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Přestože jsou z různých konců
světa, cíl mají jeden společný
MARTINA KŘEČKOVÁ

Chocerady – Jak se ve školách vypořádat z šikanou. To
je hlavní cíl devítidenního
mezinárodního kurzu zaměřeného na učitele, ať už z praxí, nebo studentů pedagogických fakult, kteří se nějakým
způsobem angažují v práci s
lidmi. Projektu, který je financovaný Evropskou unií
prostřednictvím
agentury
Mládež v akci.

Téma šikany je pro
nás nejdůležitější

„Ono to není jenom o šikaně. I
když o práci se vztahy ve třídě, kde se objeví agrese či neakceptovatelné chování je to
především. Ovšem toto školení má ještě další dva záměry.
Aby se sešli profesionálové,
kteří mají společné povolání,
nebo budou mít, a mohli diskutovat o tom, jak celý ten systém vzdělávání v jejich zemích funguje, a v neposlední
řadě také proto, aby lidé z jiných zemí EU, konkrétně Maďarska, Rumunska, Litvy, Turecka a Itálie poznali Českou
republiku,“ vysvětlil Martin

Klajn, organizátor, lektor a
spolutvůrce kurzu, který se až
do pátku koná v jednom z kempů nedaleko Chocerad.
Šestadvacet účastníků kurzu se za pomoci lektorů z řad
pedagogů a psychologů učí
nejen teorii, ale i samotnou
techniku, jak zvládnout případný teror mezi žáky, učni či
studenty.

Kurzy se pořádají
zhruba dva za rok

Podobné mezinárodní kurzy
pořádáme tak dvakrát za rok,“
poznamenal Štefan Schwarc,
ředitel neziskové organizace
Do světa, která se na jejich realizaci podílí už šestým
rokem.
Přestože je kapacita jednoho školení třicet lidí, organizátoři preferují počet okolo
pětadvaceti. Podle mínění
Martina Klajna je to optimální množství. Na kurzu je zpravidla šest národností, které
zastupují čtyři až pět delegátů.
Že je o tato školení velký zájem dokazuje fakt, že snad pokaždé musí pořadatelé zájemce odmítat. Přesto se někte-

rým z nich podaří zavítat na
tuto vzdělávací akci opakovaně. Letos přicestovalo pět takovýchto šťastlivců. Možná
díky tomu, že tento kurz navazuje na ten loňský, jehož tématem byla tolerance, respekt, mezilidské vztahy a sexualita.

Vybrat jen pár
posluchačů je těžké

„Každý účastník vyplní dotazník podle kterého se snažíme posluchače vybrat. Vždy
přihlížíme k jeho povolání a
tím pádem, jak moc vědomosti získané na semináři dokáže
zužitkovat,“ uvedl Klajn.
Kromě přednášek, které
jsou rozdělené do dopoledního, odpoledního a večerního
bloku, ten je zhodnocením celého dne se frekventanti také
baví. Například v úterý vyrazili na celodenní výlet do Prahy a jeden večer věnují prezentaci své země.
„Jejich úkolem je přestavit
něco typického pro svojí domovinu. Kulturu, jídlo, pití,“
řekl Martin Klajn, který si
těchto devět dní ukrajuje ze
své dovolené.

KURZU se účastní lidé z Evropské
unie. Foto:Deník/Martina Křečková

Lektoři i studenti
mají zpětnou vazbu

Jak lektoři, tak samotní posluchači často využívají možnosti zpětně zjistit, co a jak
moc jim prodělaný kurz dal.
„My posluchače oslovujeme tak po třech týdnech až měsíci a ptáme se, jestli už měli
možnost čerpat nabité zkušenosti. Víte, taková ta euforie je
intenzivní do měsíce, další
měsíc to ustává a po třech měsících to vyprchá,“ přiznal
spoluorganizátor kurzu.

