos nevyjede
 זTradiční akci, kdy na bílém
koni přijíždí svatý Martin a přiváží
sníh, se rada města rozhodla letos
z důvodů zvyšujícího se počtu
nakažených neuskutečnit.
Vánoce a trhy s nimi spojené se
připravují. „Vánoční program se
bude přizpůsobovat aktuálním protipandemickým opatřením,“ sdělil
Jihlavským novinám tiskový mluví
Radovan Daněk.
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Ke Kauflandu se už od září
může jezdit po nových trolejích

Jihlava třídí elektrospotřebiče
 זZ jihlavských sběrných dvorů
bylo odvezeno nejvyšší množství
klecových kontejnerů, tzv. miniwinů, s odevzdanými elektrospotřebiči. Jihlava tak získala první místo v kategorii Obec s nejvyšším
počtem vyvezených MINIWINŮ.
Kromě diplomu také město získalo odměnu 20 tisíc korun, které poputují do Ekofondu odboru
životního prostředí.

Nová pamětní deska
 זV Malátově ulici je nově umístěna deska připomínající vzpomínku na letce RAF Bohuslava a
jeho syna Zdeňka Skořepu, kteří v
domě na Malátově 8 žili. Slavnostní odhalení desky proběhne 10. listopadu 2021.
-vd,tz-

DOKÁZAT správně napnout troleje nad kruhovým objezdem pod „silem“ nebylo nic jednoduchého. S techniky se řidiči
potkávali řadu dní, protože jejich vozidla museli na „kruháči“ objíždět. Nyní je již vše hotovo a mohou zde „napřímo“ jezdit
i trolejbusy.
Foto: Petr Klukan
Dlouhou dobu město připravovalo
„Nové troleje umožní například i
Práce na kruhovém objezdu byly
opravu trolejí nad kruhovým objez- přímé vedení trolejbusů z Masaryko- v podstatě zahájením akce na prodem v Havlíčkově ulici v Jihlavě.
va náměstí ke Kauflandu, které nyní tažení trolejového vedení do PávoK rekonstrukci trakce nad objez- objíždějí trasu po třídě Legionářů,“ na- va k firmě Bosch Diesel. S jejím
dem došlo až letos a město prá- psal již dříve ve zprávě mluvčí jihlav- dokončením město počítá v příšce vyšly na sedm milionů korun. K ské radnice Radovan Daněk.
tím roce.
-pabjejich ukončení došlo v druhé polovině září.
Cestující si novou trakci na kruháči mohli poprvé vyzkoušet při retrojízdách v neděli 19. září. Nové troleje
umožňují využívat trakci trolejbusům při cestě do Kauflandu nejen ve
směru ze sídliště Březinky.

Mladí policisté z Hrádečku
blokují parkování Na Kopci

Lítá normálně, ale dneska
se mu nahoru prostě nechce
(Dokončení ze str. 1)
„Naplno si užívám každou vteřinu
s malým a je to tak trochu i útěk od
práce. Jsem rád, že můžu vypnout hlavu a na chvíli nemyslet na hokej,“ přiznává profesionální hokejový trenér.
Na drakiádu vyrazili vyzbrojeni
pestrobarevným drakem ve tvaru
divokého ptáka. Během odpoledne
se ale nepodařilo dostat ho k nebesům. „Čím to je? Tak tuhle otázku slýchám teď poměrně často,“ glosuje se
smíchem Nekvasil.
„Buď je to větrem, nebo naší nešikovností,“ přemítá kouč, který se nakloní
na synka, jenž bezelstně volí druhou
možnost. Draka před časem koupili
v obchodě. „Chvíli už ho doma máme.
Dokonce jsme ho už pouštěli a lítal
normálně, jenom dneska se mu nahoru
prostě nechce,“ přiznává.
-kraDRAK Karlu Nekvasilovi se synkem
kvůli absenci větru k mrakům nevzletěl.
Foto: David Kratochvíl

HrÁDeČeK na Heulose.

U Hrádečku řeší parkování
pro žáky policejní školy. Občanům se nelíbí, že projíždějí
lesoparkem, ani když parkují
mimo něj.
 זPavel Bajer

Otevřený dopis policejnímu vzdělávacímu zařízení poslal prostřednictvím JN Václav Coufal, který bydlí v Jihlavě Na Kopci. V nedalekém
objektu tzv. Hrádečku se vzdělávají
mladí policisté.
Podivil se, že dříve mohli policisté
parkovat u Hrádečku, ale rok tam již
neparkují.
Dle něho zabírají místa k parkování u hlavní silnice občanům, kteří
tam bydlí.
„Je mi jasné, že si nemůžeme parkování nárokovat, ale podle mě je přinejmenším neohleduplné, pokud u
Hrádku večer zejí místa prázdnotou a
usedlíci objíždějí celé sídliště a hledají
místo k zaparkování,“ pokračoval.
Hrádeček patří pod Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy. Jeho

Foto: archiv
ředitelem je plukovník Martin Souček.
Dle něho zvýšené přijímání nových
příslušníků Policie ČR s sebou přináší potřebu větších ubytovacích kapacit při jejich vzdělávání.
„Zvýšený počet ubytovaných osob s
sebou samozřejmě přináší i zvýšený
pohyb vozidel a požadavky na parkování v této lokalitě. Tuto problematiku
řeším se správcem objektu Hrádeček
průběžně,“ vyjádřil se Souček.
Jak se vyjádřil, v minulosti na město byla naopak adresována stížnost
týkající se nadměrného projíždění
vozidel lesoparkem Heulos k objektu Hrádeček.
Podle ředitele je lesopark klidovou
zónou pro obyvatele přilehlého sídliště a jízdy vozidel po cestě k objektu Hrádeček měly klid narušovat.
Zmínil, že situaci ve spolupráci se
správcem objektu přehodnocují a od
listopadu nastaví nové podmínky.
„Za kterých bude možno parkovací
kapacity v areálu Hrádečku co nejvíce využít, a přijatá opatření budou eliminovat nadměrné narušování klidu v
lesoparku Heulos,“ dodal Souček.
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Sídliště chce ANO, městské části SPOLU

(Dokončení ze str. 1)
V porovnání s dalším sídlištěm
Nad Plovárnou je patrný nárůst hlasů pro koalice SPOLU, PirSTAN a
úbytek hlasů pro SPD. S pětiprocentním náskokem by zde zvítězilo
hnutí ANO před SPOLU. Zajímavý
je výsledek ČSSD, který zde dosáhl
hranice 7,3 %.

Centrum města pro SPOLU
Překvapením může být výsledek
voleb v centru města zhruba vymezeném levou polovinou náměstí a ulicemi Dvořákova, Tolstého a
Palackého.
V tomto prostoru drtivě zvítězila
koalice SPOLU, když získala 40,3 %
hlasů!
Druhé ANO výrazně zaostalo
s 17,6 % a třetí PirSTAN měl takřka shodně 17,4 %. Následuje SPD
s 10,2 %. Ostatní strany zde pohořely. Nejlepší Trikolóra dosáhla na
3,2 %, komunisté získali jen 1,4 %.

Městské části pro SPOLU
Rozklíčovali jsme i některé městské části: Antonínův Důl, Helenín,
Henčov, Heroltice, Hosov, Hruškové
Dvory, Kosov, Pístov spolu s Vysokou a Popicemi, Staré Hory a Zbornou.
S výjimkou městských částí Antonínova Dolu a Hosova v nich jednoznačně vítězila koalice SPOLU, když
měla před druhým ANO náskok od

pěti do patnácti procent.
SPOLU nejvíce získalo v příměstské části s rodinnými domy a bohatšími lidmi ve Zborné 37,4 % (ANO
jen 12,9 %) a v Henčově 35,3 %
(ANO 28,4 %).
Různorodě v městských částech
uspělo SPD. Od 5,4 % ve Starých
Horách až k 14 % v Herolticích,
kde hlasy získalo i KSČM (9,3 %).
Komunisté zabodovali i v Kosově se
7,7 %.
V městských částech se dařilo také
Přísaze. Kromě Henčova, Hruškových Dvorů a Kosova by se v ostatních městských částech bez problémů dostali do sněmovny, neboť
mnohde atakovali sedmiprocentní
hranici.

Výsledky v Jihlavě, centru a některých sídlištích
Jihlava

Centrum

Březinky

Demlova

Nad
Plovárnou

účast v %

67,0

59,2

67,8

70,3

75,8

SPD

9,8

10,2

11,1

10,4

6,8

ČSSD

5,1

3,0

6,2

5,6

7,3

Trikolora

3,4

3,2

2,6

2,4

2,3

PŘÍSAHA

5,2

2,7

6,4

5,2

4,5

SPOLU

29,2

40,3

21,2

25,5

26,9

PirSTAN

14,7

17,4

12,2

12,9

14,0

KSČM

3,6

1,4

4,3

3,8

3,5

ANO

25,2

17,6

32,7

30,7

31,4

Více k volbám na str. 15.

