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Měsíční glosování
� Jak se priority města mění 

v souvislosti s tím, kdo vládne, 
lze ukázat na příkladu ohňostro-
jů. Zatímco minulé vedení radni-
ce chtělo ohňostroje utlumit, ne-
li s nimi úplně skončit, neboť jsou 
hlučné a část lidí si na ně stěžuje, 
tak současné vedení naopak vyho-
ví té části obyvatel, která by je nao-
pak chtěla. Jo, a na Nový rok mají 
být dokonce dva: na Masarykově 
náměstí a ve Zborné. 

� Lid si žádal přímou volbu pre-
zidenta, tak ji tu máme. Jak to může 
dopadnout, vidíme v tragickém pří-
mém přenosu z Hradu. Co si přát? 
Ať máme nyní šťastnější ruku! 

� Týden před Vánoci se sta-
la havárie na vodovodním řadu v 
ulici Sokolovská. Bez vody byly 
náhle tisíce lidí. Místo, aby obča-
né pracovníkům SMJ poděkova-
li za rychlou opravu, na sociálních 
sítích někteří tvrdili, že tohle by se 
za komunistů nemohlo stát. Mimo-
chodem, všem milovníkům politiky 
Putina: Na Bedřichově si mohli lidé 
vyzkoušet, jaké to je být bez vody. 
A přidejte si k tomu - ještě být bez 
tepla a bez elektřiny.  

� Konec roku a začátek další-
ho vede k bilancování. Nic si z toho 
nedělejte, že minulá vláda, když 
mohla šetřit, tak rozhazovala a 
nechala kasu prázdnou, a ta součas-
ná se s tím pere nic moc. Před sebou 
máme nový rok. Hledejme pozitivní 
věci a negativními se nenechme roz-
hodit.  -pk-

V domově pro seniory Lesnov si 
20. prosince udělali předčasné Váno-
ce. 

Jelikož byl domov zapojen do akce 
Ježíškova vnoučata, dostali někteří 
klienti dárky od lidí, kteří plnili jejich 
přání na dálku. Například gramofon 
s deskami, který věnoval manželský 
pár žijící v Saudské Arábii.

Z toho měly mít zvláště dámy 
opravdu velkou radost. Mezi des-
kami našly například Karla Got-
ta, Marii Rottrovou nebo oblíbené 
dechovky. 

„No jako první si určitě pustíme Got-

ta. To je jasný, toho milujeme,“ komen-
tovala výběr gramofonových desek 
paní Trnková.

Během odpoledne proběhl také 
slavnostní přípitek nealkoholickým 
sektem, a tak jsme se paní Trnkové 
zeptali, jestli stále slaví silvestra.

„No jistěže. Já mám ráda veselo a 
zábavu,“ vypráví seniorka a s úsmě-
vem pokračuje, „Já zpívám, bubnuju, 
to je paráda.“

Paní Trnková je původně z Telče a 
říkala, že i za mlada tam bylo veselo 
a silvestr chodila slavit i dřív.

„Do nového roku bych přála hod-

ně zdraví rodině a trochu i mně,“ říká 
skromně milá dáma a dodává, že je 
ráda, že jí zdraví zatím slouží, jak to 
jen jde. 

„Čtenářům Jihlavských novin bych 
popřála, ať se jim líbí čtení v novinách. 
I já je ráda čtu,“ řekla ještě na závěr 
přání a vyrazila se bavit se svými přá-
teli i pečovatelkami z domova. 

Na těch bylo vidět, že se seniorům 
opravdu věnují celým srdcem a po 
celou dobu se jim věnovali a bavili se 
s nimi.

Vypadá to, že Pod Rozhlednou 
měli i letos vánoční pohodu. -vd-

PAN VLASTIMIL OCHRANA i paní Trnková patří mezi ty, kteří se rádi baví a oba mají moc rádi hudbu. Do nového 
roku si přejí pro sebe i své blízké hlavně zdraví. Foto: Veronika Dawidowicz

Babičky a dědečkové 
na Lesnově slavili Vánoce
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Koho budete volit ve volbě prezidenta a proč?

Zanedlouho nás čeká již sed-
má volba prezidenta v historii 
České republiky, z toho potřetí 
proběhne přímou volbou. 

� Lenka Kopčáková

První nebo druhý lednový termín 
prezidentských voleb rozhodne o 
budoucí hlavě našeho státu. 

Pokud se v prvním kole (13. a 14. 
1.) podaří zvolit kandidáta s nadpo-
loviční většinou platných hlasů voli-
čů, volby nového prezidenta ČR byly 
úspěšné. 

V opačném případě se za 14 dnů 
koná druhé kolo volby (27. a 28. 1), 
kam postupují dva nejúspěšnější 
kandidáti z prvního kola. 

Prezidentem republiky bude zvolen 
kandidát, který obdržel ve druhém 
kole volby nejvyšší počet platných 
hlasů oprávněných voličů.

Hypoteticky ale může nastat i situ-
ace, že před druhým kolem voleb 
se kandidát své kandidatury vzdá, 

pozbude práva být volen nebo zemře. 
Pak do druhého kola voleb postupu-
je kandidát, který se v prvním kole 
voleb umístil na třetím místě.

V případě rovnosti hlasů pro kan-
didáty 2. kola by byla celá volba zru-
šena a do deseti dnů vyhlášena nová 
volba.

Funkční období českého preziden-
ta je pět let a musí být bezúhonným 
občanem ČR starším 40 let. Stejného 
prezidenta nelze zvolit více než dva-
krát za sebou. 

O místo hlavy státu se v nadcházejí-
cích volbách uchází devět kandidátů, 
pro které Státní volební komise 14. 
12. vylosovala čísla. Pod těmi kandi-
dáty najdeme na hlasovacích lístcích.

Voličské průkazy
Pokud víme, že v termínu prezident-

ských voleb nebudeme doma, lze si 
vyřídit voličský průkaz a hlasovat v mís-
tě svého aktuálního pobytu. V zahrani-

čí můžeme hlasovat na zastupitelských 
úřadech ČR. V obou případech bude-
me zapsáni ve zvláštním seznamu voli-
čů.

V běžné situaci půjdeme hodit svůj 
hlas do obvyklého volebního okrs-
ku, kde jsme dle adresy našeho trvalé-
ho pobytu zapsáni ve stálém seznamu 
voličů. 

Mít platné doklady 
Prvovoliči musí alespoň druhý den 

prvního kola voleb dovršit věku 18 
let. Kdyby došlo na druhé kolo voleb, 
pak vyrazí k volebním urnám i o 14 
dní mladší prvovoliči, za stejných 
podmínek.

Předpokladem připuštění k vol-
bám je ve všech případech náš plat-
ný doklad totožnosti, tedy občanský 
průkaz nebo pas. Takže rychle zkont-
rolujme, zda doklad nebude ve dnech 
voleb propadlý. 

Kdysi na městském úřadě existo-

vala služba pro případ, že volič na 
poslední chvíli zjistil neplatný doklad 
totožnosti. Pro účel voleb mu vysta-
vila jednorázový doklad. 

Tato služba dnes již neexistuje. 
S ohledem na aktuální datum již kla-
sické vyřízení nového občanského 
průkazu nestíháme. Trvá totiž 30 
dní, než Ministerstvo vnitra doklad 
doručí příslušnému úřadu. 

 (Pokračování na str. 7)

Prezidentské volby se blíží, je to na nás
Přehled kandidátů 

Pavel Fischer  � (číslo 1)

Jaroslav Bašta �  (číslo 2)

Josef Středula �  (číslo 3)

Petr Pavel �  (číslo 4)

Tomáš Zima �  (číslo 5)

Danuše Nerudová �  (číslo 6)

Andrej Babiš �  (číslo 7)

Karel Diviš �  (číslo 8)

Marek Hilšer �  (číslo 9)

Prezidentské volby se velmi rychle blíží, a tak vyvstává otázka, 
kdo bude následníkem Miloše Zemana? Koho byste volili?  Zepta-
li jsme se jihlavských zastupitelů.

Veronika Dawidowicz �

V prezidentských volbách pod-
poruji všechny demokratické kan-
didáty, ale osobně jsem v tuto chví-
li rozhodnutý volit paní profesorku 
Danuši Nerudovou.

