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VYSOČINA

Místo do škol se deváťáci
vydají na Facebook
Nouzový stav znemožnil
tradiční přehlídky střed-
ních škol. Deváťákům je to
líto. Osobní zkušenost
s učiteli nebo studenty by
nám dost pomohla, tvrdí.

JANA KUDRHALTOVÁ

Vysočina – Zatímco obvykle
by touto dobou byly nejrůz-
nější přehlídky středních škol
a festivaly vzdělávání v pl-
ném proudu, teď studenti tá-
pou. Víc než kdy jindy jsou
odkázaní na sociální sítě a
zkušenosti starších kamará-
dů.
Své o tom ví třebamamin-

ka deváťačky, Jitka Bartoňová
z Třebíčska. „Plánovali jsme
navštívit Didactu v Třebíči a
veletrh vzdělávání v Brně. Je
škoda, že se tyto akce kvůli
koronaviru nekonají. Přeci
jen by se studenti s jednotli-
vými středními školami lépe
seznámili a mohli by se ze-
ptat na vše potřebné,“ řekla
Deníku.
I proto ocenila, že školy le-

tos více sází namoderní
technologie. „Vybírali jsme
podle místa, kde se nachází,
ohlasů známých a webových
stránek škol,“ prozradila Bar-
toňová.
Jak doplnila její dcera

Adéla, ovlivnily ji i názory
přátel. „Rozhodovala jsem se
mezi obchodní akademií a
gymnáziem. Kamarádi z
gymplu ale říkali, že je to tam
těžké. Navíc je všeobecné,
takže kdybych se pak nedo-
stala na vysokou školu, ne-
měla bych žádnou speciali-
zaci,“ vysvětlila své rozhod-

nutí. To čtrnáctiletý Petr z
Jihlavy stále tápe. „Těšil jsem
se, že se zúčasním jihlavské
přehlídky středních škol, ale
mám smůlu. Pořád váhám
mezi třemi školami a osobní
zkušenost s učiteli a studenty
bymi dost pomohla v rozho-
dování,“ posteskl si deváťák.
Nejsou to ale jen rodiče a

žáci, kterým zrušené akce
udělaly čáru přes rozpočet.
„Samozřejmě tatomožnost
chybí i nám. Účastnili jsme se
veletrhů vzdělávání v Třebíči,
Jihlavě, ve Znojmě a ve Vel-
kémMeziříčí,“ potvrdil To-

máš Dolejský, ředitel Střední
školy řemesel a služebMo-
ravské Budějovice.
Právě to byl důvod, proč se

rozhodli posílit sebeprezen-
taci na sociálních sítích a
různých on-line prostředcích.
„Máme propracované elek-
tronické brožurky, které si
mohou uchazeči stáhnout na
našich stránkách a které i
přes naše partnery rozesílá-
me,“ sdělil Dolejský.
Virtuální budou i dny ote-

vřených dveří. „Už delší dobu
je máme stanovené na čtvr-
tek 12. listopadu a sobotu 5.
prosince. Termíny jsme ne-
měnili. Uskuteční se živé vy-
sílání pomocí Facebook Live
Stream. Program ještě dola-
ďujeme. Je to pro nás tak tro-
chu výzva, dosud jsme nic ta-
kového nedělali,“ svěřil se
Dolejský.
V praxi to bude vypadat

podobně, jako kdyby rodiče a
uchazeči byli skutečně na
místě. „V přímém přenosu
budeme odpovídat na otázky,
které nám už od veřejnosti
přicházejí. Určitou formou
také necháme nahlédnout na
vybraná pracoviště, o kterých
zminula víme, že návštěvní-
ky obvykle hodně zajímají. Je
to ale trochu závod s časem a
zkouškamožností,“ přiznal
Dolejský.
více nawww.denik.cz

OSOBNĚ. Vminulých letech se uchazeči o studiummohli potkat
se zástupci vybraných škol přímo tváří v tvář.
Ilustrační foto: Deník/Denisa Krejčí

BurzaŠkol.Online:
Havlíčkův Brod – 14.12.
Jihlava – 10.12.
Pelhřimov – 9.12.
Třebíč – 8.12.
Žďár nad Sázavou – 9.12.

Šéfka Červeného kříže se vrátila k práci
sestry. Pomáhatmůžete i vy
JANA KUDRHALTOVÁ

Havlíčkův Brod – Ředitelka
Oblastního spolku Českého
červeného kříže Havlíčkův
Brod Ilona Loužecká se po
dvaceti letech znovu stala
zdravotní sestrou. Chodí totiž
pomáhat do havlíčkobrod-
ského domova pro seniory,
jehož personál ochromil ko-
ronavirus.
„Oslovila mě přímo paní

ředitelkaMagda Kufrová,
která se kvůli nemocnému
personálu dostala do těžké
situace. Ví totiž, že jsem
zdravotník. Nebylo tedy co
řešit a já se po letech alespoň
na čas vrátila ke své původní
profesi,“ začíná vyprávět Ilo-

na Loužecká. Zkušenosti má
z ortopedie na pražské Bu-
lovce i v brodské nemocnici.
„Samozřejmě jsme si po ta-
kové době netroufli, abych
byla úplně sama na celé od-
dělení. Jsem tedy pomocná
sestra a dělám vše, co je po-
třeba. Některé úkony se ale
nezapomínají,“ říká s úsmě-
vem zdravotnice.