Výsledky voleb v Jihlavě a některých městských částech
Jihlava

Ant.
Důl

Helenín

Henčov

Heroltice

Hosov

Hr.
Dvory

Kosov

Pístov,
Popice,
Vysoká

Staré
Hory

Zborná

účast v %

67,0

62,5

73,4

79,8

78,4

77,8

74,3

78,3

79,3

78,6

86,6

SPD

9,8

12,3

11,7

11,8

14,0

8,9

12,1

7,7

13,3

5,4

8,2

ČSSD

5,1

4,5

4,1

6,9

1,9

7,1

5,3

4,6

1,9

4,3

6,8

Trikolora

3,4

4,5

1,2

3,9

0,0

1,8

6,4

6,2

6,5

2,5

0,7

PŘÍSAHA

5,2

7,5

4,1

3,9

7,5

7,1

3,2

4,6

6,1

7,9

6,8

SPOLU

29,2

20,3

33,0

35,3

26,2

25,0

33,1

32,3

31,9

32,2

37,4

PirSTAN

14,7

16,2

16,1

4,9

13,1

12,5

10,7

10,8

13,3

15,3

19,0

KSČM

3,6

3,6

2,3

2,0

9,3

0,9

3,2

7,7

3,8

4,9

1,4

ANO

25,2

28,1

23,4

28,4

24,3

29,5

19,9

15,4

19,8

24,7

12,9
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Čtveřice odvážných dam se v Jihlavě
ucházela o titul Babička roku 2021
Krajská Jihlava, Polná, Humpolec
a Žďár nad Sázavou měly své reprezentantky v letošní soutěži Babička
roku Kraje Vysočina. Ta se uskutečnila v DKO Jihlava 30. září, v předvečer Mezinárodního dne seniorů.
Soutěž zorganizovala jihlavská
městská organizace spolku Senioři ČR v čele s předsedkyní Pavlou
Radovou. Senioři se k oslavě svého svátku mohli sejít po roční pauze způsobené koronavirem, a tak i
soutěž Babička roku loni proběhla
pouze v online verzi. Její vítězkou se
díky počtu „lajků“ stala paní Miloslava Matulová (* 1952) z Jihlavy.
Ta se nyní soutěže zúčastnila i v reálné formě pro letošní rok.
Navíc pod pódium společenského sálu DKO doprovodila i další
z účastnic, svoji sestru Marii Caldovou, rozenou Matulovou, z Polné,
která se coby paraplegik zúčastnila
na vozíčku.
Dalšími dvěma soutěžícími byly
dámy Eva Kubíčková z Humpolce a
Marie Neugebauerová ze Žďáru nad
Sázavou. Úkolem soutěžících bylo
představit před publikem ve dvouminutové prezentaci své životní
postoje a zkušenosti.

zu důchodců. „Opravdu jsem ji milovala,“ vyznala se soutěžící. Vedla i
pohybová cvičení a dodnes je v kontaktu s bývalými cvičenkami.
I dnes navíc pracuje se seniory
v pečovatelských domech. „Tam už
víte, která babička má jaké trápení – a
když tam přijdete a promluvíte nahlas,
tak musíte jít aspoň za čtyřmi, protože
by vám to neodpustily. Je to radostná
práce, krásná práce a mrzí mě, když to
někdo třeba kazí,“ popisovala.
Působí také jako kronikářka v seniorské organizaci, podílí se na organizování zájezdů. „Přeju každému,
aby se do takové společnosti dostal,“
zamýšlela se M. Neugebauerová.
Miloslava Matulová se do soutěže
zapojila už poněkolikáté. Promluvila o své práci v jedné z jihlavských
vinoték. „Stáří si zkrášluji prací. Pracuji pro lidi, lidi mě mají taky rádi,
protože se ke všem chovám hezky a
neustále usměvavě, i když mě někdy
strašně zlobí a štvou…,“ popisovala.
Pravidelně se také zúčastňuje
sportovních her jihlavských seniorů, ve volnu pak jezdí na čundry:
„Jedu na potlach, jedu do lesa, tam
naberu sílu, zazpívám si, zabékám
si u ohníčku a je to paráda a vím, že
zase na celý týden jsem nabrala sílu
na ty moje lidičky, kteří za mnou na
to víno chodí.“

Buďte rádi, že jste tady
Marie Caldová zavzpomínala na
své cesty: „S manželem jsme projezdili celou republiku - když se nemohlo nikam jezdit, tak jedině do NDR,
do Maďarska, Rumunska. A pak až
v důchodu jsem více jak čtvrt roku
dělala v Americe au pair…“
Vzpomněla na nepříjemné procedury na letišti při návratu domů po
11. září 2001: „Já nemám na Ameriku
nějaké dobré vzpomínky. Říkám, buďte
rádi, že jste tady. Je tam policejní dozor,
bych řekla…“
Od seniorek z Polné („polenskej spolek hezkejch holek“) přivezla M. Caldová písemně připravený
pozdrav, který přečetla její sestra.
Zubní lékařka Eva Kubíčková,
původem z Prahy, vzpomněla na
éry první republiky (do 1. třídy šla
v roce 1937), nacismu, heydrichiády a doby po roce 1945: „Vydechnutí,
a po roce 1948 jiný svět, kdy měli moji

Titul jde do Žďáru

ÚČASTNICE letošní soutěže Babička roku s korunkami a šerpami ve společenském sále DKO Jihlava: na vozíčku Marie Caldová, vzadu zleva Eva Kubíčková, vítězka Marie Neugebauerová a jihlavská Miloslava Matulová.
Foto: Jiří Varhaník
rodiče existenční starosti, ale přestáli to,
protože museli…“
V obsáhlé prezentaci popsala své
sportovní a cestovatelské aktivity
v pozdějším věku, když procestovala

s batohem prakticky celý svět, včetně přechodu Číny, Thajska, Tibetu
apod.
Marie Neugebauerová krátce promluvila o své třicetileté práci ve Sva-

Porotci soutěže Babička roku byli
oficiální hosté večera - předseda
Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, za krajský úřad Kraje Vysočina
náměstek hejtmana Vladimír Novotný a radní pro sociální oblast Jan
Tourek a za město Jihlava náměstkové primátorky Martin Laštovička a
Petr Ryška spolu s radním Danielem
Škarkou.
Babičkou roku vyhlásila porota
Marii Neugebauerovou. Druhé místo obsadila Marie Caldová, o třetí se
rozdělily Eva Kubíčková s Miloslavou Matulovou.
Organizátorka Pavla Radová ocenila odvahu babiček, které se přihlásily. Jihlavské seniorky vyzvala, aby se
v příštím ročníku neobávaly přihlásit
ve větším počtu.
–jv-

Přeočkování proti covidu: možné po 6 měsících
Od října se na Vysočině začalo s podáváním
třetí dávky očkování proti covidu-19. Týká se
všech, kterým uběhlo šest měsíců od dokončeného očkování. Tedy ve většině případů zdravotníků a klientů pobytových sociálních zařízení.
Ti, kteří patří do aktuální skupiny, které je určena třetí dávka, budou podle informací centrálního týmu a ministerstva zdravotnictví obesláni
SMS zprávou s instrukcemi.
„V nich je uvedeno, že o třetí dávku mohou lidé
žádat svého praktického lékaře nebo se registrovat přes webovou aplikaci, stejně jako tomu bylo
v minulosti u podání první a druhé dávky,“ uvedl
náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Podle něj není podmínkou, aby
byla třetí dávka aplikována na stejném místě,

Jak bude přeočkování probíhat

� V den, kdy uplyne doba 6 měsíců od poslední dávky očkování, obdržíte zvací SMS nebo e-mail ve znění:
„CPOJ 32xx28xx22 se muze registrovat na posilujici
davku ockovani proti covid-19. Kontaktujte praktickeho lekare nebo se registrujte na crs.mzcr.cz.“

jako předchozí vakcíny.
Očkování je dobrovolné a je pojištěncům hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Registrace pomocí formulářů jako u předchozího očkování je možná např. z webové adresy:
registrace.mzcr.cz.
„Dle pokynu bude aplikována posilující dávka
vakcíny typu mRNA – tedy vakcíny od společnos-

tí Pfizer/BioNTech a Moderna. Jako třetí dávku ji
mohou dostat i lidé očkovaní dříve vakcínou AstraZeneca a Johnson &Johnson,“ vysvětlil náměstek
Novotný.
Dodal, že podle informací ministerstva zdravotnictví by v polovině října měli být očkovací
látky k dispozici i praktickým lékařům, kteří si je
budou moci objednat i v menších baleních.
Posilovací dávka se primárně doporučuje osobám s poruchami imunity, chronickými onemocněními a osobám starším 60 let. Dále zdravotníkům a zaměstnancům zařízení sociální
péče. Dostupné budou dle vyjádření Vladimíra Novotného posilovací dávky i pro všechny
ostatní, kteří chtějí zvýšit svou ochranu proti
covidu-19.
-lb-
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Inzerce

