
Kdo neumí cizí řeči, ten si ve
škole moc nepopovídá
Angličtina se ozývá v tomto týdnu z učeben
Základní školy Okružní v Bruntále. Na
studijní pobyt přijela šestice studentů z
Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky.
KAREL JANEČEK

Bruntál – Nezvyklou návště-
vu v podobě šesti studentů z
exotických zemí hostí v tomto
školním týdnu v bruntálské
základní škole v Okružní uli-
ci. V rámci mezinárodního
projektu EDISON přijelo do
města pět dívek z Číny, In-
donésie, Japonska, Brazílie,
Turecka, a připojil se k nim i
jeden nefalšovaný Egypťan.
Kvůli tak vzácné návštěvě ve-
dení školy přizpůsobilo výu-
ku, a do jednotlivých tříd po-
stupně zahraniční studenty
zve.

Osvojit si cizí řeč
„Studenti vstupují do jednot-
livých ročníků, zejména do
výuky anglického jazyka, ale i
třeba do zeměpisu. Utvořili
jsme speciální rozvrh pro
dvouhodinové bloky, během
nichž se žáci naší školy cizin-
cům představují, a na oplátku
se zase něco dozvídají o nich
samotných, ale i o zemích, ze
kterých pocházejí,“ řekla k
studentské návštěvě zástup-
kyně ředitele pořádající školy
Jindra Novotná.

Právě to je účelem meziná-
rodního projektu: aby se zdej-
ší děti rozmluvily, zbavily se
ostychu z cizí řeči a ještě se při
vzájemné debatě leccos nové-
ho dozvěděly.

„Studenti si velice chválili
zejména naše páťáky, kteří by-
li velice zvídaví, aktivní a
zdatní v angličtině,“ uvedla
Novotná. Studenti se ubyto-
vali v domově mládeže u
Střední průmyslové školy a
Obchodní akademie. Veškerý
další servis jim zajišťuje ško-
la: snídaně, obědy i večeře.

Nadšení školáčci
Deník následně vyrazil v do-
provodu pedagoga Jiřího
Schneidera do jednotlivých
tříd, kde žáci s otevřenými ús-
ty naslouchali vyprávění exo-
ticky vypadajících studentů.

V jedné třídě se děti dozví-
daly mnoho nového o Vietna-
mu. Ve druhé kolem nich
kroužila brazilská dívenka v
ruce s otevřeným noteboo-
kem. Ve třetí třídě mezi čtvr-
ťáky se chopila výuky usmě-
vavá dvacetiletá šikmooká

slečna Hitomi Fujino.
„Dobrý den, děti. Pocházím

z Japonska, konkrétně z měs-
ta Yokohama. Mezi mé zájmy
patří hudba, zpěv, ráda si za-
hraji třeba i tenis,“ představi-
la se čtvrťákům Hitomi Fuji-
no.

Zároveň i je vyzvala, aby se
jí představily v angličtině, a
aby prozradily své největší zá-
liby a koníčky. Mezi ty patří u
dětí, které jsou ve třídě z Brun-
tálu, ale i z Lomnice u Rýma-
řova, především hraní her, ta-
nec, kopaná, plavání a umě-
lecké zájmy.

HITOMI FUJINO z japonského města Yokohama umí při výuce děti nadchnout. Na snímku ve čtvrté třídě
Základní školy Okružní v Bruntále. Foto: Deník/Karel Janeček

Palec nahoru, dolů
Pozorný svědek zavolal městské strážníky

Sedmnáctiletý mladík, po němž Policie ČR vyhlásila pátrání, se
objevil v krnovské herně. Hledaného muže v baru rozeznal jeden
z hostů, který neváhal a uvědomil městské strážníky. Ti mladíka
pak předali do rukou policistům. (sme)

Ze supermarketu si dělal jídelnu, ale platit nechtěl
Soukromou hostinu si ve dvou krnovských supermarketech
udělal osmatřicetiletý muž. V prodejně Albert nejprve vypil
celý čokoládový likér a láhev ukryl mezi mikiny v oddělení tex-
tilu. Neušel ale pozornosti ochranky. Když mu to nevyšlo zde,
vydal se do Kauflandu. Potuloval po prodejně, ochutnával a
prázdné obaly vracel zpět do regálů. Ládoval se bílým jogur-

tem, pak si dal k jídlu sleďové filety, uherskou klobásu, filet z lososa, tuňá-
kový salát, česnekovou pomazánku a orbitky. Při hodování jej zadržel pra-
covník bezpečnostní služby a zavolal městskou policii. Nenasyta tak bude
mít co vysvětlovat u přestupkové komise, kam jeho případ poputuje. Tím
ale mužovy prohřešky ten den neskončily. Po dobré večeři muž nasedl do
svého vozu a zamířil domů. Daleko ale nedojel, na kruhovém objezdu v blíz-
kosti Kauflandu ho kvůli podezření z řízení vozidla pod vlivem návykových
látek zastavila hlídka Policie ČR. (sme)

Z nočního baru je dětské centrum
Divočina. Tak se jmenuje nové bruntálské
mateřské centrum v Jesenické ulici, kde
mohou děti „divočit“ společně, aniž by je
za to jejich mámy a tátové kárali.