A má to několik důvodů. Nechci 
za prezidenta nikoho, kdo se ušpinil 
spoluprací s minulým režimem. Pre-
zident má být dle mého názoru apo-
litický, nezatížený kauzami, soudní-
mi procesy nebo jinými problémy z 
minulosti.

Danuše Nerudová je pro mne nadě-
jí, že jako prezidentka bude opět hrdě 
reprezentovat naši zemi nejen u nás, 
ale také v zahraničí. Vnímám ji jako 

zkušenou ekonomku a nadstranic-
kou političku, která nebude překra-
čovat ústavní zvyklosti a vzhledem 
ke své energii a empatii nejen jezdit 
do regionů mezi své spoluobčany, ale 
také ve spolupráci s vládou řešit pro-
blémy obyčejných lidí.

Prezident má být nezatížený 
různými kauzami

Radek 
HOŠEK
STAN 

Rozhoduji se mezi dvěma kandi-
dáty - panem generálem Pavlem a 
paní profesorkou a emeritní rek-
torkou Nerudovou. Důvody jsou z 
mého pohledu jednoduché. Vím, 
koho za prezidenta České republi-
ky nepreferuji, a vzhledem k celko-
vému počtu kandidátů se chystám 
podpořit z mého pohledu přijatelné 
kandidáty, kteří mají reálnou šanci 
na úspěch. 

Myslím si, že by oba dva zvlád-
li vykonávat svůj úřad reprezenta-
tivně a odpovědně. Jsem si vědom 
toho, že žádný kandidát nebude 
nikdy splňovat všechny požadavky, 
ale chystám se podpořit jednoho z 

těchto dvou zmíněných kandidátů 
a zároveň bych si přál, abychom si 
v případném druhém kole nemuse-
li vybírat mezi lepším a horším kan-
didátem, ale mezi dvěma dobrými 
a kvalitními, kteří budou vykoná-
vat všechny pravomoci prezidenta 
odpovědně a s respektem.

Vojtěch 
PRCHAL
ODS

Žádný kandidát nebude 
splňovat všechny požadavky

Prezident by měl být čestný
V České republice si od roku 2012 

volí svého prezidenta přímo občané. 
Odpůrci tohoto volebního systému 
namítají, že se bude nutně polarizo-
vat společnost. Příznivci jsou naopak 
nadšení z toho, že občané mají větší 
vliv na správu veřejných věcí. 

Prezidentkou či prezidentem by 
měl být člověk, který má zkušenos-
ti, nadhled, je čestný a spravedlivý, 
slušný a nerozděluje společnost. Měl 
by občany naopak stmelovat, v dneš-
ní těžké době je podporovat a být tu 
„pro ně“. 

Je to stále opakované klišé, ale měl by 
být prezidentem náš všech. Nebudu 
zde psát konkrétní jméno, koho budu 
volit, protože to je věc každého z nás. 

Vážení občané, prosím, volte podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí a 
nenechte se znechutit různými před-
volebními boji. Využijme tuto mož-
nost, kterou nám přímá volba dává, a 
pojďme k volbám. Věřím, že ať už se 
prezidentkou či prezidentem stane 
kdokoliv, posune Českou republiku 
na vyšší úroveň. 

Richard 
ŠEDIVÝ
ANO

Fischer navazuje na Havla
Volit budu Pavla Fischera. Máme hodně 

společného. Je ze stejné generace revoluč-
ních studentů z roku 1989. Je frankofonní a 
pracoval pro prezidenta Václava Havla. Pro 
mě je politicky i jako člověk velmi čitelný a 
v názorech srozumitelný a lidský. Nejlépe 
z kandidátů ideově navazuje na prezidenty 
Masaryka a Havla. 

Martin 
LAŠTOVIČKA
KDU-ČSL

J. Bašta je zárukou slušnosti
Kandidátem SPD je pan Jaroslav 

Bašta. Člověk s vysokým morálním 
kreditem, za což byl i vězněn, člověk 
s neměnnými názory a postoji (na 
rozdíl od řady jiných kandidátů není 
„korouhvička“). 

Je zárukou slušnosti v osobním i 
veřejném životě. Byl ministrem, vel-
vyslancem jak v Rusku, tak i na Ukra-
jině. Má letité zkušenosti vrcholného 
politika a nepodléhá mocenským vli-
vům. 

Je osobností s velkým přehledem, 
s morálními vlastnostmi, a hlavně je 
pan Jaroslav Bašta nekonfliktní, což 

nám dává záruku, že pan Jaroslav Baš-
ta by byl dobrým prezidentem všech 
občanů naší vlasti. 

Proto mu určitě dáme i my, zastupi-
telé za SPD, v lednu příštího roku své 
voličské hlasy.

Petr 
PAUL
SPD
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Odešel učitel 
Miloš Janderka

Ve věku 74 let zemřel jihlav-
ský pedagog, basketbalista a vel-
ký sportovec, motorkář a školi-
tel v centru Čs. červeného kříže 
Miloš Janderka. Oblíbený učitel 
na Gymnáziu Jihlava a muž desa-
tera dalších zájmů, tak na něho 
vzpomínají spolupracovníci i stu-
denti školy.  

I jako zástupce ředitele nevá-
hal a přiložil ruku k dílu, kde bylo 
třeba, například i při stavbě nové 
tělocvičny, kdy se nebál vzít do 
ruky zednickou lžíci.  

Učitel Miloš Janderka zemřel 
17. prosince. Poslední rozloučení 
se konalo v předvánočním týdnu. 
 -pk-
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Náklady na živobytí neustá-
le rostou, ať už se to týká energií či 
potravin. Lidé se tak čím dál častěji 
obracejí na úřad práce, který v pří-
padě špatné fi nanční situace nabízí 
pomoc formou různých příspěvků a 
přídavků.

Na uřadu práce v Tolstého ulici, 
kde se vyřizují příspěvky a přídavky, 
bývá obzvláštně v úřední dny velmi 
plno.

Dávky od státu potřebuje stále více 
lidí. Matky samoživitelky, rodiny 
s jedním příjmem, senioři, ale i mla-
dí svobodní lidé, kteří žijí v nájmu.

Jak Jihlavským novinám řekla tis-
ková mluvčí Úřadu práce Kateřina 
Beránková, nejčastěji vyplácenou 
dávkou je aktuálně příspěvek na 
péči, kde se jedná o zhruba 363 tisíc 
dávek měsíčně.

V systému státní sociální podpory 
jde zejména o přídavek na dítě 336 
tisíc dávek měsíčně, na druhém mís-
tě je rodičovský příspěvek, kde se 
jedná o cca 280 tisíc dávek a násle-
duje příspěvek na bydlení -  188 tisíc 
dávek.

Meziročně došlo k nárůstu počtu 
všech vyplacených dávek téměř o 
padesát procent. 

Aktuálně úřady práce vyplácejí v 
rámci celé ČR zhruba dva miliony 
sociálních dávek měsíčně. 

Pokud přemýšlíte, zda máte na 
danou dávku nárok, tak se to podle 
Beránkové dá jen těžko určit. „Toto 
lze s určitostí říci až po dokončení 
správního řízení, které je zahájeno 

ve chvíli, kdy si občan podá žádost,“ 
vysvětluje mluvčí Úřadu práce ČR.

Pokud nevíte, co a jak, tak nejjed-
nodušším řešením je osobní kon-
zultace, kdy vám pracovník úřadu 
poskytne základní poradenství.

„V okrese Jihlava monitoruje ÚP 
meziročně zhruba o 30 % vyšší počet 
žádostí a dotazů ze strany veřejnos-
ti,“ popisuje nárůst žádostí Šárka 
Kubátová, ředitelka krajské poboč-
ky v Jihlavě.

V Jihlavě nově fungují na pracoviš-
ti státní sociální podpory v Tolsté-
ho ulici také dvě energo-poradky-
ně, které občanům mohou poradit 
s některými dotačními programy či 
úsporami energie v domácnostech. 
„Snahou úřadu práce je co nejrychle-
ji pomoci všem, kteří to prokazatelně 
potřebují,“ říká Kubátová.