Integrované centrum sociálních služeb – Domov pro seniory Lesnov
Pravděpodobně každý senior by si přál strávit
poslední část svého života v prostředí, které zná a je
mu blízké. Ne vždy to je bohužel možné. A tak když
už člověku věk a zdravotní stav neumožňuje setrvat
v prostředí domova, je dobré se odevzdat do rukou
těm správným lidem. V Domově pro seniory na
Lesnově vychází pomoc a podpora z individuálně
určených potřeb seniorů, respektuje a zachovává
jejich základní lidská práva a svobody, důstojnost a
usiluje o sociální začleňování klientů.
Máte nějaký zajímavý program na květen pro
vaše klienty?
Snažíme se vracet k aktivitám, které byly výrazně omezeny. Takže se vracíme např. ke skupinové i individuální canisterapii. Chceme se opět vrátit k nákupům v pojízdné prodejně, která přijížděla
pravidelně každý pátek.
Je důležité, aby rodina navštěvovala své blízké?
Zlepšuje to jejich psychickou pohodu?
To je samozřejmé. Návštěvy probíhají ve vyhrazených dnech a hodinách. Podmínkou je negativní
antigenní nebo PCR test nebo potvrzení o tom, že
je blízký po onemocnění covid-19 v 90denní lhůtě.
Návštěvy jsou omezeny i do počtu a musí se hlásit na konkrétní den předem. V současné době se
dá říci, že až na malé výjimky systém funguje bez
obtíží.
Kdy by člověk měl začít přemýšlet o tom, zda
se přesunout do Domova pro seniory?
To je hrozně individuální. Samozřejmě ideální je
žít a dožít doma. Víme, že to je zvládnutelné. Třeba za pomoci terénních služeb či domácí zdravotní
péče. Chtěli jsme se začít hodně věnovat podpoře pečujících osob, ale s ohledem na to, co se děje v letošním roce, se nám záměr nepodařilo zrealizovat. Takže na otázku úplně neodpovím a jen
dodám, že je nejlepší žít doma, využívat služeb,
které mohou docházet pomáhat. Je to o vztazích a

Jak může seniorům prospět, že se „přestěhují“
k vám na Lesnov? V čem se jim odlehčí?
V domově mají zajištěnou nepřetržitou péči, jak
tu pečovatelskou – péči o ně, tak tu ošetřovatelskou
– zajištěnou všeobecnými sestrami. Hodně nabízíme aktivizační činnosti. Ty jsou ale bohužel nyní
rovněž téměř zastavené.
Věřím, že tuto nepříznivou dobu překleneme, a
vrátíme se k normálnímu životu.
Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům
v domově na Lesnově. Patří jim velké díky.

odpovědnosti v rodinách.
Samozřejmě mohou nastat situace, kdy je péče
skutečně vyčerpávající a často spojená s výraznou
ošetřovatelskou péčí, a od toho jsou zde pobytové
služby.
Může se v Domově cítit klient „jako doma“?
Věřím tomu, že to jde. Je to samozřejmě o určité
ztrátě soukromí, o přizpůsobení se jinému harmonogramu dne. Nikdy to není jako doma v tom pravém slova smyslu, ale u části klientů je naše prostředí a péče určitě lepší, než byla ta předcházející
mimo domov.
Pracovníci se snaží klienta poznat, přizpůsobit se
v rámci možností jeho potřebám. Někdy je důležité,
aby se s tímto rozhodnutím smířila i rodina.
Navíc je to právě rodina, která se ve věci podání
žádosti angažuje velmi výrazně a stává se, že připomínky rodiny jsou naprosto v rozporu s tím, co
chce jejich nejbližší. Často on sám je velmi překvapen jednáním blízkých.
Probíhají zde nějaké řízené aktivity či
kroužky?
Aktivity probíhají zejména individuálně nebo ve
2–3 klientech. Snažíme se stále zprostředkovávat
kontakty přes telefon, skype apod.

Cíle sociální služby
Cílem poskytované sociální služby je klient:
• který za pomoci služeb zařízení, podpory a pomoci
důstojně prožije a dožije svoje stáří
• který je spokojený s ubytováním i stravováním,
poskytováním sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb a s dostatkem soukromí
• který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle své schopnosti a dovednosti,
zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas
• kterému je sociální služba poskytována dle jeho
individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci
Zásady poskytované sociální služby
• Individuální přístup personálu
• Respektování důstojnosti a práv klientů
• Respektování svobodného rozhodnutí
• Ochrana osobních a citlivých údajů
• Flexibilita
• Spolupráce s rodinou
Kontakt:
Žižkova 2075/106
Jihlava
tel.: 565 599 401

(PI-j11-22D)
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Otázka pro politiky

Poprvé od roku 1989 bude poslanecká
sněmovna bez komunistické strany
Otázka pro politické kluby:
� Dne 17. listopadu uběhne 32 let od sametové revoluce. Letos se v
parlamentních volbách poprvé nedostala KSČM do sněmovny. Jak to
vnímáte?
� Veronika Dawidowicz

Komunismus je zločinecká ideologie

Martin
Laštovička
KDU-ČSL

Jako vysokoškolský student z roku
1989 to vnímám velmi pozitivně. Řekl
bych to jedním slovem: KONEČNĚ.
Komunismus je zločinecká ideologie.
Za marxismem leninismem – komunismem zůstalo v naší zemi spoustu
nespravedlivě zavražděných a stíhaných
statečných lidí, rozbité fungující rodiny,
zničené majetky, které se z poctivé prá-

ce budovaly od pradávna.
Komunistické zlo, nenávist a vraždění zasáhlo u nás několik generací a díky
tomu je stále přítomné. Nástupnická organizace KSČM se po revoluci sice
formálně omluvila za původní KSČ, ale tím, že si zachovala v názvu komunistická, jenom podtrhla své plnohodnotné nástupnictví se vším, co komunisti v naší zemi provedli.

Příčiny neúspěchu musíme hledat hlavně u sebe

Pavel
Šlechtický
KSČM

Špatný výsledek KSČM v parlamentních volbách mě mrzí. Příčiny tohoto
neúspěchu musíme hledat hlavně u sebe a vyvodit z něho správné závěry.
Poslední volby jsou již historií. Je třeba se proto věnovat současným problémům, například rostoucí drahotě, připravovanému skokovému zvýšení cen
energií. A budoucnosti. Prohrané vol-

by by měly být pro nás výzvou.
Proto je třeba připravovat se na volby v dalších letech, znát skutečné potřeby a zájmy lidí, v politice prosazovat sociální spravedlnost, důstojnost všech
lidí bez ohledu na jejich majetkové poměry a postavení a vzájemnou společenskou solidaritu. Za těchto předpokladů jsem přesvědčený, že KSČM se
do sněmovny za čtyři roky vrátí.

Strana KSČM se nedokázala odstřihnout od minulosti
Neúčast KSČM ve sněmovně není již
pro veřejnost tak zajímavou informací,
jakou by byla před dvaceti či třiceti lety.
Přesto i nyní je fakt, že se KSČM letos
poprvé od roku 1989 nedostala do sněmovny, jistě zadostiučiněním pro všechPetr
ny, kteří byli v minulém režimu nějakým
Ryška
způsobem perzekuováni, a dobrou zpráODS
vou pro mnoho dalších lidí.
Také je známkou toho, že se KSČM nedokázala odstřihnout a distancovat
od své minulosti, kdy napáchala mnoho zlého a přeměnit se v moderní levicovou stranu. Je zřejmé, že svým programem i svými idejemi oslovuje pořád
méně občanů této země, a pokud bude chtít zůstat na politické mapě ČR,
bude muset zvládnout něco, co za 32 let nedokázala, zásadně se transformovat.

Totalita může mít mnoho podob
Patřím ke generaci, která si totalitu i
sametovou revoluci prožila v plné síle.
Tenkrát, v roce 1989, jsme snili o svobodě, cestování a podnikání. Nikoho z
nás tehdy nenapadlo, že komunistická
strana přežije, byť jen jeden další rok.
Radek
Zkrátka věřili jsme v nový začátek. TehPopelka
dejší elity nové demokracie výměnou za
ANO
klidné předání moci umožnili komunistické straně žít dál. KSČ se přejmenovala na KSČM a je tu s námi i dnes. To, že její podpora postupně slábla, je asi
přirozený proces.
Dnešní společnost už je jiná, bohužel myšlenky na společné vlastnictví
nebo snahy o srovnání společnosti do tvárného šedého průměru vidíme v
programech i jiných, dokonce i nově vznikajících stran.
Totalita může mít mnoho podob a její nástup může být velice pozvolný.
Vždy musíme dobře přemýšlet o tom, kdo, co a proč nám říká a nabízí. Jedině tak si udržíme svobodu a demokracii.

