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A zvesela na Trnkohraní

Budoucnost
v knihách
V mém životě knihy hrají velkou
roli, tedy spíše hrály. Když jsem
byla mladší, četla jsem skoro pořád. Dobrá knížka mi nevydržela
déle než jednu noc, jakmile mne
kniha zaujala, nemohla jsem se od
ní odtrhnout a proto jsem četla často až do rána, do poslední strany.
Myslím, že v této době se už nenajdou tak nadšení čtenáři jako
jsme byli my a starší generace. Teď
knihu plnohodnotně nahradil počítač a hlavně PC hry. Popravdě
jsem také přestala číst, nejen díky
počítači nebo jiným moderním
technikám, ale hlavně kvůli nedostatku času a literatury.
Nejspíše to vyznělo trochu
zvláštně, že kvůli literatuře nečtu
knihy, ale je to tak. Již nenacházím
knihy, které by mě na první pohled
zaujaly a já věděla, že je budu s
chutí číst. Většinu dobrých knih již
mám přečtených a ten zbytek mi
přijde moc „tlustý“. Vím že ze mě
mluví lennost, ale kdykoliv uvidím
„tučnější“ knihu, hned si představím, kolik času nad tím strávím a
co jiného lepšího bych místo toho
mohla dělat.
Ale dnešní generace teenagerů,
myslím těch mladších, nejspíš nikdy neviděla knihu. Pamatuji si
doby, kdy člověk prošel školou a viděl, jak minimálně polovina lidí
sedí „začteně“ nad knížkou a ani
nedutá. Nyní když někoho potkáte
s knihou a je mladší osmnácti let,
přejte si něco, děje se totiž zázrak.
Myslím s knihou v pravém slova
smyslu, ne s komiksem či časopisem, ale s opravdovou knihou.
Tato generace na svém čtení hodně tratí, nerozvíjí se jim slovní zásoba ani fantazie, cože je opravdu
smutné. Když těmto dětem dáte
papír a chcete po nich, aby vám nakreslily něco podle vlastní fantazie, zaručeně 90 % z nich to buď
„obšlehne“ nebo nakreslí něco v jejich blízkosti.
Těch zbylých deset procent jsou
děti, kterým rodiče knihy čtou a
ony si k nim vybudovaly kladný
vztah. Jsem toho názoru, že člověk,
který svému dítěti nečte, ochuzuje
potomka o napětí, představivost a
o vlastní dětský svět, který si každý
z nás vytvářel, ať už při čtení dobrodružných románů nebo dívčích románků, či pohádkových knížek plných nadpřirozených bytostí.
Přiznejme si, že každý z nás,
opravdu každý alespoň jednou zažil, že při čtení napínavé knihy se
vžil do role oblíbeného hrdiny a dokud knihu nedočetl, někdy i déle,
se cítil jako on, neohrožený, chytrý
a poctivý. Ty děti, které neznají knihy, neví co to je pozitivní hrdina,
vlastnící všechny dobré vlastnosti.
Znají pouze podplatitelné politiky, války a špatné konce, které vidí
v televizi. Tak proč se stále divíme,
že mládež je čím dál tím horší?
Vždyť my jim sami předepisujeme
budoucnost tím, jak se před nimi
chováme a co jim ukazejeme.
Jitka Jagošová,
Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice

V mázhauzu
vystavují mladí
umělci
V mázhauzu plzeňské radnice je
k vidění výstava Trnkohraní, kterou připravili žáci soukromé základní umělecké školy Trnka.
„Zajímavá je rozmanitost prací,
vystavena jsou jak díla našich nejmladších pětiletých dětí, tak
těch 17letých,“ popsala ředitelka
školy Dáša Nesvedová.
Na výstavě je z velké části zastoupena kresba a malba, které jsou
podle Nesvedové těžištěm školní práce. „Představujeme ale
také hodně keramiky nebo plastickou tvorbu z dalších materiálů. Děláme například loutky,“
říká Nesvedová. V mázhauzu tak
bude k vidění i dvacet marionet,
které žáci vyrobili v minulém
školním roce. Zastoupeny jsou
také objekty z igelitu, izolepy,
drátěného pletiva, papíru a dalších materiálů.
Celkem je vystavena zhruba stovka děl, z nichž čtyřicet je plošných. Výstavu podobného rozsahu pořádá umělecká škola Trnka
po třech letech. Navštívit ji je
možné až do 18. listopadu. (ban)
Výstava prací žáku ze ZUŠ Trnka.
Foto: Jiří Bervida, MF DNES