Zájem roste i co se týče nedávno 
spuštěného systému elektronických 
žádostí.

„Například u rodičovského příspěv-
ku činí počet podání elektronickou ces-
tou cca 30 %, zatímco v srpnu to bylo 

11 %. V případě příspěvku na bydlení 
vzrostl podíl žádostí podaných elektro-
nicky ze srpnových 14 % na říjnových 
31 %,“ vysvětluje Kateřina Beránko-
vá.

Čtenáři Jihlavských novin si však 
stěžují, že někdy trvá déle, než se 
online žádost o příspěvek dostane 
až k pracovníkům úřadu práce a ma-
jí pocit, že je lepší přijít osobně.

„Úřad práce upřednostňuje elektro-
nickou komunikaci,“ uvádí na pra-
vou míru situaci Beránková, která 
vysvětluje, že lidé mohou podávat 
žádosti o některou z nepojistných 
sociálních dávek například přes 
Identitu občana.  

Mobilní klíč, který je k online 
komunikaci potřebný, si zájem-
ci mohou zřídit na všech krajských 
pobočkách úřadu práce u přepážek 
označených logem Czech POINT. 

Aktuálně je online podání možné v 
případě příspěvku na bydlení, rodi-
čovského příspěvku, přídavku na dí-
tě a jednorázového příspěvku na dítě. 

Další možností je zaslání žádostí 
přes datovou schránku, e-mailu se 
zaručeným elektronickým podpi-
sem, poštou s vlastnoručním pod-
pisem či v době úředních hodin na 
podatelně příslušného kontaktního 
pracoviště úřadu práce.

Pokud se rozhodnete jít na úřad 
osobně, je dobré využít možnosti 
objednání se na určitý termín - opět 
je v Jihlavě možnost učinit tak onli-
ne. Případně si schůzku domluvit 
telefonicky či emailem.  -vd-

Žádostí o podporu přibývá
Aktuálně je online 

podání možné 
v případě příspěvku 

na bydlení, 
rodičovského příspěvku, 

přídavku na dítě 
a jednorázového 
příspěvku na dítě

Městský ohňostroj 
platí primátor

Za zbytečnou a až politikou kauzu 
označil primátor Petr Ryška diskusi 
o tom, kdo zaplatí novoroční ohňo-
stroj, který se nakonec město rozhod-
lo zorganizovat. Jak na zastupitelstvu 
Ryška řekl, nezaplatí jej „tajný spon-
zor“, ale on sám.   -pk-
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Chtěl bych se tímto vyjádřit k něk-
terým postojům tzv. „odborníků“ 
na dopravu. Již samotný autor toho-
to článku má v nadpise chybu, kde 
uvádí, že díky cyklopruhům nebude-
me cyklisty muset objíždět. Zřejmě 
myslel předjíždět.

Chápu, že některé úpravy cyklo-
dopravy jsou žádoucí nejen v rám-
ci bezpečné integrace cyklistické 
dopravy tam, kde je to vhodné a jsou 
k tomu vytvořeny alespoň základní 
podmínky podle platných norem a 
technických předpisů. Jindy je tře-
ba ale uznat, že se něco nepovedlo 
a vede to spíše k chaosu a nepocho-
pení.

Pan radní Beke se v článku vyjád-
řil, že si to několikrát projel, a je pro 
v takových úpravách pokračovat. Jen 
se bojím toho, že jestli se pan rad-
ní sveze někdy třeba tramvají, za-
čne prosazovat i kolejovou dopra-
vu. Dále se vyjádřil i v tom směru, že 
není čas čekat na to, až se komunika-
ce opraví, hlavně ať jsou cyklopru-
hy i tam, kde je komunikace rozbitá, 
kanálové vpusti propadlé, tak jak je 
to vidět i na snímku v tomto článku. 
Další technické parametry rozebírat 
nebudu, jen mám obavy, že místy 
nesplňují zákonné parametry uvede-
né v ČSN a TP.

Co na tom, že Technické podmínky 
navrhování komunikací pro cyklis-
ty TP 179 uvádí v kapitole 4.2 Inte-
grační opatření cyklistické dopravy v 
hlavních principech toto:

„Z hlediska stavebně-technického:
• zajištěn má být dostatečně kvalitní 

stav vozovky, uličních vpustí i ostatních 
souvisejících prvků infrastruktury;

• realizace opatření na poškozeném 
povrchu vozovky, u výtluků či propad-
lých uličních vpustí není ekonomicky 
účelná a může být rizikovější z hledis-
ka bezpečnosti a plynulosti provozu 
oproti stavu bez realizace cyklistických 
opatření.“ 

Korunu všemu nasadil pan mluvčí 
města Radovan Daněk, zřejmě další 
„odborník“ na dopravu, když uvedl, 
že odbor dopravy podcenil informo-
vanost o této novince, a vzhledem k 
nejasnostem a neznalostem doprav-
ních předpisů mnohými lidmi 
vysvětlil, co cyklopruh vlastně zna-
mená, a to tím způsobem, že veřej-
nost nepřesně a jen částečně infor-
moval o právech a povinnostech jak 
cyklistů, tak i ostatních řidičů. Takže 
vlastně jeho vysvětlení je spíše kon-
traproduktivní a povede k ještě vět-
ším dohadům a nejasnostem. Dále v 
článku uvádí, pro laickou veřejnost 
matoucí, výraz „ochranný“ jízdní 

Z dopisů redakci

pruh. Zákon o provozu na pozem-
ních komunikacích uvádí pojem 
jízdní pruh pro cyklisty. Ochranný 
jízdní pruh je uveden v Technických 
podmínkách, které jsou především 
pro odbornou část veřejnosti.  Takže 
opět nezvládnutá edukace?

Pro ujasnění celé problematiky 
cyklopruhů lze tedy uvést zásadní 
práva a povinnosti, které vyplývají 
ze zákona o provozu na pozemních 
komunikacích:

§ 57
1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyk-

listy, vyhrazený jízdní pruh pro cyk-
listy, stezka pro cyklisty nebo je-li na 
křižovatce s řízeným provozem zřízen 
pruh pro cyklisty a vymezený prostor 
pro cyklisty, je cyklista povinen jich 

užít v daném místě a směru, ledaže 

by tím mohla být ohrožena bez-

pečnost nebo plynulost provozu na 

pozemních komunikacích. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že 
pokud je například povrch vozovky 
ve špatném stavu, jsou zde překážky, 
výtluky, nečistoty apod. a cyklista z 
hlediska bezpečnosti vyhodnotí, že 
je ohrožena jeho bezpečnost, může 
jet klidně i v pruhu pro vozidla.

§14
(3) Jede-li vozidlo, pro které je vyhra-

zen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízd-
ním pruhu nebo tramvaj jinou rychlos-
tí než ostatní vozidla jedoucí stejným 
směrem, nejde o vzájemné předjíždění. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že 
není třeba dodržovat předepsaný 
boční odstup vozidlo – cyklista 1,5 
m dle ustanovení o předjíždění.

(5) Je-li vyznačen jízdní pruh vodo-
rovnými dopravními značkami jako 
jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro 
cyklisty a řidiče jiných vozidel odstav-
ce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro 
cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v 
podélném směru rovněž tehdy, není-
li přilehlý jízdní pruh pro toto vozi-
dlo dostatečně široký. Při vjíždění na 

jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič 

ohrozit cyklistu jedoucího v tomto 

pruhu.

V odstavci  1 se dále dozvíme, že 
zde obdobně platí pro ostatní řidiče 
i to že:

- na tento jízdní pruh smí vjet v podél-
ném směru i při objíždění, předjíždě-

ní, odbočování, otáčení, vjíždění na 

pozemní komunikaci, nebo vyžadu-

jí-li to zvláštní okolnosti;

- pořád při tom platí ust. § 14 odst. 
5 - Při vjíždění na jízdní pruh pro 
cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu 
jedoucího v tomto pruhu;

Takže nejenom širší vozidla, jak 
uvádí mluvčí města.

Tato ustanovení jsou celkem zásad-
ní pro výklad jízdy v tomto prostoru. 
Dá se říct, že cyklista si v podstatě 
nemusí dělat starosti s tím, že pokud 
je cyklopruh ve špatném stavu nebo 
jsou zde nějaké překážky, jede mimo 
tento pruh. 

