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slovo úvodem
Vážení čtenáři
v úvodu tohoto čísla časopisu vás
seznámíme s fotografii JUDr.Vladimíra
Macka, člena 124. územní skupiny
International Police Association (IPA).
Dále se na stránkách časopisu zamyslíme
nad využití volného času v době pandemie
COVIDu -19
Fotografiemi ukážeme některé obrázky
staré Prahy.
Na závěr přejeme všechno nejlepší v roce
2022.
KEŠUD

Foto.

Helena Šulcová
Podzimní strom
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JUDr.Vladimír Macek
Je členem International Police Association (IPA) sekce ČR od 1. 8.1988.
Též je v předsednictvu.124. ůzemní skupiny IPA sekce ČR, kde působilbí jako jeho člen.
Stará se o kontakty s národní sekcí IPA, o výměnné pobyty členů IPA a jejich rodinných
příslušníků a je pomocný při realizaci dopisování členů IPA.
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Využití volného času v době
pandemie COIDu-19
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Situaci, kdy nebylo možné vycházet z
domovů, si ještě nedávno nikdo
nedokázal ani ve snu představit.
Pandemie COVIDu-19 změnila priority,
ale také způsoby toho, jak trávíme volný
čas. Spousta lidí využívala volný času
doma a samozřejmě ho chtěla nějak
využít.

Nejdříve bylo potřeba zajistit si přes
e-shopy zdroje, jejichž významnou
část jsme dříve řešili přes kamenné
obchody a dále také zábavu nejen pro
děti, které sice mělií nakázané
domácí vzdělávání, ale jinak se
docela často nudili. Hrát třikrát za den
“Člověče nezlob se” je zkrátka
neuspokojilo. A tak hráli on-line hry a
sledovali videa na YouTube nebo
prémiové video portály typu Netflixu či
filmy přes červené tlačítko, tedy
HbbTV.

Děti jsme také mohlii zapojit do střediisek
volného času, které mají své webové
stránky. Jejich smyslem bylo poskytnout
prostor pro sdílení aktivit, nápadů,
návodů a cvičebních lekcí.
Dále volný čas jsme mohli skvěle využít k
aktivitám, které jsme už nějaký čas
odkládáli.
Další povzbuzení a radost byly tipy na
společné aktivity doma. V rodině jsme
mohli například využít luštění křížovek v
soutěži, kdo ji první vyřeší.
K pozitivním dopadu koronaviru – dá-li se
to tak vůbec formulovat – patřl společně
strávený čas partnerů mezi sebou.
Otevřeně mohli spolu mluvte o svých
potřebách. Důležité bylo hovořit o všech
touhách a přáních i emočních, ale i o
sexuálních. A platiilo to i o nepříjemných
pocitech. Sexu či slovní blízkosti jsme se
nevzdávali. Sex se v tomto náročném
období stal nástrojem, jak zvládat stres
spojený s omezením obvyklých aktivit a
strachu z dopadů pandemie. Proto dusit
v sobě něco, nic nepomůže, ba naopak.
O možném nedostatku kondomů, když
budou lidé v karanténě zavřeni doma, se
nenaplnil.

Rodiče s dětmi, měli také více prostoru
na čtení, sebevzdělávání a přemýšlení.
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Mimo toho mohli využili rodinné výlety do
volné přírody. Museli však dodržovat
nařízení vlády. Dalším tipem využití
volného času bylo například otestování
svých znalosti ve svém oboru, nebo si
rozšířit obzory v jiné oblasti. Znalostní
testy si mohli vyzkoušet například v
a) programovácích programech:
jsou to například
• PHP
• HTML
• HTML (English)
• CSS
• JavaScript
• Java
• MySQL
• Android English
• iOS
• Ruby
• Python
• Android CZ
• GIS
• Perl
• NET/D#
• Funkcionální programování
• Macihne Learning
Daších testech jsme si mohli vyzkoušet v
b) marketingoých programech
například
• Facebook recklama
• Google Analytics
• Affiliate marketing
• Google Ads
• Analýza marketigových dat
• Social media
• Marketingový přehlid
• Marketing-general knowledge
c) grafických programech
• Grafické dovednosti
• UX
• 3D grafika
• Sketch

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematické dovednosti
Matematika
Testing&analýza
Technologický přehed
Kritické myšlení a objektivita
Finance
HR
Zákaznická péče
Business Development
Pracovní právo
Produktový management
Projektový management
Critical thingking and objectivity
Hledání práce

• Pracovní právo
• Digitální marketing
Využiti voného času je pro člověka velmi
důležité. Jeho využití vedlo k tomu, že
potom jsme mohli být chytřejší a
bystřejší. Volný čas je doba, kdy člověk
koná činnosti podle své vůle s takovou
intenzitou, aby si odpočinul bez záměru
produktivity pro prospěch společnosti.
Nejvyhledávanější činnost ve volném

času v době pandemie bylo sledování
televize, sportovní, pohybové activity a
pobyt venku s kamarády při dodržování
nařízení vlády. Dále práce a hry na PC,
videohry, poslouchání kazet a CD.

d) jazykových programech
• English
• English IT
• Čeština
• Čeština pro copywritery
e) ostatních programech
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Vzhled někch míst Prahy
v minulosti

Karlův most

Václavské náměstí - Koruna

Václavské náměstístí

Socha Stalina na Letné
Spálená

Podolí
Václavské náměstí

Staroměstké náměstí

Národní
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Do nového roku,
pohodu na každém kroku,
ať vaše přání se splní,
oko slzu neuroní,
a když, tak jen slzu štěstí,
potom to šťasný rok jistí.

.-----------------------------------------------------Redakce: V. Dušek, L. Pelikán, R. Vančata, K.
Styblíková, L. Burgetová – korektor, A. Mlčochová, překlad., V. Macek
Adresa: Český IPA zpravodaj IPA sekce ČR z.s., územní
skupina č. 124 Praha, Policie ČR KŘP hl. m. Prahy, P. O.
Box 51/IPA-124, 140 21 Praha 4,
E-mail:magazin124@ipa124praha.cz
XIII. ročník číslo 4-10-12 měsíc roku 2021
Fotografie použity z internetu
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