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VYSOČINA
Místo do škol se deváťáci
vydají na Facebook
JANA KUDRHALTOVÁ

Vysočina – Zatímco obvykle
by touto dobou byly nejrůznější přehlídky středních škol
a festivaly vzdělávání v plném proudu, teď studenti tápou. Víc než kdy jindy jsou
odkázaní na sociální sítě a
zkušenosti starších kamarádů.
Své o tom ví třeba maminka 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 jednotlivými středními školami lépe
seznámili a mohli by se zeptat na vše potřebné,“ řekla
Deníku.
I proto ocenila, že školy le-

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

OSOBNĚ. V minulých letech se uchazeči o studium mohli potkat
se zástupci vybraných škol přímo tváří v tvář.
Ilustrační foto: Deník/Denisa Krejčí

tos více sází na moderní
technologie. „Vybírali jsme
podle místa, kde se nachází,
ohlasů známých a webových
stránek škol,“ prozradila Bartoňová.
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 nedostala na vysokou školu, neměla bych žádnou specializaci,“ 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
by mi dost pomohla v rozhodování,“ posteskl si deváťák.
Nejsou to ale jen rodiče a
žáci, kterým zrušené akce
udělaly čáru přes rozpočet.
„Samozřejmě tato možnost
chybí i nám. Účastnili jsme se
veletrhů vzdělávání v Třebíči,
Jihlavě, ve Znojmě a ve Velkém Meziříčí,“ potvrdil To-

máš Dolejský, ředitel Střední
školy řemesel a služeb Moravské Budějovice.
Právě to byl důvod, proč se
rozhodli posílit sebeprezentaci na sociálních sítích a
různých on-line prostředcích.
„Máme propracované elektronické brožurky, které si
mohou uchazeči stáhnout na
našich stránkách a které i
přes naše partnery rozesíláme,“ sdělil Dolejský.
Virtuální budou i dny otevřených dveří. „Už delší dobu
je máme stanovené na čtvrtek 12. listopadu a sobotu 5.
prosince. Termíny jsme neměnili. Uskuteční se živé vysílání pomocí Facebook Live
Stream. Program ještě dolaďujeme. Je to pro nás tak trochu výzva, dosud jsme nic takového 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
z minula víme, že návštěvníky obvykle hodně zajímají. Je
to ale trochu závod s časem a
zkouška možností,“ přiznal
Dolejský.
více na www.denik.cz

OD PONDĚLÍ DO STŘEDY

9. 11. – 11. 11. 2020
VEJCE ČERSTVÁ*
velikost M | 30 ks
1 ks 1,83 Kč

ŠUNKOVÝ SALÁM
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
100 g
88%

MASA

12,90
CENA BEZ PENNY KARTY

19,90

MANDLE
NATURALIA XXL
neloupané |500 g

Vysadili novou Roštejn i Kámen Vzpomněli na
V kraji má covid
ovocnou alej
ukončily sezonu Františka Kučeru dalších 532 lidí
Vysočina – Vysočinské hrady
Roštejn a Kámen hlásí pro
letošní rok ukončení turistické sezony. Navzdory pandemii koronaviru však obě
místa zaznamenala rekordní
návštěvnost. Podle náměstkyně pro oblast kultury Jany
Fischerové stojí za nárůstem
fakt, že se letos řada výletníků rozhodla nevycestovat do
zahraničí a raději dali přednost hradním expozicím, o
které by za jiných okolností
nejevili zájem. Kromě toho
se zde konalo i několik svatebních obřadů. (set)

Pelhřimov – Na listopadovém zasedání zastupitelstva
v Pelhřimově všichni přítomní zavzpomínali na nedávno zesnulého bývalého
starostu města, zastupitele a
jednatele Městské správy lesů Františka Kučeru. Pelhřimovští zastupitelé mu tak
vzdali čest povstáním a minutou ticha. Náhradníkem na
uvolněné místo v zastupitelstvu za ČSSD bude Jan Matoušek. Ten byl momentálně
omluven pro nemoc, slib zastupitele by tedy měl složit
na příštím zasedání. (dek)