Také řidiči vozidel, pokud budou 
na silnici výtluky, nerovnosti a nepo-
řádek (což se v Jihlavě bohužel stává 
často) mohou, pokud neohrozí cyk-
listu, vjíždět do cyklopruhu, protože 
objíždí překážku. Stejně tak, pokud 
budou třeba předjíždět vozidlo 
odbočující vlevo, nebo objíždět sto-
jící vozidlo apod.

Nechám tedy na čtenářích, jestli 
za situace, která je v současnosti na 
jihlavských komunikacích, má cenu 
tvrdohlavě stát za volbou cyklopru-
hů i v místech, kde se prakticky cyk-
listé nevyskytují nebo jen zcela spo-
radicky, povrch je ve špatném stavu 
a mnohdy nevyhovují ani technické 
parametry pro jejich zřízení. Před 
každou takovou realizací, by měla 
být provedena odborná studie dané-
ho prostoru a podmínek.

Je zajímavé, že k dané problematice 
se nevyjádřil nikdo opravdu kompe-
tentní, třeba z odboru dopravy měs-
ta.

Možná by bylo dobré se zamyslet 
nad tím, jestli prvně neopravit chod-
níky, které jsou taky v katastrofálním 
stavu, jestli neopravit nevyhovují-
cí a drahé osvětlení nebo nevyhazo-
vat peníze za příšerné dřevěné obru-
by kolem komunikací (jde snad o 
evropskou raritu). Myslím, že vyzna-
čení cyklopruhů vyjde na nemalé 
peníze, a výsledek…

 Pavel Hable

Ad Nové cyklopruhy mnoho řidičů rozčílily, 
díky nim však nemusí cyklistu objíždět
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(Dokončení ze str. 1)
Pokud tedy nemáme zároveň plat-

ný cestovní doklad, na který můžeme 
také odvolit, nezbývá nám, než svůj 
obecní úřad požádat o doklad ve 
zrychlené lhůtě do pěti pracovních 
dní nebo dokonce do 24 hodin. 

Jak pro ŽN upřesňuje Vladislava 
Stemberková z evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů žďárského městského úřa-
du, za vydání OP ve zkrácené lhů-
tě je občan povinen uhradit správní 
poplatky. „Do pěti pracovních dnů je to 
500 Kč, do 24 hodin uhradí 1000 Kč a 
tento doklad lze převzít jen na minister-
stvu vnitra v Praze,“ vysvětluje úřed-
nice. 

Způsob volby prezidenta
Naše republika zažila od roku 

1918 několik typů volby prezidenta: 
Revolučním shromážděním, dvěma 
komorami Národního shromáždění 
(vždy v dobové variantě) a Federál-
ním shromážděním.  

Po vzniku samostatné České repub-
liky k 1. 1. 1993 se volba prezidenta 
konala ještě koncem ledna na spo-
lečné schůzi Poslanecké sněmovny a 
Senátu. 

První volbu v roce 1993 tak proved-
li pouze poslanci, protože Senát ještě 
nebyl ustaven. Prvním českým pre-
zidentem byl nepřímou volbou zvo-
len Václav Havel, který nastoupil do 

úřadu 2. 2. 1993. Ve funkci po opako-
vaném zvolení působil do 2. 2. 2003, 
tedy deset let.

V prezidentském úřadu Václav 
Havel nebyl nováčkem. Těsně po 
sametové revoluci zastával od 29. 12. 
1989 úřad federálního prezidenta 
Československa. Tehdy jej opakova-
ně zvolily obě komory Federálního 
shromáždění. Ve funkci setrval 2 roky 
a 204 dní. Dne 20. 7. 1992 abdikoval 
kvůli chystanému rozdělení Česko-
slovenska.

Zavedení přímé volby
Česká republika se v roce 2013 

změnou Ústavy přidala ke 12 zemím 
Evropské unie, které přímou volbu 
hlavy státu mají (Bulharsko, Finsko, 
Francie, Irsko, Kypr, Litva, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko). 

ČR si zvolila variantu dvoukolové 
přímé volby hlavy státu, v podobném 
osvědčeném systému jako při vol-
bách do Senátu.

Volba prezidenta republiky se koná 
tajným hlasováním na základě všeo-
becného, rovného a přímého voleb-
ního práva všech českých občanů nad 
18 let. Navrhnout kandidáta může 
každý občan ČR starší 18 let, pod-
poří-li jeho návrh petice podepsaná 
nejméně 50 tisíci občany. Navrhovat 
kandidáta je také oprávněno nejmé-
ně 20 poslanců nebo 10 senátorů.

Prezidentské volby se blíží...

Mají neuvolnění zastupitelé 
pracovat na dohodu pro město? 
Je to vhodné, rozhodli zastupi-
telé po dlouhé diskusi.

Petr Klukan ז

Opoziční politik Daniel Škarka 
(dnes PiFo, dříve Fórum Jihlava) 
se stal prvopočátkem jiskření mezi 
politiky při projednávání bodu o 
uzavření dohod o pracích kona-
ných mimo pracovní poměr se čtyř-
mi zastupiteli. Vzpomněl si na dobu 
před čtyřmi lety, kdy byla jejich koa-
lice grilována ze strany hnutí ANO 
za obdobný postup. 

Nyní se jednalo o Marii Paláno-
vou (KDU-ČSL) a Magdalénu Sko-
řepovou (ANO), Davida Bekeho 
(ODS) a Jiřího Kotlíka (ANO), 
kteří by měli, ač neuvolnění politi-
ci, brát peníze za dohodnutou práci 
pro město. 

Jak Škarka naznačil, s oběma dáma-
mi nemá problém. Zastavil se však u 
Bekeho, manažera výstavby multi-
funkční haly, jenž by podle návrhu 
měl dohlížet i na projekt Hájenky a 
systém parkování, který má být ve 
městě zaveden, a J. Kotlíka, mající-
ho na starosti projekt Management 
nemovitého majetku města. 

Škarkovi vadilo například i zvýšení 
ceny u Bekeho z 500 na 800 Kč na 
hodinu. Jak poznamenal, při přepoč-
tu na celý úvazek by měl více peněz 
za měsíc než primátor. 

Co je funkční, ať pokračuje, zklidňoval 
atmosféru Hovorka k dohodám s politiky

Mně to připadne strašně 
nesolidní, reagoval 

primátor Ryška 
na opozičního 

zastupitele Hoška    

„Neříkám, že to je špatně, ale je to 
vtipný,“ poznamenal. I pan Kotlík 
má mít v přepočtu víc než náměstci. 

Primátor Petr Ryška (ODS) rea-
goval, že město platí externím pra-
covníkům třeba i dva tisíce korun a 
ti pak mají třeba třikrát tolik co pri-
mátor. „Pokud tomu ta práce odpo-
vídá, není to nic proti ničemu a já mu 
to nezávidím,“ dodal s úsměvem. 
„Práci odvádí dobře a  odvádí ji hro-
madu,“ řekl na adresu Bekeho, „kdy-
by ji odváděl jako soukromník, měl by 
mnohem víc.“ 

Proti Bekemu vystoupil i opozič-
ní Radek Hošek (STAN). Jak řekl, 
nemyslí si, že Beke je vhodným člo-
věkem, který by měl „v multifunkč-
ní aréně pokračovat“ a čekal by spíše 
výběrové řízení na nového člověka, 
„který to skutečně dotáhne do finále“.  

David Beke reagoval, že před čtyř-
mi roky se rozhodli s kolegy, že ten 
projekt rozseknou a posunou k rea-
lizaci. „Ty tisíce hodin práce dnes už 
stovek lidí jsou vidět. Že nám geopo-
litická situace neumožnila, aby v této 
době byla už hala rozestavěná, je pro-
stě fakt,“ řekl s tím, že pokud kole-
gové naznají, že má pokračovat dál, 

udělá to i na úkor svého volného ča-
su i finančních nároků. 

