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Některé děti, se kterými se 
setkávám, mají špatnou zkuše-
nost s dospělými. Například, 
že přišla nějaká špatná reakce 
po tom, co se jim svěřily, říká 
Šárka Štočková, která pracuje 
sedm let v nízkoprahovém zaří-
zení v Jihlavě.

Veronika Dawidowicz ז

S čím nejčastěji bojují dospívající 
a mladí lidé, kteří přijdou do vaše-
ho zařízení?

Jsou to lidé, kteří mají nějaké trable, 
se kterými si neví rady. Často nema-
jí za kým jít, mívají problémy doma 
nebo ve škole.

Věkově jsou to lidé od čtrnácti do 
šestadvaceti let. 

Standardně jim ale bývá maximálně 
těch dvaadvacet. 

Pokud přijdou ti starší, tak napří-
klad proto, že je vyhodili z práce a oni 
teď neví, co dál. Jsou zde děti, které se 
špatně zapojují. Přestěhují se z jiného 
města a ve škole je to pro ně těžké.

S čím třeba potřebují pomoci lidé 
ve věku 18+?

Pracák, dávky, hmotná nouze, ně-
co, s čím si třeba neví rady ani rodiče, 
pokud s nimi žijí.

Děti, co se potýkají s těmito pro-
blémy, mají zázemí, rodinu, nebo 
jsou to spíš takové děti ulice?

Je to namixované. Jsou děti, co mají 

plnohodnotnou rodinu, ale něco jim 
nefunguje. Ať ve škole, nebo mezi 
vrstevníky.

No a pak jsou tu i ty děti ulice, o kte-
ré se nikdo moc nestará. My většinou 
o dětech víme křestní jméno nebo 
přezdívku a věk.

Jak se třeba děti, které potřebují 
pomoc, cítily v době covidu, kdy se 
nemohly s nikým scházet?

Někteří si na to zvykli a teď se snaží 
spíše o online komunikaci, aby sem 
nemuseli. Je pak ale těžké rozluštit 
jejich zkratky, smajlíky…je nečitel-
né odhadnout, co myslí vážně a co je 
nějaká nadsázka.

Hodně z nich covid vrátil na start. 

Kde je většinou problém u těchto 
dětí?

Dost často je to špatný prospěch. 
Často řešíme, že opouští základky 
dřív, než by měly, jelikož neustále 
propadají. 

Pak nastává další problém, že 
nechtějí ani pokračovat ve studiu. 
Ani učňák, ani střední škola. Dost 
často je to ovlivněné rodinou, která 
na ně tlačí, aby šly vydělávat peníze.

Bohužel si neuvědomují, že teď 
tu práci jen se základkou možná 
seženou, ale za pár let už tomu tak 
být nemusí. Pak už se jim bude těžko 
vracet zpět do školy. 

Snažíme se je motivovat, aby si udě-
laly alespoň ten učňák. Obzvlášť klu-
ci jsou manuálně šikovní a sami o 
tom mluví, že by se třeba chtěli vyučit, 

Děti se často vyzpovídají

ale ne vždy se to v rodině setká s úspě-
chem.

Myslíte si, že tyhle problémy jsou 
všeobecně způsobeny špatnými vzo-
ry?

Myslím si, že u někoho určitě, o všech 
bych to asi neřekla. Kolikrát i oni sami 
nám to řeknou, že rodiče mají jen 
základku a je to v pohodě. Je pak těžké 
je nějak namotivovat.

Co problémy se vztahy?
Jak vztahy mezi vrstevníky, tak ty 

partnerské se řeší často. Je to obvyk-
le způsobeno špatnými vzory doma. 
Děti pak ve vztahu opakují chyby 
svých rodičů a nechápou, proč té 
přítelkyni/příteli to vadí. Oni v tom 
vyrůstali, tak jim to přijde normální 
a naopak nechápou, že někomu se to 
tak nejeví.

DĚTI mají často špatné vzory v rodině. Rodiče mají jen základní vzdělání, proč by 
tedy oni měli studovat, říká Šárka Štočková, která se stará o děti a mladé lidi od 14 
do 26 let.  Foto: archiv ŠŠ

Jste úspěšný podnikatel 
a velký odborník v oblas-
ti vodohospodářské. Jak se 
díváte na aktivitu Jihlavy v 
této oblasti?

Jsem moc rád, že po letech 
přešlapování Jihlava prostřed-
nictvím náměstků Petra Ryš-
ky a Martina Laštovičky zcela 
jasně postavila zcela strate-
gický a bezpečný koncept 
vícezdrojového zásobování 
Jihlavy pitnou vodou. Přímo-
čará a transparetnní spoluprá-
ce přinesla rychlé výsledky. 
První etapa propojení vodá-
renských soustav HB - JI se již 
staví, a další se projektuje.

Co to přesně pro Jihlavu 
znamená?

Znamená to, že až třetinu 
Jihlavy bude možno zásobo-

vat kvalitní vodou z Želivky 
jako dalšího zdroje. Je to zce-
la klíčové pro další budouc-
nost a rozvoj města. 

Může to mít dopad i do 
ceny pitné vody?

Samozřejmě, voda z tohoto 
připojení by při současných 
vstupech byla výrazně levněj-
ší.

Chcete něco vzkázat závě-
rem?

Opravdu mě moc těší, že pan 
Ryška s panem Laštovičkou 
myslí na budoucnost města v 
horizontu výrazně delším než 
je jejich funkční období, a tak 
to má být, to dělá dobrý hos-
podář. Nemluví, ale pracují.
 (PI-j09-27D)

RNDr. Pavel Policar, M.Sc.

.předseda představenstva VaK HB a.s ז
let manažerských zkušeností ve vodárenství v Anglii a ČR 35 ז
vede české i mezinárodní vodárenské konference ז
 s rodinnou strojírenskou firmou stavěl mj. Burdž Chalífa, nejvyšší ז
budovu světa v Dubaji

Každé město potřebuje vodu, více zdrojů je výhoda