HLEDAJÍ DOBROVOLNÍKY
Kromě tohomá na starosti i
dobrovolníky. „Domlouvám
třeba tisk speciálních udělá-
tek k respirátorům na 3D tis-
kárně a společně zajišťujeme
nákupy pro seniory, osoby s
handicapem a lidi v karanté-
ně a izolaci,“ líčí maminka

čtyř dcer.
Právě

dobrovolní-
kem se teď
může stát
prakticky
kdokoliv z celé
Vysočiny.
Havlíčkobrodský
Červený kříž ve spolu-
práci s tamními organizace-
mi a Krajem Vysočina vypsal
speciální jednodenní kurzy,
na kterých se naučí vše po-
třebné. „Například pečovat o
pacienta na lůžku, podávání
jídla nebo převlékání postelí.
Takoví lidé jsou teď potřeba,“
podotýká Loužecká.
Lekce jsou zcela zdarma.

„Máme proškoleno deset

lektorů. Přihláš-
ky zájemci na-
leznou na našich
webových
stránkách,“ při-
bližuje Loužecká
a dodává, že
uplatnění pak na-

jdou nejen v domovech
důchodců, ale i v nemocni-
cích nebo léčebnách dlou-
hodobě nemocných.
Školení se koná v kanceláři

spolku na Rubešově náměstí
v Havlíčkově Brodě, a to ve
středu 11. listopadu a v sobo-
tu 14. listopadu. Oba kurzy
jsou od osmi do šestnácti
hodin. „Máme v plánu přidat
ještě další,“ uzavírá Loužec-
ká.

Krátce z Vysočiny

Vysadili novou
ovocnou alej
Přibyslavsko –Mezi Keřko-
vem a Hesovem,místními
částmi Přibyslavi, nově roste
téměř stovka ovocných stro-
mů. Členovémístního spolku
OPUKA vsadili na původní
staročeské odrůdy. „Společ-
nými silami jsme vysázeli
šestadevadesát ovocných
stromů. Jsoumezi nimi různé
odrůdy třešní, hrušní i jablo-
ní,“ uvedl za spolek Jan Jatner.
Rýčů se chopili nejen lidé z
OPUKY, ale i další dobrovol-
níci. V budoucnu by se spolek
rád postaral i o další zdánlivě
zapomenuté cesty. (ku)

Roštejn i Kámen
ukončily sezonu
Vysočina – Vysočinské hrady
Roštejn a Kámen hlásí pro
letošní rok ukončení turis-
tické sezony. Navzdory pan-
demii koronaviru však obě
místa zaznamenala rekordní
návštěvnost. Podle náměst-
kyně pro oblast kultury Jany
Fischerové stojí za nárůstem
fakt, že se letos řada výletní-
ků rozhodla nevycestovat do
zahraničí a raději dali před-
nost hradním expozicím, o
které by za jiných okolností
nejevili zájem. Kromě toho
se zde konalo i několik sva-
tebních obřadů. (set)

Vzpomněli na
Františka Kučeru
Pelhřimov –Na listopado-
vém zasedání zastupitelstva
v Pelhřimově všichni pří-
tomní zavzpomínali na ne-
dávno zesnulého bývalého
starostuměsta, zastupitele a
jednateleMěstské správy le-
sů Františka Kučeru. Pelhři-
movští zastupitelému tak
vzdali čest povstáním ami-
nutou ticha. Náhradníkemna
uvolněnémísto v zastupitel-
stvu za ČSSDbude JanMa-
toušek. Ten bylmomentálně
omluven pro nemoc, slib za-
stupitele by tedyměl složit
na příštím zasedání. (dek)

V kraji má covid
dalších 532 lidí
Vysočina – Celkem 532. To je
počet nově nakažených na
Vysočině, který včera ohlásili
krajští hygienici. Nejvíce na-
kažených koronavirem při-
bylo na Třebíčsku, a to 120.
Na Havlíčkobrodsku se za
posledních čtyřiadvacet ho-
din objevilo 119 nových pří-
padů a na Jihlavsku 118.
Pelhřimovsko hlásí 109 lidí.
Nejméně nakaženýchmá
aktuálně Žďársko, a to šesta-
šedesát. Za posledních čtyři-
advacet hodin zemřelo v
kraji s onemocněním Covid-
19 šest lidí. (dek)
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PIVO 
STAROPRAMEN 
SMÍCHOV
světlé výčepní 
0,5 l
1 l 19,80 Kč
záloha na lahev 
3,- Kč

OLIVOVÝ 
OLEJ FONT 
OLIVA
extra 
panenský
500 ml
100 ml 
13,98 Kč

ŠUNKOVÝ SALÁM 
ŘEZNÍKŮV 
TALÍŘ
100 g

VEJCE ČERSTVÁ*
velikost M | 30 ks
1 ks 1,83 Kč

POMELO ČERVENÉ
1 ks

MANDLE 
NATURALIA XXL
neloupané |500 g
100 g 15,98 Kč

%88
MASA

500 g

OD PONDĚLÍ DO STŘEDY
9. 11. – 11. 11. 2020

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo 
změn. Množství zboží je omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého 
sortimentu, mohou být dodány na prodejny v menším množství, proto nabídka na 
toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Další podmínky nabídky na 
www.penny.cz.
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