„Já peníze na tu radnici nosím, 
já je odsaď neodnáším,“ zdůraznil. 
„Nemám sekretářku, nemám kance-
lář, nemám devět let počítač, nemám 
devět let mobil, nemám služební auto, 
já tu netopím, já tu nic netisknu, takže 
v tomhle mám naprosto svědomí čis-
té…. Pokud budete pro, projekt rád 
dotáhnu, rozhodně se o to neperu, není 
to mou ambicí,“ řekl. 

Primátor na něj navázal a sdělil, 
že kdyby bylo na to místo vypsáno 
výběrové řízení, stálo by to mnohem 
víc. „Svou práci dělá pan Beke dobře,“ 
sdělil s tím, že u stovek hodin prá-
ce byl spolu s ním. Jak pokračoval, 
nechápe, na čem je založena Hoško-
va kritika. „Docela mě to překvapilo, 
z čeho čerpáte?“ zeptal se. 

Hošek reagoval, že hovořil s řadou 
obchodních partnerů, kteří to tvr-
dí. „Je dost smutné, že jen na základě 
toho, že někdo něco říká, vy odsoudí-
te člověka, který tomu věnoval spous-
tu svého času. Mně to připadne strašně 
nesolidní,“ reagoval primátor.    

Sám Hošek řekl, že nevidí výsled-
ky, neboť aréna je uzavřená a utratilo 
se hodně peněz. Vnímá to jako pro-
jekt, na který peníze nejsou, a mělo 
by se postupovat jinak. 

Do debaty o dohodách se zapojil i 

náměstek Jiří Pokorný (ANO), kte-
rý reagoval na Škarkovu vzpomín-
ku na dobu před čtyřmi roky, kdy 
byl on (Pokorný) v opozici, a koali-
ci (a Škarku) kritizovali za obdobné 
dohody a dnes je naopak prosazují. 

„Tehdy to nebyl populismus a dnes 
reálná politika. Tehdy to byla opráv-
něná obava a dnes na to reagujeme 
jako na konkrétní potřebu,“ sdělil. 

Jak řekl, tehdy to byla zcela nová 
zkušenost, která se ale v některých 
případech osvědčila. 

„Během čtyř let musím sebekritic-
ky říct: u pana Bekeho jsem se mýlil, 
dospěl jsem k přesvědčení, že je rozum-
né, aby člen zastupitelstva měl činnost, 
která by se jinak musela zadávat u 
externí firmy.“ 

Emoce v zastupitelstvu se poku-
sil zchladit Marek Hovorka (PiFo), 
když prohlásil, že rozumí hořkosti 
Dana Škarky, který zažil před čtyřmi 
roky grilování, ale na druhou stranu 
je dobré vést kontinuitu, a když se 
něco ukáže, že je to funkční, je dob-
ré v tom pokračovat. 

O dohodách čtyř zastupitelů se 
hlasovalo jednotlivě. Všechny pro-
šly dostatečným počtem hlasů. Jen 
Beke v případě své dohody hlasoval 
sám proti sobě. I tak obdržel 24 hla-
sů a bude tak pokračovat v rozděla-
né práci na multifunkční aréně.  
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Na střední školy míří v příš-
tím školním roce populačně 
silný ročník 2008. 

Ladislava Brabencová ז

Podle demografů je letošní počet 
žáků v devátých třídách nejsilnější za 
posledních 29 let. Odborníci se obá-
vají, že ne všechny děti se dostanou 

na své vysněné školy.
Na základních školách na Vysočině 

je podle zprávy kraje 5168 deváťáků 
(5045 běžné třídy, 123 speciální tří-
dy). Kraj Vysočina zřizuje 35 střed-
ních škol, 13 jich je soukromých, čty-
ři zřizuje církev a dvě střední školy 
jsou zřizovány městy. 

Podle krajského radního pro oblast 

Kraj: pro každého deváťáka bude místo

Termíny přijímaček:  
Hlášené jsou na duben

Ministerstvo školství již zveřejni-
lo termín jednotných přijímacích 
zkoušek. Pro čtyřleté obory, včetně 
nástavbových studií jsou vymezeny 
dny 13. a  14. dubna 2023.

Pro obory šestiletých a osmiletých 
gymnázií připadá termín na 17. a  
18. dubna 2023. 

Náhradní termín pro všechny, kte-
rým výše uvedená data nevyhovují, 
či se na ně nebudou moci dostavit, 

platí 10. a  11. května. 
Jednotné přijímací zkoušky na 

střední školy by podle nezisko-
vé organizace EDUin neměly být 
povinné a školy by je měly dělat 
jen dobrovolně. O podobě zkou-
šek by tedy měli rozhodovat ředite-
lé a místo testů od Cermatu by měli 
mít možnost stanovit i jiná kritéria 
podle charakteru studia a podmínek 
školy. -lb-

Nový krajský web pomůže 
s výběrem střední školy

Co mě baví? Pro co mám vlohy? V 
čem bych mohl být dobrý? Jaké bude 
mé budoucí uplatnění? 

Před těmito a dalšími podobnými 
otázkami stojí v letošním školním 
roce v Kraji Vysočina více než pět 
tisíc žáků devátých tříd základních 
škol. Pomoc s výběrem nejlepšího 
oboru a ideální střední školy nabízí 
nové stránky studujnavysocine.cz.

„Stránka Studuj na Vysočině umož-
ňuje výběr oboru především podle 
zájmů a podle toho, jaký typ školy chce 
deváťák studovat. Podle zadaných pre-
ferencí se uchazeči o studium vyfiltruje 
nejvhodnější obor,“ vysvětluje krajský 

radní Jan Břížďala. 
Vyhledaný obor se budoucím stře-

doškolákům zobrazí včetně informa-
ce, na kterých školách v kraji jej lze 
studovat. 

Proklikem se pak návštěvník strá-
nek dostane přímo na weby kon-
krétních škol, kde najde infor-
mace o doporučeném oboru, 
včetně délky studia, možného uplat-
nění i podrobnější představení obo-
ru. Budoucí středoškoláci se díky 
stránkám dozvědí, co mají od kon-
krétního oboru a školy očekávat, a 
získají reálnou představu, co mohou 
po škole dělat. -tz-

školství Jana Břížďaly jsou na nový 
školní rok kapacitně připraveny. 

„Mnohé školy mají volné kapacity 
v oborech, které se zatím nevyučují v 
samostatné třídě. Stejně tak se někde 
zvýší počet tříd jednoho oboru v roční-
cích,“ uvedl pro JL Břížďala. 

Podle něj kraj demografickou situ-
aci pravidelně sleduje a vyhodnocu-
je. „Nárůst počtu nových středoškoláků 
bylo možné sledovat již v tomto školním 
roce, v tom dalším to bude pokračovat. 
Vycházíme nejen z počtu narozených 

dětí před 15 lety, ale i skutečného počtu 
deváťáků na školách, a to s ohledem na 
migraci,“ dodal. 

Přihlášky ke studiu musí žáci posled-
ních ročníků základek podat do 30. 
března. Ti, kteří chtějí studovat obor s 
talentovou zkouškou, museli být roz-
hodnuti už do 30. listopadu. 

Formulář přihlášky dostávají žá-
ci od základní školy. V elektronic-
ké podobě má formulář ke stažení 
ministerstvo školství na svém webu 
msmt.cz.

Ilustrační foto: archiv JL
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Děti ze ZŠ a MŠ Nad Plovár-
nou obsadily v soutěži o nej-
krásnější stromeček krásná 
druhá místa.  

Petr Klukan ז

Možná překvapivé vítěze má letošní 
20. ročník soutěže O nejhezčí vánoč-
ní stromeček. Jak v kategorii mateř-
ských, tak i základních škol zvítězily 
školy z obcí na Jihlavsku – Brzkova 
(MŠ) a Větrného Jeníkova (ZŠ).  

Soutěž, kterou před dvěma desít-
kami let Jihlavské listy vymyslely, se 
postupně rozrostla do nebývalých 
rozměrů. Letos se do ní zapojilo 
dokonce 55 tříd škol a nápad novin 
převzala další města. 

Jaká škola z těch jihlavských nejví-
ce uspěla? Bezesporu ZŠ a MŠ Nad 
Plovárnou, která v obou kategoriích 
obsadila vynikající druhá místa. 

V mateřských školách je následo-
vala MŠ Březinova 30, MŠ Kvítek a 
pak už opět mimojihlavské školky 
z Vyskytné nad Jihlavou nebo Puklic. 