Vysočina – Celkem 532. To je
počet nově nakažených na
Vysočině, který včera ohlásili
krajští hygienici. Nejvíce nakažených koronavirem přibylo na Třebíčsku, a to 120.
Na Havlíčkobrodsku se za
posledních čtyřiadvacet hodin objevilo 119 nových případů a na Jihlavsku 118.
Pelhřimovsko hlásí 109 lidí.
Nejméně nakažených má
aktuálně Žďársko, a to šestašedesát. Za posledních čtyřiadvacet hodin zemřelo v
kraji s onemocněním Covid19 šest lidí. (dek)

Šéfka Červeného kříže se vrátila k práci
sestry. Pomáhat můžete 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 havlíčkobrodského domova pro seniory,
jehož personál ochromil koronavirus.
„Oslovila mě přímo paní
ředitelka Magda 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 Bulovce i v brodské nemocnici.
„Samozřejmě jsme si po takové době netroufli, abych
byla úplně sama na celé oddělení. Jsem tedy pomocná
sestra a dělám vše, co je potřeba. Některé úkony se ale
nezapomínají,“ říká s úsměvem zdravotnice.

HLEDAJÍ DOBROVOLNÍKY
Kromě toho má na starosti i
dobrovolníky. „Domlouvám
třeba tisk speciálních udělátek k respirátorům na 3D tiskárně a společně zajišťujeme
nákupy pro seniory, osoby s
handicapem a lidi v karanténě a izolaci,“ líčí maminka

čtyř dcer.
Právě
dobrovolníkem se teď
může stát
prakticky
kdokoliv z celé
Vysočiny.
Havlíčkobrodský
Červený kříž ve spolupráci s tamními organizacemi a Krajem Vysočina vypsal
speciální jednodenní kurzy,
na kterých se naučí vše potřebné. „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. Přihlášky zájemci naleznou na našich
webových
stránkách,“ přibližuje Loužecká
a dodává, že
uplatnění pak najdou nejen v domovech
důchodců, ale i v nemocnicích nebo léčebnách dlouhodobě nemocných.
Školení se koná v kanceláři
spolku na Rubešově náměstí
v Havlíčkově Brodě, a to ve
středu 11. listopadu a v sobotu 14. listopadu. Oba kurzy
jsou od osmi do šestnácti
hodin. „Máme v plánu přidat
ještě další,“ uzavírá Loužecká.

35%
500 g

Krátce z Vysočiny

Přibyslavsko – Mezi Keřkovem a Hesovem, místními
částmi Přibyslavi, nově roste
téměř stovka ovocných stromů. Členové místního spolku
OPUKA vsadili na původní
staročeské odrůdy. „Společnými silami jsme vysázeli
šestadevadesát ovocných
stromů. Jsou mezi nimi různé
odrůdy třešní, hrušní i jabloní,“ uvedl za spolek Jan Jatner.
Rýčů se chopili nejen lidé z
OPUKY, ale i další dobrovolníci. V budoucnu by se spolek
rád postaral i o další zdánlivě
zapomenuté cesty. (ku)

54,90

100 g 15,98 Kč

79,90

32%

119,-�

PIVO
STAROPRAMEN
SMÍCHOV
světlé výčepní
0,5 l

OLIVOVÝ
OLEJ FONT
OLIVA
extra
panenský
500 ml

1 l 19,80 Kč
záloha na lahev
3,- Kč

100 ml
13,98 Kč

69,90
139,90�

50

%

9,90
12,90�

23%

34,90
59,90�

41%

POMELO ČERVENÉ
1 ks
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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Nouzový stav znemožnil
tradiční přehlídky středních škol. Deváťákům je to
líto. Osobní zkušenost
s učiteli nebo studenty by
nám dost pomohla, tvrdí.