V KONOPIŠTI ŽIJE V OBŮRCE BOHOUŠ A MIREK

UDÁ LO S TI V REG I O N U

deník

SLOUPEK JIŘÍHO KALÁTA

Dobrá pomůcka,
nebo módní hit
Rozesmáté tvářičky primánů se skláněly nad dotykovými
počítači, které žáci rychle vybalili z obalů, položili si je
před sebe a cvičenými prsty zkoušeli. Nadšení bylo velké,
i když ustarané tváře některých rodičů, prozrazovaly obavy z toho, jak dlouhou asi tyto „placičky“ dětem vydrží.
Pokrok se zastavit nedá a modernizace vtrhává do školství jako silný vítr. Je však otázkou, jestli přinese změnu
k lepšímu a odvane nedostatky minulosti, nebo za sebou
jen zanechá spoušť a zase rychle zmizí.
Určitě bych sám sebe nenazval zpátečníkem a nebo nějakým silným tradicionalistou, ale podle mého je kniha
knihou a sešit sešitem. Tedy v rámci výuky nezanedbatelné a nenahraditelné. Nová technika nám ukazuje možnosti, o kterých se ještě ani mé generaci nesnilo, jenže otázkou zůstává, jestli jsou například iPady první vlaštovkou budoucnosti bez knih a nutnosti umět psát, nebo se minimálně alespoň podepsat, a nebo jenom módním hitem,
který pomalu odezní, stejně jako tomu bylo s malinkatými netbooky. Ty se sice zdály praktickým zázrakem, což
platilo zvláště pro cestování, ale pro obyčejné využití se
na klasické stolní počítače a nebo notebooky nemohly dotáhnout. Primáni na gymnáziu dostali skvělý dárek. Na
hraní her i koukání na filmy či seriály se jistě velice hodí. Předpokládám, že i ve škole budou užitečné, zvláště pokud se k jejich využití přikloní i všichni učitelé.
Teprve čas ale ukáže, jestli veškeré investice, finanční i
časové, povedou ke zlepšení výuky na škole, a nebo byly
jen vyplýtvány na módní hit „jednoho léta“, který zanedlouho skoční na smetišti elektronických dějin.
jiri.kalat@denik.cz

Neveklov představí občanům nové
sídlo přestěhované radnice
Neveklov – Od zítřka do neděle se ve městě uskuteční
řada vzpomínkových akcí k připomenutí vystěhování Neveklovska nacisty za 2. světové války. Součástí
víkendu bude i II. neveklovský filmový festival, který
bude tentokrát věnovaný „Válečným filmům nejen o
válce“. Ze známých osobností svou účast již přislíbili
spisovatelka Eliška Horelová (Křest Almanachu
vzpomínek), režisér Martin Skyba (Ukradená země),
režisér Václav Šmerák (Vystěhování) a další. Radnice
současně představí veřejnosti své nové sídlo v multifunkčním objektu na náměstí.
(laj)

V Soběhrdech se uskuteční v neděli
evangelický Seniorátní den
Soběhrdy – Rodinné bohoslužby, přednášky i vernisáž
obrazů je na nedělním programu Seniorátní dne, který
se uskuteční v neděli od 10 hodin. „Celá akce začne rodinnými bohoslužbami,které povede vršovický farář
Jiří Ort. Budeme při nich zpívat i dětské a mládežnické
písně s kytarou,“ pozval Tomáš Trusina, 2. konsenior.
V čase mezi bohoslužbami a přednáškou mezi 11. a 14.
hodinou se uskuteční vernisáž obrazů Jany Turecké,
pro děti bude k dispozici velká trampolína, pro zájemce je připravená vycházka po okolí a prohlídka orchidejí, v případě nepříznivého počasí rukodílny. Od 14
hodin začne přednáška sázavského faráře Petra Galluse
na téma Co dělá evangelíka evangelíkem. „Jednotlivci
mohou přijet i bez ohlášení, rodiny a skupiny ze sborů
prosíme o přihlášení na emailové adrese soběhrdského
sboru do dnešního večera sobehrdy@evangnet.cz,“ doplnil Roman Mazur, senior.
(laj)

Milovníci přírody vyrazí do Ratměřic
a Odlochovic za největšími sekvojci

BENEŠOV. Nová atrakce přesahující rámec Benešova slouží veřejnosti u Restaurace Stará myslivna na Konopišti. V části zámeckého
parku vznikla na ploše jednoho hektaru přičiněním provozovatelů restaurace Bohumila Bochňáka a Miroslava Sýkory a Lesů ČR
obůrka s lesní zvěří i s informační tabulí o jejích obyvatelích. V češtině a angličtině. V obůrce zatím žijí jen mufloni a daňci. V blízké
budoucnosti k nim přibude i jelen sika. Páni svých ministád v obůrce, ale i jejich společnice, už mají svá jména. Přítulnému daňkovi říkají Bohouš, trochu plachý muflon se jmenuje Mirek. Hádejte po kom. Více fotografií ze včerejšího slavnostního otevření obůrky, najdete na webu našeho listu na adrese www.benesovsky.denik.cz Foto:Deník/Zdeněk Kellner