V kategorii základních škol na tře-
tím místě skončila jihlavská ZŠ 
T. G. Masaryka, následovala ji ZŠ 
Havlíčkova, ZŠ Seifertova, ZŠ Speci-
ální a Praktická škola, Křesťanská ZŠ 
a osmé místo patří již ZŠ v Puklicích. 

Ač se jihlavské školy a školky umís-
tily na krásných místech, prvenství 
jim unikla. Proč? 

Pěkně to vystihla Veronika Paláno-
vá z Větrného Jeníkova: „Máme výho-
du, že jsme vesnická škola.“ Tam se 
totiž do soutěže zapojili snad úplně 

Vítězi jsou: Brzkov a V. Jeníkov  

všichni. Stejně tak v Brzkově, kde sta-
rosta dokonce dětem vypravil auto-
bus, aby si mohly pro cenu přijet, a 
celá ves je podporovala, co mohla. 
Ostatně obdobné to bylo v Puklicích, 
Vyskytné nad Jihlavou…  

Vítězství vždy potěší, ale účast je 

v této soutěži možná ještě důležitější. 
Co nápadů děti vymyslely a dokázaly 
vytvořit. Obyvatelé krajského měs-
ta a jeho návštěvníci se o tom moh-
li přesvědčit při procházce po Masa-
rykově náměstí. Vytvořený lesík plný 
ozdobených stromečků, to nemá ani 

Třebíč, která jinak všechna města na 
Vysočině a širokém okolí doslova vál-
cuje svou vánoční výzdobou. 

O tom, že není soutěž samoúčel-
ná a má skutečně smysl, svědčí i její 
trvání. Její letošní 20. ročník byl díky 
hustému lesu u Prioru důkazem. 

DĚTI ze ZŠ Nad Plovárnou přebírají druhou cenu v kategorii základních škol.   Foto: Petr Klukan
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Každý den se snažím, aby měly všech-
ny mé děti pěkný život, říká maminka 
postiženého Honzíka. 

ז   Veronika Dawidowicz

Věděla jste už v těhotenství, že se vám narodí 
postižené dítě? Jaká byla vaše reakce?

Ano, věděla. Řekli mi to, když jsem byla ve 20. 
týdnu. Podle ultrazvuku zjistili, že naše dítě bude 
mít srdeční vadu. Dostali jsme samozřejmě na 
výběr, ale rozhodli jsme se, že si dítě necháme. Pro-
blémy se srdcem se dají v dnešní době operovat 
a tyto děti pak obvykle žijí normální život, jen se 
musí vyhnout přílišné námaze. 

Tam ale nakonec nebyl jen problém se srd-
cem, že?

Byly tam bohužel další přidružené problémy jako 
zpomalený celkový vývoj a nějaké neurologické 
problémy. To už dopředu vidět nešlo.

Honzík je teď po mnoha operacích. Kromě srdeč-
ní vady toho má ještě víc, ale zvládli jsme to. Zůstal 
mentálně opožděný na hranici mírně/středně. V 
současné době má čtvrtý stupeň postižení, je mu 18 
a chodí na Praktickou školu v Jihlavě na Březinkách.

Jaké to bylo, když se Honzík narodil? Dokáza-
la jste se hned s tou situací smířit?

Bylo to nesmírně těžké. Poradíte si s tím a uděláte 
vše pro to, aby bylo dítě šťastné, ale vnitřně se s tím 
nikdy nesmíříte. Člověk cítí i nějakou nespravedl-
nost, ale nakonec musíte prostě bojovat a chcete, 
abyste žili, pokud možno, normální život. Občas 
jsem se cítila jako taková lvice, která se snaží toto 
dítě „vypiplat“, co to jen jde, ale pak stejně narazíte 
na hranice, které jsou dány právě tím postižením, a 
nic s tím nenaděláte. 

Jak skutečnost, že máte postiženého syna při-
jalo okolí?

I pro ně to bylo těžké, protože nevěděli, jak mají 
reagovat. 

Bylo náročné poradit si s těmi specifickými pro-
blémy, které normální děti nemají. Že vám třeba 
syn ve školce modrá a kolabuje, jelikož zrovna čeká 
na další operaci srdce, nebo že v pěti letech ještě 
nemluví a doma kouše záclony. 

Moji přátelé vědí, že nesnáším lítost, protože je 
k ničemu. Když nám chce někdo pomoci, tak ať 
pomůže konkrétně. Třeba jen jeho pleny nás stojí 
mnoho tisíc měsíčně.

Víte, já se považuji za praktickou osobu a každý 
den se snažím, aby měly všechny mé děti pěkný 
život, včetně našeho Honzíka. 

Když Honzík dospěl do školkového věku, 
začal normálně chodit do školky? 

Ano. Navštěvoval speciální školku Demlova, kam 
chodí dětičky, které mají specifické zdravotní pro-
blémy. Je tam úžasný přístup paní ředitelky, která 
miluje všechny tyhle děti. Mají tam velkou tram-
polínu, arteterapii, logoterapii, ale především skvě-
lé paní učitelky. 

Tam chodil i na základní školu?
To chodil na Křesťanskou školu, která umožňu-

je docházku některým dětem, které mají specifické 
problémy. Je to škola pro zdravé děti, ale je tam tří-
da i pro děti s postižením. Paní ředitelka Glösslo-
vá k nim má neskutečně lidský a úžasný přístup, za 
což jí patří můj velký dík.

Byla to velká výhoda a Honzík si připadal jako 
zdravé dítě i přes to, že se v učení nedostal nikdy 
dál než do druhé třídy. 

Jak Honzík vnímá svět a okolí?
Teď je mu 18 let, ale jelikož jsem vystudovaná 

učitelka, tak bych ho mentálně zařadila mezi šesti 
až sedmileté děti, přestože v některých vědomos-
tech je mnohem dál. Například technická oblast je 
jeho parketa. 

Honzík se naučil číst a psát, ale jelikož má i expre-

sivní poruchu řeči, tak je to samozřejmě s chybami. 
Špatně vyslovuje i píše. 

Myslíte si, že je dobře, když se tyto speciální 
děti začleňují do školy mezi zdravé děti?

Osobně, a je to opravdu jen můj osobní názor, 
s tím nesouhlasím. Jelikož jsem sama učitelka a 
vidím, že tyto děti mají úplně jiné potřeby, tak 
bych je s bezproblémovými dětmi nemíchala. 

Neříkám, že to pro tu třídu není obohacení. 
Ostatní děti se učí být tolerantní a pomáhat poma-
lejšímu kamarádovi, ale v běžné třídě si naše „spe-
ciální“ děti dobře uvědomují, že jim všechno nejde 
a zdravé děti budou vždy lepší a rychlejší. Navíc 
zdravé děti nebývají vždy tolerantní vůči dětem, 
které se něčím odlišují.

Když mají tyto děti individuální přístup, je to pro 
ně lepší, už jen pro to, že se nemusí s nikým srovná-
vat a cítí se úspěšně. Soudím samozřejmě jen dle 
mé zkušenosti. Honzíkovi bylo ve speciální třídě 
moc dobře.

Jak to funguje se školou? Mají děti také devíti-
letou docházku?

Tyto děti mají deset tříd. Honzík absolvoval 
všechny.

A co po „základce“?
Pak nastává zlom, kdy ty děti buď mohou pokra-

čovat na nějaké střední škole speciální. V Jihlavě 
je pouze na Březinkách. Varianta druhá je, že vám 
zůstanou sedět doma. Stacionáře jsou bohužel na 
Vysočině přeplněné a není snadné tyto děti někam 
umístit. 

Pokud tedy rodiče chodili alespoň částečně do 
práce, tak najednou nemohou, což se samozřejmě 
odrazí na rozpočtu a změní se úplně životní ryt-
mus. Nehledě na dopady, které to má na společ-
nost, která tak přichází například o kvalitní učitele 
nebo zdravotníky. 

Každopádně nemůžete nechat dítě, kterému je 
mentálně šest let, samotné doma. Musíte se o něj 
postarat, což je velmi náročné. 