KAREL JANEČEK

Bruntál – Bývalý noční bar
Campanula se proměnil v
Bruntále v mateřské centrum
Divočina. Tři roky byla budo-
va, v níž dnes dětské centrum
sídlí, opuštěná. Před tím slou-
žila coby oblíbený noční pod-
nik.

Bazén s kuličkami
„Přišla jsem sem hned, co ote-
vřeli, už tu mám kamarády.
Nejvíce se mi líbí bazén napl-
něný kuličkami,“ pochvalo-
vala si školačka z Okružní uli-
ce Nicolette Havlíková. Vyu-
žívat bude centrum i rodina
pětileté Kačenky Byrtusové.

Oba rodiče jsou pracovně
často vytížení, a jsou rádi, že v
té době je o dcerku postaráno.

Do centra mohou rodiče
přivést děti na hlídání kdyko-
liv během dne a jít si třeba na-
koupit nebo vyřídit potřebné
věci. A nebo zde mohou s dět-
mi zůstat a dát si třeba občer-
stvení.

Užít si na houpačce
„S partnerem jsme hodně ča-
sově vytížení, takže se nám
hodí, že se tu Kačenka může
společně s ostatními, stejně
starými dětmi vyřádit dosy-
tosti. Jsou tu hračky a hrací
prvky, které si doma užívat
nemůže, například houpačku,
takže jsem spokojená,“ po-
chvalovala si maminka Jar-
mila Horváthová.

U otevření centra byl i
bruntálský starosta Petr Rys.

„Jako rodič a otec jsem velmi
příjemně překvapen, že
vzniklo v Bruntále další nové
mateřské centrum, kam mo-
hou rodiče, hlavně maminky s
dětmi zajít posedět a popoví-
dat, a to v kulturním a hezkém
čistém prostředí,“ pochválil
Petr Rys.

V Bruntále mimo Divočinu
funguje také Mateřské a ro-
dinné centrum Skřítci.

Výzdoba od tvůrce
zubatých žab
Autorem kreseb a veškeré
grafiky v Divočině je známý
tvůrce zubaté žáby, neodmys-
litelného symbolu Bruntálu,
Tomáš Koňařík.

„Nápady se linuly samy.
Docela jsem si tu s nimi vy-
hrál, měl jsem tu naštěstí na-
prosto volnou ruku. Nechci se
nějak chlubit, ale myslím, že
výsledek je skvělý, lze se osob-
ně přesvědčit, já jsem jím nad-
šen,“ řekl grafik Koňařík.

Přijít s nápady
Sami rodiče přitom mohou
rozhodnout o tom, jak bude
mateřské centrum vypadat, a
jaké má mít vybavení. Stačí
přijít s vhodným nápadem.

Třeba i vymyšleným přímo
u stolu centra, kde lze posedět
u voňavé kávičky.

„Sami rodiče mohou při-
spět vlastním nápadem či
myšlenkou, tomu my se ne-
bráníme. Pokud to je v našich
možnostech, rádi dětem hrací
prvky obnovíme,“ slíbil pro-
vozovatel Jan Strejček, který
se o Divočinu stará s manžel-
kou Vandou.

Provozovatelé jsou si vědo-

mi skutečnosti, že stejné hrač-
ky a též prostředí mohou děti
po čase i omrzet. Právě tomu
by se rádi vyhnuli. Děti z Di-
vočiny tak zažijí vícekrát do
roka, že se jim budou pod
rukama objevovat stále nové a
nové hrací prvky. Provozova-
telé chtějí organizovat i vá-
noční večírky, Mikuláše nebo
oslavy narozenin.

„Část hraček máme dřevě-

ných, vytváří je klienti Soci-
álně terapeutické dílny Saga-
po. Tyto šikovné lidi my pod-
porujeme, a dáváme jim šan-
ci, aby se z jejich výrobků ra-
dovaly i děti. A co si budeme
povídat, dřevo je dřevo, ostat-
ní jen umělá hmota,“ dodal
provozovatel Jan Strejček.

Centrum je otevřeno denně,
včetně víkendů, od 9 hodin do-
poledne do 19 hodin.