Domašínem přes pokračující stavbu projedete
KAREL CHLUMEC

Domašín – Už zhruba týden
je opět možné projíždět Domašínem po silnici II/112 z Benešova do Vlašimi.
Po několika měsíční uzávěrce z důvodů výstavby nové kanalizace a vodovodu si
tak oddechli nejen řidiči osobní a hromadné dopravy, obyvatelé Domašína, ale i celé řady obcí přes něž po dobu uzávěry vedla objízdná trasa. Po
ní denně projížděly stovky automobilů.
„Po zprůjezdnění komunikace mi doslova odlehlo, té
práce je hotovo asi tak sedmdesát až osmdesát procent,“
uvedl vedoucí odboru investic
vlašimské radnice Zdeněk
Dvořák s tím že zatím je pro-

vedeno provizorní zaasfaltování a konečné povrchy budou položeny až po dokončení
celé akce.
„Kanalizace má být hotová
do konce příštího roku. V tuto
chvíli je dokončen přivaděč
vody z Pavlovic do vodojemu u
Vlašimi směrem na Divišov.
Vodojem je odzkoušený a napuštěný, pouze je bez střechy,
ale to se tak dělá, tlakuje se bez
střechy,“ vysvětlil Zdeněk
Dvořák.
Hlavní páteřní přívody vody jsou dokončeny. Vodovod je
natažen až do Domašína a na
sídliště Sever, kde se jednotlivé hlavní sítě propojovat z důvodu posílení vodovodu do této části Vlašimi. „Trochu horší je to s kanalizací. Průtah Domašínem je sice už udělaný,

ale ještě se musí udělat ve druhém potoku v části Domašína,
kde se říká Pod Belvederem.
Tam je to ve skále, která vystupuje až na povrch a tam to
bude těžké, nějak to ale udělat
musíme,“ povzdechl si šéf
městských investic s tím, že
další práce už by se rozhodně
neměly dotknout dopravy
zejména té veřejné. „V tohle
okamžiku už jsme v tomto
směru technicky, jak se říká za
vodou, i když až se bude dělat
kanalizace u Domašínské brány tou uličkou nahoru, tak tam
si také užijeme, ale už se to nedotkne celé Vlašimi. Pouze ta
konkrétní ulice bude zavřena,
a to jen krátkodobě,“ dodal
Zdeněk Dvořák.
Podle vedoucího investic je
celá stavba v předstihu. Vo-

dovod a kanalizace bude stát
celkem sto padesáti milionů
korun, z toho získaná dotace
činí zhruba sto deset milionů
korun.

Ratměřice – V zámeckých parcích v Ratměřicích a v
Odlochovicích si mohou zájemci v neděli prohlédnout
čtyřicetimetrové sekvojce s odborným výkladem doktorů přírodních věd Anny Skalické a Daniela Abazida. Sraz účastníků exkurze jubilejního 10. ročníku
cyklu Přírodou krok za krokem je v 10 hodin u vstupu
do ratměřického zámeckého parku.
(laj)

Krhanická podzimní zábava je poprvé
Krhanice – Tradici pravidelných tancovaček ve druhé polovině roku hodlají založit organizátoři v Krhanicích. Na zítřek tam do sálu restaurace U Krkovičky
připravují první Krhanickou podzimní zábavu. Začne
přesně ve 20 hodin a k tanci a poslechu zahraje skupina Music z Klatovska. „Přijďte se dobře pobavit, zatančit a možná i vyhrát některou z mnoha zajímavých
cen z produkce místních firem a živnostníků,“ pozval
(zkl)
na tancovačku Petr Veselý, jeden z pořadatelů.

ČÍSLO DNE

8
září mohou zájemci strávit příjemné dopoledne babího léta u
vody. Od 8 do 12 hodin se totiž v Kamenném Přívozu koná na levém břehu řeky Sázavy Přívozský trh. Kromě čerstvého pečiva, uzenářských výrobků, sýrů či rukodělných výrobků, které
budou v nabídce si lidé mohou posedět a zaposlouchat se do
písniček v podání dechovky Josefa Roubíčka. Večer pak od 19
hodin zhlédnout představení Světáci v podání Divadla OKAP v
divadelním sále v Kamenném Přívoze.
(mak)

DOMAŠÍN už má kanalizaci, auta
už obcí ale jezdí. Il.foto: Deník/zkl

Zítra čtěte
Pro klid obyvatel Žabovřesk přijeli hlušinu z uranových dolů proměřit také specialisté z HZS Kamenice.