Co se děti učí na té střední škole?
Vyučování je více praktické a děti se učí, jak si 

poradit v běžném životě, jak zacházet s financemi, 
jak fungují vztahy. Samozřejmě stále trénují mate-
matiku a češtinu, k tomu mají například vaření 
nebo informatiku. 

Občas chodí pomáhat do zoo. Nejdůležitější 
jsou praktické dovednosti, aby byly děti co nejví-
ce samostatné a do budoucna se o ně společnost 
nemusela až tolik starat, jelikož rodiče tu nebudou 
věčně. 

Další věc je, že ony chodí do té školy hrozně rády! 
Mají tam kamarády. 

A my jako rodiče jsme rádi, že dítě není izolova-
né doma. 

Naučí se tedy děti, jako je váš Honzík, nějak 
fungovat ve společnosti?

Potřebují se naučit nějaká pravidla soužití s ostat-
ními. Například i takovou věc jako nakupování. 
Nemůže si všechno brát, musí pochopit, že za to 
musí zaplatit a ty peníze je potřeba si vydělat. 

Což je asi i pro vás jako mámu dobré, že 
můžete alespoň částečně chodit do práce, že?

Ano. Částečně učím, ale nemohu nikde vzít plný 
úvazek. Hodně času nám také zabírají různé lékař-
ské prohlídky. Jsem ale ráda, že alespoň těch pár 
hodin mohu odučit ve škole a věnovat se i svým 
klientům jako psychoterapeutka nebo si jít v klidu 
nakoupit. 

Vnímám, že je pro mě velký dar, že i jako mat-
ka postiženého dítěte, což jsem si také nemohla 
vybrat, můžu v rámci možností normálně fungo-
vat.

Myslíte si, že kdyby Honzík do školy necho-
dil, bylo by to pro něj horší?

Rozhodně. Honzík, když je doma, tak většinu ča-
su tráví na gauči před televizí. Sice má sourozence i 
pejsky, ale on potřebuje sociální kontakt. 

Pokud je dítě izolované doma a pak s ním chcete 
jet někam na výlet, tak se bojíte, protože nevíte, co 
kde udělá za scénu nebo jak se zachová.

To, že chodí do školy a učí se základům slušné-
ho chování, je pro nás velká výhoda. Bereme ho na 
výlety, k moři a nebojím se, že by tam něco ztropil. 

Co Honzíka třeba baví?
Baví ho vaření. Nejradši dělá špagety, miluje kru-

pičnou kaši a deskové hry, které hrají například 
v Integračním centru, kam dochází. Kdybyste měli 
dítě pořád u sebe a pořád s ním všude chodili, tak 
to je náročné. U dětí s autismem musíte navíc mys-
let dopředu. Říct mu o všem, co se bude dít. Všech-
no se musí plánovat.

Myslíte si, že stát, kraj, město, pomáhají rodi-
čům s těmito specifickými problémy?

Myslím si, že v současné době určitě. Existuje 
speciální školka, škola i ta praktická škola pro děti, 
které už nám vyrostly, a my jako rodiče jsme za to 
hrozně vděční.

Takových dětí je hodně a je velice fajn, když i 
město nebo kraj podá pomocnou ruku, podobně 
jako se stará o naše seniory. Alespoň částečně. 

Důležité je nenutit „speciální“ 

HONZÍK jezdí na výlety stejně jako jeho vrstevníci.  Foto: archiv: -ro-
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Nejvíce zodpovědnosti je samozřejmě na nás, 
rodičích, kam to dítě nasměrujeme. Ale aby to 
nebylo tak, že jsme k němu nějak uvázaní a musí-
me se zcela vzdát svého života. Víte, ono se to dá 
vydržet pár let, ale dlouhodobě je to vyčerpávající 
a náročné. 

Co myslíte, že by se stalo, kdyby tady napří-
klad ta praktická škola nebyla?

No, nejspíše by většina děti se speciálními potře-
bami po základní škole zůstala sedět doma a s 
nimi i jejich rodiče. Tím by samozřejmě narůstala 
frustrace, protože když nemůžete chodit do prá-
ce, tak máte i míň peněz. A pokud máte i další děti, 

závazky, hypotéku…, pak si to jen zkuste předsta-
vit!

Já si třeba neumím představit, že bych musela 
přestat učit na vysoké škole a jen „sedět“ doma.

Dostáváte nějaké příspěvky, když se staráte o 
syna?

V současné době, když má dítě nějaké speciální 
potřeby, tak dostává od státu různé příspěvky na 
péči. 

Příspěvek je v podstatě pro dítě, ale v reálu z toho 
žije i ta pečující osoba, pokud je s tímto dítětem 
doma. 

Myslíte si, že tyto děti mohou žít plnohodnot-
ný život?

Záleží, co si pod pojmem „plnohodnotný život“ 
představíme. Pokud je to život zcela samostatný 
bez podpory okolí, tak je odpověď ne. Tyto „spe-
ciální“ děti totiž žijí ve svém světě a mohou v něm 
být šťastné, jen pokud my jim k tomu vytvoříme 
podmínky a nebudeme je nutit být jako ostatní. 

Já si myslím, že náš Honzík je velmi spokojený 
právě proto, že chodí do školy, kde má kamarády, 
kroužek, jezdíme na výlety a fungujeme jako nor-
mální rodina. Do budoucna bych ale ráda využila 
služeb stacionáře, jelikož dlouhodobá péče je 
opravdu náročná. 

Na internetu se občas objevují komentáře, 
kde se k dětem se speciálními potřebami vyja-
dřují lidé velmi nevhodně. Například ve stylu, 
že tyhle děti by neměly mít právo na život atd… 
Jak vy se k tomuhle stavíte? 

Mně se tohle naštěstí nikdy nestalo. Spíše se 
setkávám se soucitnými reakcemi. Podle mého 
názoru se budeme vždy dívat jinýma očima na lidi, 
kteří jsou něčím odlišní nebo zvláštní. Už jen pro-
to, že se vymykají běžnému průměru a my nechá-
peme jejich svět. 

V podstatě, pokud bychom uvažovali v tomto 
modelu, tak bychom mohli odsoudit i lidi, kte-
ří mají jenom jednu nohu, nevidí, nebo se jinak 
odlišují.  Proč odsuzovat děti, které jsou mentálně 
pomalejší? 

Vždycky budou slabé články a vyspělá společnost 
by se o ně měla postarat, přijmout je. Naše starouš-
ky taky nenecháme samotné doma, pokud potře-
bují speciální péči. Tak proč se nepostarat také o ty 
z nás, kteří za své postižení nemohou? A navíc, tyto 
děti si samy neporadí, nemají možnost volby. 

děti, aby byly jako ostatní
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S využitím evropských fi nancí otevřelo brtnic-
ké Muzeum Josefa Hoff manna 6. prosince novou 
expozici představující designérskou i architekto-
nickou tvorbu místního rodáka Josefa Hoff manna 
(1870-1956). 

V originální výmalbě navržené samotným Hoff -
mannem přibyly k původním modelům Hoff -
mannových významných staveb další, a sice Sana-
torium Purkersdorf, kabaret Fledermaus a palác 
Stoclet. Vystaveny jsou designérské předměty – 
nábytek, slánky, cukřenky, příbory a další. 

Inspirace Hoff mannem dokládají v expozici 
vystavená díla současných designérů, např. žar-
diniéry a košíky na ovoce od afrického designéra 
Heatha Nashe, křeslo Kubus od Jana Plecháče ane-
bo sofa Club od fi rmy Wi� mann Möbelwerkstät-
ten, do které se návštěvníci mohou i posadit. 

Zastoupeni jsou i další současní tvůrci - Ondřej 
Čižmář, Klaudia Ďugelová, Bianka Sandra Fúká-
riová, Caroline Mann, Jakub Polanka, Claesson 
Koivisto Rune, Petr Vykoukal. Hned v průjezdu 
domu oslovuje návštěvníka geometrická instalace 
Esther Stocker odkazující na Hoff mannovu zálibu 
ve čtvercích.

Expozici mohou návštěvníci nově procházet i 
bez průvodce, rozšířené informace o dílech načíta-
jí přes QR kódy. V zahradě jsou pak nainstalovány 
nové herní prvky od tvůrců Herrmanna & Coufa-
la, kteří tvoří design z recyklovaných materiálů.  