Stářím odešla voličská základna
Hledám v tuto chvíli šetrný výraz,
jak říci, že „odešla“ stářím jejich voličská základna. To je můj pohled na Váš
dotaz: Proč se poprvé nedostala KSČM
do Sněmovny.
A jak to vnímám? Z úplně jiných
Petr
důvodů zmizela z Parlamentu i ČSSD.
Paul
Výsledkem voleb se otevřel prostor pro
SPD
plnění volebního programu SPD, byť
z opozičních lavic, hájit na parlamentní úrovni zájmy a práva obyčejného,
pracovitého a poctivého občana před elitáři všeho druhu. Práva na důstojný
život důchodců, invalidních spoluobčanů, zaměstnanců, živnostníků, mladých rodin a našich dětí zvláště. Čeká nás všechny opravdu složité období.
Elitáři budou totiž muset prožívat svá denní dilemata. Kde vzít prostředky
pro státní kasu? Z čeho přerozdělovat? Od těch, kteří hodnoty mají? Nebo
od těch, kteří mají prázdné kapsy a tvrdit jim, že se musí uskrovnit? Mandát
dostali.
Kluby Fórum Jihlava, Žijeme Jihlavou a ČSSD nedodaly odpověď do uzávěrky.

Pohled historika
Politická levice začne chybět

Michal
Stehlík
Komunisté se poprvé nedostali
do Poslanecké sněmovny. Co na to
historik Michal Stehlík?
Popravdě jsem si tuto situaci podvědomě nedovedl představit, jakkoliv průzkumy i výhled naznačovaly
tuto možnost. Že po třech dekádách
přece jen skončí komunistická parlamentní realita, to mě nakonec mírně
překvapilo.
Stává se tato strana pro voliče
neatraktivní?
Její roli po roce 1989 přebral
postupně někdo jiný. Mohli bychom
analyzovat důvody její podpory.
Jistou část si i přes charakter minulého režimu nesla z před roku 1989,
ale další výrazná část voličů se mohla
rekrutovat z lidí zklamaných z vývoje, nedůvěřujících novým podmínkám ve společnosti.
A dlouho tu nebyl takový politický

subjekt, který by „kanalizoval“ tyto
pocity.
Postupně se ale objevily. Ať již
s populistickým důrazem na to, že se
někdo o lidi postará, nebo s vysloveně skeptickým pohledem na náš systém.
Komunisté přestali jako jediní
nabízet azyl pro nespokojeného voliče a zároveň nenabízeli alternativu,
která by nově přesvědčila.
Co pro českou veřejnost historický neúspěch komunistů znamená?
Konec jedné kapitoly. Jasný vzkaz,
že si v něčem již netáhneme odkaz
této minulosti.
Ale stejně tak vzkaz a důraz na to,
abychom s nějakým falešným uspokojením nehleděli jen na jakési historické vítězství, ale vnímali naši
politickou realitu teď a tady. Nebezpečí, které se zdůrazňovalo průběžně u KSČM, tkvělo v jakémsi riziku návratu diktatury. Je zjevné, že
riziko pro demokracii je zde pořád,
ale nevidím ho na této straně politického spektra. Mnohem více nás
ohrožuje extremismus, xenofobie a
snaha vymanit se z mezinárodních
západních struktur.
-pab-
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Ženy umí být někdy i tvrdší než muži
Nemohu stále znovu říkat, že
jsem moc mladá či nezkušená a
vyčkávat v bezpečném závětří,
pokud chci opravdu něco změnit, říká Eva Decroix (ODS),
jediný kandidát z Jihlavy, který
v říjnových volbách získal křeslo v Poslanecké sněmovně.
 זVeronika Dawidowicz

Co říkáte na výsledky letošních
voleb? Jak jste je prožívala?
Jako kandidátka jsem sledovala průběžné výsledky voleb velmi
intenzivně a stejně intenzivně jsem
je i prožívala.
Nejenom proto, že jsme s kolegy z
koalice Spolu věnovali posledních
několik měsíců kampani mnoho
energie a času, ale také a především
proto, že se jednalo o volby opravdu důležité pro další směřování naší
země.
první velkou radost a opravdu silný
pocit jsem prožila, když bylo zřejmé,
že KSČM se poprvé od sametové
revoluce do poslanecké sněmovny
nedostane. Myslela jsem na své děti
a uvědomila si, že je to historický
okamžik.
Velkou radost mi během postupného sčítání také dělala skutečnost,
že Vysočina byla jedním z prvních
„modrých“ regionů, tedy regionů,
kde vítězila naše koalice Spolu
a zůstala regionem modrým až do
konce sčítání. Konečný výsledek, ve
kterém se koalice Spolu stala vítězem voleb, byla nádherná tečka.
V okamžiku, kdy se toto vítězství
potvrdilo, jsem ale již seděla na tiskové konferenci a více než euforie na
mne tak dolehla rovnou tíha závazku
takového vítězství.
Jaká byla vaše reakce, když jste
zjistila, že jste se dostala do sněmovny?
Zůstala jsem stát nohami na zemi a
uvědomila si, že mě čeká nová práce.
Velkou radost mi ale udělala reakce
mé rodiny, která mě v předvolebním
klání podporovala a k získání mandátu mi gratulovala. Dcera volala ze
skautské výpravy a byl to velmi silný moment – já na štábu, ona kdesi v hamace v lese a její radost byla
nakažlivá.
Moc bych si přála, aby si tu hrdost
na mě, kterou jsem v tom okamžiku
slyšela v jejím hlase, zasloužila i po
skončení mého poslaneckého mandátu.
V nové sněmovně zasedne čtvrtina žen, což je nejvíce v novodobých dějinách. Myslíte si, že je
dobře, že přibývá žen v politice?
Vždy je dobře, když zastupitelská
demokracie umožňuje zastoupení
společnosti v celé její barevnosti a
škále. Z mých dosavadních zkušeností již vím, že ženy opravdu vnímají některé společenské aspekty jinak.
Na straně druhé si ale myslím, že
nelze propadat naivitě, že ženy udělají z politiky přátelský čajový salonek a politika se díky nim stane něžnou a vlídnou disciplínou. Ženy umí
být tvrdé, někdy i tvrdší než muži.
Nedávno jsem slyšela výbornou glosu Radima paříka, dle kterého umí

ADVOKÁTKA a jihlavská zastupitelka Eva Decroix (ODS), která se z druhého místa na kandidátce SPOLU dostala do
Poslanecké sněmovny. Jedná se o jediného „zástupce“ Jihlavy ve sněmovně.
Foto: archiv JL
být ženy lepší ve vyjednávání než
muži, protože míří přímo na cíl.
Největší radost ale z počtu žen ve
sněmovně mám proto, že tohoto cíle
bylo dosaženo bez kvót či nějakého genderově vyrovnaného skládání kandidátních listin. Skutečnost,
že ženy dnes vstupují do politiky
samy od sebe, považuji za opravdu
důležitý impuls.
Myslíte si, že se ženy ve vysoké
politice mají šanci udržet?
Tady si myslím, že máme před
sebou velký úkol, protože, řekněme
si to upřímně, aktuálně není program
jednání nastaven tak, aby umožňoval
harmonický soulad rodinného a pracovního života. To je škoda a vlastně je to i absurdní, neboť je to trošku
jako kázat vodu a pít víno.
Nevím, jestli to budu umět jako
nováček v poslanecké sněmovně
změnit, ale určitě bych chtěla, abychom o tomto tématu hovořili. Neříkám tím, že ženy mají mít pracovní
úlevy či mají být vnímány jako méně
pracovně výkonné, jen tím naznačuji, že přání vidět děti během dvoutýdenních cyklů zasedání sněmovny není nic nepřirozeného žádnému
rodiči.
Co vy osobně říkáte na názor, že
ženy do politiky nepatří?
S tímto názorem jsem se nikdy
osobně nesetkala.
Měla jste vždy ambice se politicky angažovat nebo to přišlo postupem času?
Do oDS jsem vstupovala v době,

kdy byly její preference okolo šesti
procent. Rozhodně tedy vstup nebyl
motivován vizí na nějakou funkci. V
té době jsem se ale profesně vracela z prahy do Jihlavy a zakládala zde
advokátní kancelář a připadalo mi
přirozené se účastnit také veřejného
života ve městě, kde podnikám.
Členství v politické straně se mi
zdálo jako logický krok k tomuto
zapojení. Svou opravdu aktivní účast
v politickém světě jsem zahájila až
kandidaturou ve volbách do Evropského parlamentu. Byla to velká zkušenost, a ačkoliv jsem věděla, že jsem
na nevolitelném místě, umožnila mi
udělat si názor na své další politické působení a utvrdit se v tom, že
nemohu stále znovu říkat, že jsem
moc mladá či nezkušená a vyčkávat v bezpečném závětří, pokud chci
opravdu něco změnit.

nit při výkonu mandátu. podpora,
kterou jsem od svých sousedů a přátel v Jihlavě získala, je v tomto ohledu velmi zavazující a nabíjející.