Deník zaznamenal

NICOLLETE HAVLÍKOVÁ (nahoře) má v novém bruntálském ma-
teřském centru Divočina nové kamarádky a kamarády.
Foto: Deník/Karel Janeček

Pes vyhozený z auta dostal
jméno Štístko a hodnou paní

Krnov – Minulý týden Deník
informoval o cynickém řidi-
čovi, který v Krnově u čerpací
stanice na Opavské ulici vy-
hodil z auta asi dvouletého vo-
říška a pak ujel. Opuštěný bez-
radný pes byl navíc zraněný.

Sice jde o případ otřesné
bezcitnosti vůči němé tváři,
ale jak se zdá, díky dobrým li-
dem se nakonec vše se v dobré
obrátilo. Není náhoda, že milý
kříženec dostal jméno Štístko.

Dvouletý menší kříženec
skončil v kotci Městské poli-
cie Krnov v pondělí 2. února.
Večer asi náhodná svědkyně
všimla, jak někdo vyhodil pej-
ska z auta, ale už si nestačila
poznamenat jeho espézetku.
Když dovezla pejska strážní-

kům, ukázalo se, že je ve zbě-
dovaném stavu.

„Pejsek měl silnou podliti-
nu a otok pravého oka. Vypa-
dalo to, že dostal do hlavičky
velkou ránu. Ve čtvrtek 4.
února jsme ho vyzvedli z kot-
ců a vzali k veterináři. Celko-
vě byl ve stresu, bylo toho na
něj moc. Ale už bude jen dob-
ře. Do kotců se už nevrátil.
Dostal jméno Štístko, našla si
ho skvělá paní a teď bude byd-
let u ní,“ uvedla na faceboo-
kovém profilu Šance pro ži-
vot dobrovolnice Helena Mi-
kulcová, která se městu Kr-
nov stará o umísťování od-
chycených bezprizorních psů
do adopce nebo dočasné péče.

(frk)

ŠTÍSTKO poznal dobré i zlé lidi. Původní majitel ho zraněného vyho-
dil u krnovské beznínky a ujel. Do týdne našel hodnou paní, která se ho
ujala. Foto: Městský úřad Krnov

Pocta léčebným
metodám z Jeseníků
Jeseník – Vincenz Priessnitz
a jeho vodoléčebné metody
proslavily lázeňství v Jesení-
kách. Nyní se dostaly na pres-
tižní národní seznam lidové
kultury.

„Vodoléčba, lázeňství, Je-
seníky a Vincenz Priessnitz
jsou již bezmála dvě stě let na-
vzájem propojené pojmy. Olo-
moucký kraj se k těmto tradi-
cím hlásí a váží si odkazu
svých velkých rodáků,“ uvedl
hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil. Právě Olo-
moucký kraj tradiční léčebné
procedury a odkaz Vincenze
Priessnitze do seznamu navr-
hl.

Nominaci posuzovali his-
torici, etnologové a Národní
rada pro tradiční lidovou kul-
turu. Na jejich doporučení zá-
pis loni před Vánocemi schvá-
lil ministr kultury Daniel
Herman.

„Ze zápisu máme velkou ra-
dost a věříme, že pomůže nejen
v popularizaci Priessnitzova
nadčasového léčitelství, ale
bude také přínosem pro vní-
mání Jesenicka jako zajíma-
vého regionu s jedinečnou tra-
dicí,“ uvedl předseda Společ-
nosti Vincenze Priessnitze Ja-

roslav Novotný. „Vždyť v láz-
ních na Gräfenberku se léčila
a setkávala politická i kultur-
ní elita tehdejší Evropy i zá-
moří,“ dodal Jaroslav Novot-
ný.

Jesenický rodák Vincenz
Priessnitz je považován za za-
kladatele prvních vodoléčeb-
ných lázní světa. Ty dnes ne-
sou jeho jméno. Priessnitzovy
léčebné metody jsou považo-
vány za základ moderní hyd-
roterapie a přírodního léči-
telství.

Z léčebných metod mezi ve-
řejností zlidověl Priessnitzův
zábal. Řada lidí jej používá ja-
ko prostředek k lokálnímu
prokrvení, při angíně, vysoké
horečce, suchém dráždivém
kašli či k relaxaci kosterního
svalstva.

Seznam nemateriálních
statků tradiční lidové kultury
České republiky zřídil tehdej-
ší ministr kultury v roce 2008.
Jeho cílem je ochrana, zacho-
vání, rozvoj a podpora nema-
teriálního dědictví na území
Čech, Moravy a Slezska. Na
seznamu se dnes nachází dva-
náct položek. Mezi nimi na-
příklad slovácký verbuňk ne-
bo jízda králů. (pek)