V nové expozici si zájemci mohou přečíst také 
knížky, které se zabývají pojmem Hoff mann a 
byly vydány v posledních třiceti letech. Její sou-
částí je rovněž titul Domeček Josefa Hoff manna - 
jde o dvě nová leporela pro děti ve věku do dvou 
let. S originálními kresbami je vytvořila umělkyně 
Maria Makeeva v kontrastním černobílém, a pak 

barevném provedení. 
Expozice je rovněž zapojena do přeshraničního 

projektu Josef Hoff mann nově digitální. Přesu-
nout ji i do digitální podoby se podařilo díky zapo-
jení New Design University v St. Pöltenu. Její tým 

v čele s odbornou pracovnicí Christine Schwaiger 
expozici připravoval a nechyběl při brtnické verni-
sáži.

Rodný dům J. Hoff manna je v majetku města 
Brtnice. Od roku 2006 jej spravuje Moravská gale-
rie v Brně (MG), dům je společným pracovištěm 
této galerie a vídeňského Muzea užitého umění 
(MAK). 

Při vernisáži připomněli zástupci obou těchto 
institucí emotivně i genezi vzniku a rozvoje Hoff -
mannova muzea. „Když jsme sem přijeli před mno-
ha lety, tak jsme museli vyklízet zahradní techniku 
z nádvoří… Kdyby paní starostka Švaříčková řekla 
ne, my tady dál budeme skladovat techniku, protože 
je to pro město výhodnější, tak bychom se nikdy nedo-
stali k tomu dnešnímu stavu,“ ocenil ředitel MG Jan 
Press. 

Ředitel muzea MAK Vídeň Rainald Franz, jeden 
z kurátorů nové expozice, označil uplynulý rok za 
nejintenzivnější v dosavadní spolupráci zapoje-
ných institucí. Vyzdvihl, že se podařilo v Brtnici 
vytvořit i formou rezidenčního bydlení prostor též 
pro nové kreativní postoje, pro setkávání designé-
rů a studentů.

Rostislav Koryčánek z Moravské galerie Brno, 
druhý z kurátorů expozice, vyjádřil velké očeká-
vání, že současné vedení města Brtnice bude stej-
ně otevřené spolupráci, jako to předchozí. Dům 
podle něho bude žít v dalších měsících akcemi a 
workshopy. 

Novinkou související s provozem muzea je nauč-
ná stezka Brtnicí a okolím po stopách J. Hoff man-
na. Jedním z jejích zastavení je i jihlavské gymnázi-
um. Tady stezka připomíná Hoff mannovy studijní 
neúspěchy, které ho nasměrovaly na cestu archi-
tekta.   

KŘESLO Purkersdorf (1904) a model Sanatoria 
Westend (1904) v Rakousku z tvorby Josefa Hoff m-
nanna v jeho nové brtnické expozici. 
 Foto: Jiří Varhaník

Brtnické Muzeum Josefa Hoff manna 
 otevřelo novou stálou expozici

Pojď tePojď tePojď te
k nám dělat

Jan.Rosicky@lacrumvm.cz

+420 566 501 611 www.lacrumvm.cz

Nabízíme volná 
pracovní místa 
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Vždy, když končí rok starý a začíná 
nový, snažíme se i my o nový začátek, 
přestože často zůstává jen u dobrých 
úmyslů. Vždyť změnit se je tak těžké! 
Copak můžeme být jiní, než jsme? 

Nezapomeňme, že temperament je 
vrozený a osobnost člověka se promě-
ňuje jen velmi pozvolna s tím, jak nabí-
ráme životní zkušenosti a jak se mění 
naše názory. A to se děje po celý život, 
navíc jsme stále ovlivňováni naším 
okolím, výchovou, hodnotami nebo 
vztahy. 

V podstatě neustále reagujeme na 
vše, co se nám děje, a více těchto změn 
se odehrává v našem mozku nežli v rea-
litě. Je dokázáno, že člověk tráví více 
času tím, že se zabývá svými myšlen-
kami a představami, nežli prací. A když 
se do své fantazie ponoří příliš, pak ani 
nevnímá čas (tomuto stavu se říká alfa 
vědomí). 

Proto, chceme-li ve svém životě coko-
liv změnit, musí tato změna přijít nej-
prve zevnitř a my se k ní musíme sku-
tečně odhodlat. Jinak řečeno, měli 
bychom být přesvědčeni o tom, že nám 
tato změna prospěje a že je to naše svo-
bodné rozhodnutí. 

Například rozhodneme-li se pravi-
delně cvičit, abychom zhubli pová-
noční kila, nestačí jen sledovat videa 
štíhlých a svalnatých lidí, ale opravdu 
každé ráno vstát a hodinku se tomuto 
cvičení věnovat. Pokud máme dobrou 
motivaci (a představíme si sebe sama s 
krásným plochým bříškem a o 10 kilo 

lehčí), pak budeme cvičit mnohem 
raději! A když si pak sami sebe předsta-
víme, jak nám sluší naše oblíbené šaty 
nebo dokonce i plavky (to už je samo-
zřejmě hodně odvážná představa), pak 
si k tomuto cvičení přibereme ještě 
pravidelné procházky s pejskem nebo 
vnoučaty!

Aby se mohl jakýkoli náš sen uskuteč-
nit, musíme pro něj něco udělat. První 
krok bývá nejdůležitější a také někdy 
pomáhá, když se svými úmysly sezná-
míte své okolí.

Například, když řeknete své kama-
rádce nebo mamince, že od teď už 
nebudete jíst žádné sladkosti, jelikož 
se snažíte zhubnout, a pokud vám chtě-
jí udělat radost, ať přinesou kedlub-
nu, sushi nebo lososa! Jako odměnu si 
pak můžete dát občas něco dobrého, 
což rozhodně nemusí obsahovat cukr, 
který je mimochodem návykový. Ať 
už máte jakékoliv předsevzetí do nové-
ho roku, zkuste si promyslet jednotlivé 
kroky a také si představte hotový výsle-
dek, který vás potěší. 

Váš mozek a také vaše psychika pak 
udělají všechno pro to, aby se výsledek 
dostavil co nejdříve, uvidíte! Vždyť nej-
více překážek si opět tvoříme jen my 
sami, a to naprosto zbytečně. Změna 
je přirozenou součástí našeho života, a 
když budete odvážní, pak se vám jistě 
splní všechna přání. Jen ten první krok, 
viďte?

Mgr. Lucie Poláková
Psychoterapeutka a astroložka

Ilustrační foto: pixabay.com

Psychoterapeutické okénko
Jak na předsevzetí

Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. 1.   Ne MDDr. Barbora Čítková
MUDr. Jiří Brož, stom. studio s.r.o., Telečská 
1727/34, Jihlava, 567 309 654, 567 305 588

7. 1. So MUDr. Nahodil František
Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, 567 318 
137

8. 1. Ne MDDr. Novák Lukáš
Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava, 728 
896 705

14. 1. So
Stomatologické centrum 
Jihlava s.r.o.

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

15. 1. Ne MUDr. Pavlasová Alice
MUDr. ALICE PAVLASOVÁ, s.r.o., Vrchlického 
2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 577

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

   22. 1. Ne MUDr. Pivničková Taťjana
Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 
574 579

28. 1. So MUDr. Policarová Marie
MUDr. Policarová Marie s.r.o., Masarykova 445, 
Telč-Podolí, 588 56 Telč, 567 213 173

29. 1. Ne MDDr. Veronika Škodová
Zubní studio V+V s.r.o., Kostelec 87, 588 61 
Kostelec, 737 391 434

Pohotovostní služba je zajišťována 
SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod.
Aktuálnost přehledu NUTNO ověřit 

na recepci Nemocnice Jihlava.
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, 

tel. 567 157 211

Pohotovostní služba zubních lékařů 
– leden 2023
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JL přivezly Gospelové Vánoce 

PO DVOULETÉ covidové přestávce se v Jihlavě opět představil gospelový soubor 
se Spojených států amerických, který před zaplněným chrámem sv. Ignáce předvedl 
své umění a roztančil všechny přítomné.  Foto: Petr Klukan
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