Jste jediná z Jihlavy, kdo se do
sněmovny dostal, čím si myslíte,
že to je a jaký z toho máte pocit?
Ano, já jsem jediná z Jihlavy. pan
Kaňkovský je jediný z Třeště, paní
lisová je jediná z Větrného Jeníkova,
pan Vlček jediný z pacova. Myslím,
že to jsou taková pofidérní prvenství.
podstatné je, že jsme všichni zvoleni
za Vysočinu. Ještě podstatnější bude,
jak budeme schopni spolu spravovat
tuto zemi.
Co se samotné Jihlavy týče, vnímám to tak, že pro Jihlavu je vždy
dobře, když má jako statutární a
krajské město svého zástupce ve vyšších patrech politiky. Je nyní mým
úkolem snažit se podněty získané v
našem městě a regionu řádně uplat-

V jakém výboru byste ve sněmovně chtěla být?
S ohledem na svou právní profesi pomýšlím na výbor ústavně právní nebo bych ráda využila svých
jazykových schopností, byť jistě ne
dokonalých, a pracovala ve výboru zahraničním. Nicméně nezáleží
jen na mně, ale na celkové dohodě
poslaneckých klubů.
Jsem připravena se učit i nová
témata.

Jste členkou jihlavského zastupitelstva, zůstanete jí i nadále přesto, že vás teď čekají povinnosti v
Poslanecké sněmovně?
udělám vše pro to, aby tyto funkce byly slučitelné v rámci mé práce, aniž by tím kterákoliv z nich či já
sama utrpěla újmu. propojení zkušeností z komunální politiky se zákonodárnou činností vnímám jako zcela zásadní.
podotýkám přitom, že jsem zastupitelkou neuvolněnou, a tedy mé
vytížení je v tomto ohledu opravdu
únosné v porovnání s prací mých
uvolněných kolegů zastupitelů či
starostů.

Je nějaké téma, na které se vysloveně těšíte, že se bude ve sněmovně řešit?
Vysloveně se těším, až bude schválen nový rozpočet. To bude důležitý
start pro další změny.

STRANA 11

Školství
7 tipů jak se efektivně učit
Jak se efektivně učit
Máte pocit, že učení vám zabere spoustu času a v hlavě se nic
neudrží? Vyzkoušejte tipy, které vám mohou pomoci dosáhnout
vytouženého výsledku.
� 1. Preferujte tištěné materi-

ály
Moderní doba doslova vybízí
k tomu, učit se přes mobil či počítač. Také však tyto technologie ale
skýtají mnoho rozptýlení a příležitostí k prokrastinaci. Je proto
dobré si materiály spíše vytisknout
a mobil schovat pod polštář.
� 2. Učte se na více místech

Pokud sedíte hodinu u psacího
stolu a pořád jen nepřítomně zíráte do učebnice, zkuste se přesunout. Co zkusit například posezení
na čerstvém vzduchu nebo u otevřeného okna?
� 3. Čtěte nahlas

Je známým faktem, že čím více
smyslů při učení zapojíme, tím si
učivo lépe zapamatujeme. Zkuste
tedy číst nahlas. Zapojíte tak nejen
zrak, ale i sluch.
� 4. Věnujte se pouze jedné
věci
Schopnost dělat více věcí najed-

nou je možná užitečná, při učení
však ale spíše vytváří špatné studijní návyky. Tzv. multitasking
při učení podle výzkumníků prodlužujete čas, který je potřeba k
tomu, abyste si látku zapamatovali.
� 5. Střídejte předměty

Pokud jsou před vámi testy či
zkoušky z více předmětů, střídejte je. Nezdržujte se zbytečně jen
u jednoho, ale nastavte si časové
intervaly a předměty prostřídejte. Díky této „taktice“ procvičíte
mozek a zabráníte snáz únavě.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola
Jihlava

vzdělávání v laboratorních oborech - ZDRAVOTNICTVÍ, FARMACIE
SŠ maturitní obory:

LABORATORNÍ ASISTENT
ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
VOŠ pomaturitní obory:

DIPLOMOVANÝ
FARMACEUTICKÝ ASISTENT
(denní studium i kombinované studium)

www.farmeko.cz

� 6. Vytvořte si studijní plán

Jednotlivé předměty se liší svou
mírou náročnosti, což znamená,
že na některé budete potřebovat
více času a na jiné méně. Proto si
vytvořte studijní plán, který vám
ukáže, jak dlouho vám bude trvat
příprava na konkrétní zkoušky.
� 7. Aktivní učení

Většina studentů se učí tak, že
otevře učebnici a čte a čte a čte.
Jedná se o tzv. pasivní způsob učení.
Mnohem účinnější však je tzv.
aktivní metoda. Učte se s kartičkami, testujte sami sebe, snažte se
uplatnit naučené vědomosti v praxi.
-vd, vysokeskoly.czSOŠ, SOU A ZŠ TŘEŠŤ,
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE,
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 72
Mariánské náměstí 72
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:
Tříleté učební obory
kuchař • truhlář • pečovatel-ka • zedník
zámečník • cukrář
Dvouletý učební obor
Praktická škola dvouletá
www.uciliste-cernovice.cz I email: ou.prs.cernovice@iol.cz
tel.: 565 492 182 I Mgr. Martina Kyrianová – mobil: 606 367 221

STRANA 12

Školství

JN – LISTOPAD 2021

Univerzitu třetího věku
Záměrem projektu Univerzita třetího věku je předat
radost, informace a zpříjemnit den účastníkům a zároveň
přiučit žáky umění komunikace a výstupu před publikem,
vysvětluje Marek Man, student
jihlavského Gymnázia.
 זVeronika Dawidowicz

Jak a koho napadlo začít na
Gymnáziu Jihlava s Univerzitou 3.
věku?
Prvotní myšlenka přišla od paní
učitelky RNDr. Naděždy Kosové.
Ta mě oslovila na adaptačním kurzu
s prvními ročníky. Jel jsem tam ještě
s několika kolegy jako pedagogický
pomocník z Parlamentu Gymnázia
Jihlava.
Myšlenku mi celou vysvětlila a
podložila tím, že jednou již univerzita fungovala. Vysvětlila mi, že tenkrát to byla veliká zábava pro všechny zúčastněné. Paní učitelce jsem
slíbil, že se toho ujmu a na zasedání
parlamentu tento projekt protlačím
do realizace, což se povedlo.
Jak bude projekt probíhat a kdy
začíná?
Projekt bude probíhat přes celý
školní rok. Vybrali jsme termíny,
aby vyšly zhruba na druhou středu v
každém měsíci.
Středu jsme zvolili záměrně, aby
nevznikala dilemata, jestli například

PROJEKT Univerzita 3. věku se v předchozích letech těšil velké popularitě. Letos je však téměř celá akce v režii samotných
studentů, kteří přednášky povedou.
Foto: archiv MM
v pátek jet na chalupu nebo jít na
Univerzitu třetího věku.

přijít.

Kdy je první termín a je potřeba
se někam přihlašovat?
První termín je 10. listopadu od 16
hodin. Nemusíte se nikde registrovat ani nikomu nahlašovat, stačí jen

Zmínil jste, že Univerzita na
Gymnáziu fungovala již dříve.
Kdy to bylo?
Před několika lety na Gymnáziu Jihlava ukončila svůj průběh původní
univerzita, která tehdy sklidila veliký

úspěch a zájem. Předpokládáme proto, že obnovení projektu bude mít
úspěch stejný a možná i větší.
Tehdy byl problém s nedostatkem
učitelů, kteří by měli čas se tomuto
tématu věnovat.
My jsme naštěstí přišli se skvělým
řešením.
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povedou studenti gymnázia
A to je jaké?
Hlavním vedoucím na přednášce
nebude učitel, ale právě žák.
Každé téma bude mít pod sebou
jeden student gymnázia, který si
na něj ve spolupráci s učiteli, kteří mohou být přítomni, vypracuje
prezentaci a program na daný den a
poté podle něj referují.
Žák si může k sobě přibrat libovolný počet spolužáků, se kterými
nejen vytvoří dříve zmíněné body,
ale musí přemýšlet tak, aby udělal
přednášku interaktivní a zájemci si
tak mohli na téma skutečně „sáhnout“.
Co je záměrem tohoto projektu?
Předat radost, informace a zpříjemnit den účastníkům a zároveň
přiučit žáky umění komunikace
a výstupu před publikem. Svým
dohledem mohu garantovat, že
všechna témata budou 100 % zajímavě a zábavně zpracovaná a budou
stát za návštěvu.
Je již tato informace mezi lidmi?
Zatím není, ale volíme postupy,
aby se o akci dozvědělo co nejvíce
potencionálních účastníků (rádio,
noviny, Facebook a informaci rozesíláme po škole, ať žáci řeknou
doma a známým).
Předpokládáme, že zájem by mohl
být vysoký, neboť třetí věk si zpestří

obyčejný den a odnese si i rozšiřující a velice zajímavé informace.
Jakých témat se budou přednášky týkat? Na co se mohou zájemci
těšit?
Témata budou různorodá. První den se bude začínat Cestováním
po Evropě různými způsoby, kde si
vezme slovo i pan ředitel Mgr. Pavel
Suk.
Přednáška se bude zabývat různými tipy na výlety, způsoby cestování, tradiční kuchyně, destinace,…
Dále to bude například hudba,
kde mimo výkladu bude k poslechu
i vystoupení na housle nebo trubku
a zároveň si budou moci zájemci i
zatančit.
Lidé si také vyzkouší základy
výtvarných technik a mohou si
odnést i nějaký vyrobený předmět,
například zdobené tričko, ozdoby z
pedigu.
V neposlední řadě jsou jedním z
témat kouzelné byliny. Zde se lidé
dozví spoustu zajímavostí o všedních i nevšedních rostlinách a bylinách, o čajích, o účincích daných
rostlin a případně faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin.
Je možné zapsat se pouze na jednu přednášku nebo musí zájemci navštěvovat všechny, pokud se
zapíší?
Na tento projekt nehledíme na

byrokracii, tudíž je to čistě na zájmu
člověka. Na přednášku může přijít opravdu kdokoli, i když je to jen
sezónní zájemce.
Jak se připravují žáci? Jsou nervózní?
Z pohledu žáka a organizátora
mohu mluvit klidně i za sebe, takže
ano, je to částečně stres, ale především zodpovědnost.
Organizační tým této akce z PGJ
se k tomu staví tak, že se snažíme
než trému a stres vidět to, že když
něco předáme dál, hodně se tím

naučíme a dokážeme i komunikovat napříč generacemi. Snažíme se
za tím vidět ten cíl, kterého chceme
dosáhnout. Chceme, aby se z toho
stal opět zaběhnutý projekt, který
se bude opakovat každý školní rok,
ovšem s jinými tématy. Nervózní
spíš budeme prvních deset minut
před a během konání první přednášky, ale pak poznáme, že to bude
zábava jak pro nás, tak pro účastníky. Připravujeme se zatím tak,
že máme již harmonogram na celý
školní rok a postupně dáváme vzniku programu na první den.
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Jak se skloňují ruce a nohy?

Podstatná jména ruka a noha se v češtině řadí do
kategorie záludnější gramatiky. Jejich spisovný tvar
se totiž v 7. pádu množného čísla liší podle toho, v
jakém kontextu je slovo použito. Důležité je však
vědět, že ve všech pádech jednotného mají slova
shodný tvar a nezáleží na významu.
Na půdě máme hodiny jen s jednou RUČIČKOU.
Malý Tomášek zamával RUČIČKOU.

pojmenování (část) předmětu.

když se mění čas.

Přesto, že se může zdát koncovka -ama nespisovná, tak v případě, že se jedná o část těla, je
v množném čísle zcela na místě.

Slovník spisovné češtiny udává pro 2. pád množného čísla tvary nohou a noh, pro 6. pád pak
nalezneme tvary nohách a nohou. U těchto pádů
není už striktně rozlišeno, který tvar máme kdy
užít, ale je běžnější používat pro označení končetiny v obou případech tvar nohou.

Drž ten tác pevně, oběma RUKAMA.
Pes běhal po bytě a motal se všem pod NOHAMA.

U stolu se začala viklat jedna NOHA.
Po fotbalovém zápase ho začala bolet NOHA.

Pokud jsou slova použita v přeneseném významu či při pojmenování předmětu, v množném čísle na konci píšeme koncovku -ami.

V množném čísle se však již rozlišuje, zda-li
se jedná o část lidského či zvířecího těla nebo o

Koťátka pobíhala mezi NOHAMI stolu.
Hodinovými RUČIČKAMI hýbej pouze tehdy,

U podstatného jména ruka je tomu podobně.
Pokud podstatné jméno ruka pojmenovává část
těla, pak pro 2. a 6. pád množného čísla se používá tvar rukou. Pokud ale slovo ruka nese jiný
význam, správné tvary jsou následující: 2. pád ruk 6. pád - rukách.
-vd, mojecestina.cz-
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Poslanci zvolení za Vysočinu
� Koalice SPOLU
Vít Kaňkovský (ortoped, poslanec
Třešť, 51 let, KDU-ČSl) 10.096 hlasů
Eva Decroix (advokátka Jihlava, 39
let, ODS) 8596 hlasů
Romana Bělohlávková (dětská
lékařka, místostarostka Žďár n. S., 56
let, Bezp. za KDU-ČSl) 7153 hlasů
Martina Lisová (starostka městyse
Větrný Jeníkov, 37 let, TOP 09) 5712
hlasů

Lukáš Vlček (náměstek hejtmana pro lesní a vodní hosp., zemědělství a ŽP, zastupitel Pacova, 39 let, za
STAN) 8074 hlasů

� Hnutí ANO 2011

� SPD

Drahoslav Ryba (hasič, bývalý
ředitel HZS ČR, Radostín n. Osl, 58
let, za ANO BEZPP) 2805 hlasů
Martin Kukla (zkušební inženýr

JN – LISTOPAD 2021

Volby / Inzerce

Počátky, zastupitel Kraje Vysočina,
38 let, ANO) 1852 hlasů
Monika Oborná (poslankyně PS
PČR, Březník, 32 let, ANO) 1734 hl.
Josef Kott (poslanec PS PČR,
Olešná, 50 let, ANO) 1158 hl.
� Piráti + STAN

Radek Koten (poslanec PS PČR,
předseda výboru pro bezpečnost,
Vojnův městec, 56 let, SPD) 917 hlasů.

Jak jste spokojeni
s výsledkem voleb?
JN položily lidem anketní otázku
k uplynulým parlamentním volbám. Tady jsou vaše odpovědi:
� Barbora P., 32 let

Nejsem spokojená s výsledky
voleb, nelíbí se mi slepené strany do
jedné koalice, které by se jinak vůbec
nedostaly do sněmovny. Každá strana chce něco jiného, nedokážou se
shodnout, pouze ve věcech, co se týče EU. Na druhou stranu jsem spokojená, že ve volbách pohořela jistá
levicová strana.
� Alena, 62 let

Volila jsem Piráty, takže nejsem až
tak spokojená, jak bych si představovala, ale spokojená jsem.
� Pavla K., 33 let

Nejsem žádný politolog, takže já
jsem jen šťastná, že nevyhrálo ANO,
asi ze zcela pochopitelných důvodů
:). Překvapilo mě celkem, že dopadli
poměrně špatně Piráti. Myslela jsem,
že získají víc. Ale vzhledem k tomu,
že jsem se taky rozhodovala jeden čas
pro SPOlU, tak jsem ráda, že dokázali porazit již zmiňované ANO.
� Marie, 70 let

Nejsem spokojená s výsledky
voleb. Já jsem volila Šlachtu a ten se
tam nedostal. Je to pro mě zklamání.
Nesouhlasím s utvořenými koalice-

mi, myslím si, že by měly vznikat až
po volbách.
� Jarmila, 76 let

Byla jsem volit, ale nejsem spokojená. Volila jsem toho hlavního, co byl
i loni, tedy Andreje Babiše a ANO.
� Bohouš, 84

No nevím, co bych k tomu řekl.
Dopadlo to tak, jak jsem předpokládal, ale představoval jsem si to jinak.
Volil jsem ANO.
� Kateřina R., 36 let

Úplně nadšená z toho, že vyhráli SPOlU, nejsem, ale jsem ráda, že
porazili ANO. Trochu mě ale šokuje,
že se v České republice musí spojit
tři strany, aby porazily jednu. Kolik
lidí musí ANO volit?
� Eliška V., 38 let

Volila jsem ANO. Pro mě jako, pro
manželku podnikatele, je to jasná
volba, jelikož Babiš střihl všechny
podnikatele na jednu úroveň a ne,
aby se někde něco „šmelilo“. Jestli měl Babiš nějaký kauzy s Čapím
hnízdem, to mě absolutně nezajímá. Já jsem obyčejný člověk. Ale
s výsledkem voleb jsem spokojená. Sice vyhráli SPOlU, ale věřím,
že vládu bude sestavovat ANO a ne
koalice tří stran.
-vd-
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Baví vás knihy a to, co k nim patří?

která je předlohou filmu režiséra Ingmara Bergmana
B – Dětská knížka Ivany Fexové o dvou pejscích
z Kostelní Myslové
C – Kniha Jiřího Hubače, kterou natočil Karel
Kachyňa pod názvem Fany

Podzimní knižní veletrh, který se v půli října
konal v Havlíčkově Brodě, předurčil tematicky
i tento kvíz. Orientujete se v literatuře, nakladatelstvích nebo regionálních tématech?
-pk1. Podzimní knižní veletrh založila:
A – spisovatelka a překladatelka Markéta Hejkalová
B – publicista a spisovatel Miloš Doležal
C – básník a grafik Bohuslav Reynek
2. Které nakladatelství není spojeno s Vysočinou?
A – Nakladatelství Karolíny Koubové
B – Nezávislý podmelechovský spolek
C – Listen
3. Spisovatelka Ludmila Klukanová oslavila
5. 10. své 85. narozeniny. Který z dalších spisovatelů se narodil ve stejný den, měsíc a rok?
A – František Hamza
B – Jiří Stránský
C – Václav Havel
4. Publicista, spisovatel, držitel ceny Magnesia Litera a autor oceňované knihy Raději zešílet v divočině Aleš Palán začínal jako:
A – pracovník Státního okresního archivu v Jihlavě
B – novinář v Jihlavských listech
C – knihovník v Krajské knihovně v Havlíčkově
Brodě
5. Nejprodávanější knihou na Vysočině se
v roce 2018 stala kniha:
A – Žít jako Holík od Davida Lukšů
B – Život za První republiky od Zdeňka Geista
C – Prázdné útroby od Františka Nejezchleba

10. Pro kterou knížku jihlavských autorů
nebyla Jihlava předobrazem díla?
A – Kniha První generace města od Ludmily
Klukanové
B – Kniha Vraždy ze závisti od Miroslava
Skačániho
C – Kniha Löwovi od Zdeňka Geista
Návštěvníci knižního veletrhu si prohlížejí knihu spisovatele Petra Šámala (vpravo).
Foto: -pk6. Komiksy se zabývají i vážnou tematikou.
Které téma nebylo v komiksu zpracováno?
A – Holokaust
B – Život Milana Rastislava Štefánika
C – Babické události z 50. let
7. Které nakladatelství nebylo založeno v Jihlavě?
A – Altenberg
B – Mlýn
C – Dobrý důvod
8. Který ze spisovatelů dosáhl Nobelovy ceny
za literaturu?
A – Jaroslav Seifert
B – Otokar Březina
C – Karel Čapek
9. Knížka o Fany a Berym je:
A – Kniha švédského spisovatele Stieg Larssona,

Správné odpovědi: 1a, 2a, 3c, 4b, 5b, 6c, 7c,
8a, 9b, 10b.
Hodnocení:
10 správných odpovědí – jste asi autorem kvízu, nebo některým ze spisovatelů, o kterých se
v něm píše.
8-9 správných odpovědí – blahopřejeme, jste
znalci literatury, a to i té regionální.
6-7 správných odpovědí – vůbec to není špatné, v literatuře se orientujete.
4-5 správných odpovědí – nějaké povědomí
máte, nebuďte z výsledku zklamaní, otázky nebyly
jednoduché.
3-2 správných odpovědí – sem tam jste se trefili, baví vás asi víc číst než si pamatovat jednotlivosti.
1 správná odpověď – to by nás zajímalo, kterou
jste uhádli!
0 správných odpovědí – literatura není vaše
doména, což vůbec nevadí. Ctí vás, že jste se do
kvízu vůbec pustili.
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Ženy v OGV křtily kalendář žen
Na začátku roku pirátská náměstkyně hejtmana Hana Hajnová oznámila projekt Ženy z Vysočiny, na
konci září v jihlavském OGV křtila
kalendář s vyobrazenou dvanáctkou
inspirativních žen Vysočiny.
Křest obstaraly, kdo jiné, než ženy.
Básnířka, výtvarnice a učitelka Marta
Veselá Jirousová, primátorka Karolína Koubová a na dálku rektorka
Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.
Počin prý vznikl s jednoduchou
otázkou: Víte, kolik ulic ve vašem
městě nese jméno po ženě? A stejně

Kdo se vešel do letošního
kalendáře?
� Kamila Moučková
� Míla Doleželová
� Gertruda Sekaninová-Čakrtová
� Zdenka Vorlová-Vlčková
� Zdislava z Lemberka
� Suzanne Renaud
� Anna Pamrová
� Míla Myslíková
� Magda Husáková-Lokvencová
� Vlasta Javořická
� Simonetta Buonaccini
� Barbara Krafftová.

KRAJSKÁ náměstkyně Hana Hajnová
s vyobrazením Kamily Moučkové.

NA ŠŤASTNÝ „život“ kalendáře si přiťukly zleva Blanka Lednická, ilustrátorka Julie Opletalová, výtvarnice Marta Veselá
Jirousová, Hana Hajnová a primátorka Karolína Koubová.
Foto: Petr Klukan
tak se při křtu Hana Hajnová zeptala
přítomných: „Víte?“ Lidé si v Jihlavě
vzpomněli jen na ulici Karolíny Světlé, a na přilehlou Boženy Němcové
snad ani ne. A další? Nikdo nevěděl.
Z projektu vznikl kalendář. Jeho
ilustrátorkou se stala Julie „Itusa“
Opletalová, medailonky dvanácti
vybraným ženám sepsala brněnská
spisovatelka Alena Kastnerová.
Z 12 žen se v Jihlavě narodila jen
Kamila Moučková (rozená Nová,
1928-2020), známá hlasatelka, recitátorka, disidentka, politička a hlavně první moderátorka televizních
zpráv v Evropě.
A potom Maria Barbara Krafftová (rozená Steiner, 1764-1825),
jedna z nejvyhledávanějších portrétistek své doby, která se proslavila především portrétem Wolfganga
Amadea Mozarta. Jedná se o známý
obraz Mozarta na čokoládových tzv.
Mozartových koulích.
Velmi pěkný počin zviditelňování
významných žen by mohl pokračovat i v následujících letech. Zpočátku
se může každý sám za sebe zamys-

let. Nejsou v Jihlavě další ženy, podle
kterých by mohla být pojmenovaná
třeba ulice či jiné prostranství? Trochu našlápnuto Jihlava už má. Projekt zvelebení místa před Dělnickým

domem se nazývá podle houslistky a
dirigentky Almy Rosé, neteře Gustava Mahlera. Další ženy spjaté s Vysočinou, která by nemusela v příštím
kalendáři chybět.
-pk-
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Městská část

e
m
e
j
u
v
a
t
s
P ř ed

Hosov

městské části

MĚSTSKÁ ČÁST Hosov se nachází asi čtyři kilometry západně od Jihlavy. Snímek pořídil Milan Vilímek Jihlavský, jehož snímky Jihlavy jsou do konce listopadu k
vidění na Bráně Matky Boží.

Blízko do města i do přírody

To, co se nám na Hosově daří,
rozhodně není zásluhou jednoho člověka, ale celku, říká
Miroslav Meixner, předseda
osadního výboru Hosov, který
v této městské části žije již 21
let.
� Veronika Dawidowicz
Jaké to je, být předsedou osadního výboru?
Roli předsedy jsem přijal rád,
nikdy mi nevadilo chodit po úřadech a nemám problém jednat s lidmi. Snažím se svou funkci brát zodpovědně, nicméně na druhou stranu
nikdy se nepodaří vyhovět všem.
Osadní výbory beru jako jakýsi oficiální kanál pro komunikaci s městem. To, co se nám na Hosově daří,
rozhodně není zásluhou jednoho
člověka, ale celku.
Jak často se osadní výbor schází
a co nejčastěji řešíte?
Jednou za měsíc se s ostatními členy osadního výboru sejdeme a probereme věci, které je potřeba řešit.
Například jsme společně vždy řešili,
co se bude dít za akce a kam investovat peníze, které od města na chod
osady jakožto osadní výbor dostáváme.
Bohužel rok a půl jsme se teď kvůli covidu nescházeli. Po tak dlouhé
době jsme se sešli až 7. října.
Co se vám na Hosově nejvíce
líbí?
Je to blízko do Jihlavy a zároveň
také do přírody. Prostě ideální poloha.
Jak je to s dopravou?
MHD přestala do Hosova jezdit. Dříve jezdila ráno a odpoledne,

když vozila děti do škol a zpět. Ale
nebyla prý dostatečně využívána.
Navíc nám bylo předkládáno, že k
nám zajíždí nějakých čtyřicet linkových autobusů a já chápu, že se tudíž
nevyplácelo sem zavádět MHD.
Dokonce čtyři autobusy, které
jedou z Jihlavy, zajíždí i přímo do
obce. Takže na dopravu si nestěžujeme.
Co vás v poslední době potrápilo?
Problémem je, že přes Hosov vede
velice frekventovaná hlavní silnice
na Pelhřimov. Úsek, kde je zastávka autobusu, je velmi nepřehledný a
byly na místě obavy, že se něco stane. Sice zde byla vždy „sedmdesátka“, ale co si budeme povídat, tady se
dělaly závody.
Cením si, že se povedlo zavést
zde úsekové měření rychlosti. Je to
opravdu znát. Slyšel jsem už i názor,
že radar je tam jen proto, aby si město vydělalo peníze navíc, ale s tím
nesouhlasím.
Ta cesta je najednou mnohem bezpečnější a většina řidičů si už dává
pozor.
Co obyvatelům Hosova dělá
radost?
Doufám, že krom toho, že jsou
zároveň na vesnici i ve městě, tak
je také těší akce, které pořádáme.
Respektive pořádali jsme před covidem, za normálních okolností.
Dále se povedlo vyřešit topení v
objektu občanské vybavenosti. Jeden
z kolegů z osadního výboru zajistil panelové vytápění a jsme moc
rádi, že tento nápad město podpořilo, stejně jako opravu kuchyňky. Což
se hodí, jelikož se dá sál pronajímat
například na svatby či oslavy.

A co vás mrzí, že se nepovedlo?
Přes Hosov kdysi dávno vedla silnice z Jihlavy do Pelhřimova, na Telč.
Šla kaštanovou alejí, okolo rybníku a
tak dále. Za minulého režimu ta silnice patřila armádě, která ji využívala
např. pro přesun těžké techniky. Po
revoluci ji armáda používat přestala
a pamětníci se na nás začali obracet,
že by chtěli cestu začít využívat jako
odpočinkovou zónu, třeba pro procházky maminek s dětmi. Navíc zde
nyní přibylo dost mladých rodin s
dětmi a tento prostor by byl pro procházky ideální.
Podařilo se nám alespoň vykomunikovat, že silnice nakonec byla
převedena zpět pod město. Všichni
jsme se zaradovali a věřili, že se blýská na lepší časy a že z Hosova povede opravená cestička.
Bohužel, to se nám nepovedlo a
tento nápad zastupitelstvo neschválilo.
Což nás mrzí. Bylo by potřeba cestu revitalizovat a obyvatelé by to jistě ocenili.
Co byste chtěli do budoucna v
Hosově zlepšit?
Jde o cestu na Vysokou. Stačí když
je trošičku deštivo a kvůli pramenům v okolí je cesta podmáčená.
Když tudy ještě jezdí auta, ta kvalita
je opravdu hrozná.
Bohužel zatím to není prioritou a
bylo nám z magistrátu pouze řečeno, že to jednou bude. Myslím si, že
jedna větší, jednorázová investice
do opravy by byla lepší než několik
malých, které proběhly doposud.
Také bychom chtěli opět začít
pořádat akce pro lidi.
Město nyní dává dohromady nové
osvětlení. A my bychom byli rádi,
kdyby se podařilo v rámci toho zajistit i osvětlení kapličky. Ta je takovým

symbolem Hosova.
Jaké jsou sousedské vztahy ve
vaší části?
Před covidem se jezdilo na zájezdy,
chodilo na bowling a hodně nás to
utužovalo. Ze začátku jsem ani nevěděl, jak se kdo jmenuje a naopak.
Měli jsme například i taneční pro
„starší začátečníky“. To mělo ohromný úspěch.
Dělali jsme zabijačkové hody, pouť
se zábavou, nebo u dětí byl velmi populární lampionový průvod.
Hrozně rádi bychom letos opět udělali dětem Mikuláše.
V posledních letech si stavíme i slámový betlém. Sice neumělý, ale stavěný s láskou a ten symbol Vánoc
tam je.
Těch akcí a nápadů je opravdu
spousta a věříme, že se nám zase
podaří je obnovit.
Má Hosov nějakou raritu či zajímavost?
Tak jednak je to zmíněná kaplička a druhak, když se jede z Hosova na Vysokou, tak je tam tzv. Zikmundova studánka. Podle pověry se
zde Zikmund zastavil, když odjížděl
poražen z Jihlavy. Loni to bylo 600
let od uplynutí této události.

Historie
� První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359.
� Hosov je vesnice, část krajského
města Jihlava. Nachází se asi 4 km na
západ od Jihlavy.
� Původně se jednalo o část Horního
Kosova.
� K Jihlavě byl Hosov připojen 1. dubna 1980.
� Počet obyvatel: 164
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Nesmírně vesmírný
optický internet

Individuální
nastavení příchozí
a odchozí rychlosti
internetu

Vlastní
IPTV Kuki

Vhodný
pro vícečlenné
domácnosti
a studentské byty

Aktivace a zrušení
zdarma, zákaznická
podpora a servis
7 dní v týdnu

539 01 01 01

www.netbox.cz
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Astrologické okénko na listopad 2021
Slunce nám vstoupilo do znamení Štíra 23. října. V tomto období se příroda intenzivně připravuje na zimu a ubývá světla, což s
sebou přináší typickou podzimní
únavu a melancholii, proto jsou
lidé narození ve znamení Štíra
hloubaví, citliví a často melancholičtí. Málokdy mezi nimi najdeme
extroverty, přestože všechno silně
prožívají.
Jejich pocity jsou podobné silným podmořským proudům, které
však nad hladinou nejdou vidět,
zvláště je-li pokryta ledem. Štír
je totiž vodní znamení, podobně jako Rak nebo Ryby, což značí
velkou empatii a citlivost jedinců,
kteří se v těchto znameních narodili.
Typický Štír má přirozený vhled
do druhých lidí, proto v tomto
znamení najdeme nejvíce psychologů, policistů, ale i techniků.
Přitahují ho záhady a vše skryté,
takže jeho pohled na svět je vždy
o něco složitější.
Štír umí hluboce milovat, ale i
nenávidět. Rovnováha a odstup
nejsou jeho silné stránky, proto je
lepší s ním vycházet.
Pokud však najde milovanou
osobu, velmi si ji hlídá a na oplátku je vášnivým a oddaným partnerem. Lidé narození v tomto
znamení umí své city skrývat, ale
podle očí zjistíte, že klidní rozhodně nejsou. Umí být totiž také
bojovní a rádi si jdou za svým
cílem, ať to stojí, co to stojí.
Všechno si pamatují a ještě dlouho se k tomu vrací, proto si vedle nich můžete být jisti, že veškeré
křivdy ještě vyplavou na povrch,
možná i za dvacet let.
Tuto geniální paměť by měli Štíři využít k dobrému a naučit se
odpouštět. Někdy to totiž vypadá,
jako by žili jednou nohou v minu-

losti.
Pokud máte Štíra mezi svými
přáteli, jistě je k vám vždy upřímný a umí dobře poradit. Jen buďte
opatrní, co mu vyprávíte, jelikož
to už nikdy nezapomene.
Lidé narození ve znamení Štíra
mají citlivé ledviny, močové cesty, pohlavní ústrojí a také konečník. Veškerý stres se většinou projevuje v těchto místech, proto by
neměli prochladnout.
Doporučuji brusinky nebo při
potížích urologický čaj, nicméně
velmi účinná bude také psychoterapie, jelikož častou příčinou
potíží bude u tohoto znamení právě psychika a staré nezpracované
vzpomínky. Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková
www.luciepolakova.cz

Ilustrační obrázek: Pixabay.com

Období Štíra

Pohotovostní služba zubních lékařů – listopad 2021
Datum

Den Jméno

Místo poskytování, telefon

6. 11.

So

MUDr. Policarová Marie

Masarykova 445, Telč-Podolí, 588 56 Telč, 567 213 173

7.11.

Ne

MUDr. Pollaková Silvia

Kamenice 405, 588 23 Kamenice, 567 273 380

13. 11.

So

MUDr. Bínová Anna

Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213 171

14. 11.

Ne

MDDr. et MUDr.
Procházková Barbora

Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 733 284 783

17. 11.

St

MDDr. Vohlídalová Klára

Zubní studio V+V s.r.o., Kostelec 87, 588 61 Kostelec, 737 391 434

20. 11.

So

MDDr. Procházková
Martina

Prodentica s.r.o., Křivá 1654/4, 586 01 Jihlava, 602 479 225

21. 11.

Ne

MUDr. Stavárková Pavlína Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava, Staré Hory, 567 132 545

27. 11.

So

Stomatologické centrum
Jihlava s.r.o.

28. 11.

Ne

MUDr. Suchánková Ludmila nám. Svobody 77, 588 32 Brtnice, 737 479 790

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

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

Čtvrtstoletí festivalu dokumentů
Poslední říjnový týden se v krajském městě konal pětadvacátý ročník populárního Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů
Ji.hlava.
Festival zahájil film Když květiny
nemlčí běloruského režiséra Andreie Kutsily, který ve snímku zachycuje
brutální potlačení demonstrací proti zfalšované volbě prezidenta loni v
Bělorusku.
Cenu za přínos světové kinematografii letošní Ji.hlava udělila české
režisérce Janě Ševčíkové.
V rámci sekce Masterclass pak
představil svou tvorbu americký
režisér Oliver Stone, ruský filmař

Vitalij Manskij nebo český dokumentarista Jan Gogola ml.
Na letošním ročníku si diváci mohli vyzkoušet také svět virtuální reality. VR a GAME zóna se nacházela na
Masarykově náměstí.
Autorem ji.hlavských festivalových
cen je od letošního ročníku českoargentinský výtvarník Federico Díaz.
„Nepůjde o jednu cenu, která by se každý rok opakovala. Federico Díaz letos
začal vyvíjet dlouholetý projekt, ve kterém učí umělou inteligenci zkoumat a
následně přepsat emocionální sdělení
do grafického zápisu,“ popisuje podobu nových cen Marek Hovorka.
-tz, vd-
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