Rodina se chtěla dostat z dluhů.
Místo toho se připravila o dům
V Plzeňském kraji přibývají případy zneužití lidí
s dluhy. Plzeňská pobočka Člověka tísni o tom ví své.
Nyní se snaží zachránit dům, o nejž zadlužená
pětičlenná rodina z Nýřan „omylem“ přišla.
PLZEŇ, NÝŘANY (čtk) V Plzeňském
kraji přibývají případy, kdy soukromé osoby i společnosti zneužívají
situace lidí s dluhy. Nejprve jim slíbí finanční pomoc, nakonec jim
ale peníze nedají a navíc je připraví o střechu nad hlavou. Často si
přitom vybírají občany, kteří se v
obtížné situaci těžko orientují. Aktuálně se tento „fenomén“ šíří na
Nýřansku.
Zachránit dům pětičlenné rodině se tam proto nyní snaží plzeňská pobočka Člověka v tísni, řekla
ČTK poradkyně organizace Michala Baslová.

Lidi s finančními problémy si
„podvodníci“ vybírají cíleně
„Soukromá osoba tam cíleně vyhledává lidi ve finančních problémech. S našimi klienty dotyčný podepsal smlouvu o půjčce, díky níž
měli zaplatit své jiné dluhy. Smlouva je ale ve skutečnosti o tom, že
rodina na něj převádí svůj dům,“
uvedla Baslová.

Podle ní si muž vybral záměrně
rodinu, jež má problém orientovat
se v obtížné situaci, dohoda se
uskutečnila ve velmi rychlém sledu, předložil zadluženým k podpisu několik předem perfektně připravených dokumentů.

vil o byt ženu v Plzni. Podobnou
kauzu řeší Člověk v tísni také na
Klatovsku, kde žena závislá na drogách sepsala se společností jako záruku za půjčku smlouvu o převodu
vlastnictví nemovitosti. Peníze ale
nedostala, důkazy však chybí.
Přestože dokazování bývá ve
většině takových kauz problematické, policie se oznámenými případy zabývá. Často se ale stává, že ji lidé vůbec nekontaktují. „Například se stydí nebo si myslí, že se to
samo vyřeší,“ uvedla
policejní mluvčí Hana
Jehlíková.
Člověk v tísni se
kvůli množícím se
případům podvedených lidí snaží
nyní působit
preventivně
ve vytypovaných lokalitách kraje.

ale budou muset vrátit 350 000
Kč, jež nikdy neviděli. Bude se
řešit také to, nakolik byli schopni porozumět smlouvě, měl
by se posuzovat i jejich zdravotní stav,“ vysvětlila složitou situaci Baslová.
Takto zneužitých lidí se prý
objevuje čím dál více, nejen
na Nýřansku.
Stejný muž údajně
podobným způsobem připra-

Po čertech vypečená smlouva
„Mimo jiné podepsali i takzvaný
exekutorský zápis, jímž se vzdali
práva na soud. Samozřejmě nevěděli, že se vzdávají. Navíc slíbených 350 000 korun, jež měli dostat, neobdrželi. Dostali jen 35 000
korun, nemají na to ale svědky. Naopak dotyčný má veškerou dokumentaci,“ dodala Baslová.
Starý dům prý sám o sobě nemá
příliš velkou hodnotu, lukrativní je
ale pozemek.
Případu se nyní ujalo právní
oddělení Člověka v tísni, podalo
žalobu na určení vlastnictví nemovitosti. „Napadáme samotný
převod. Bude se řešit i to, že půjčka neproběhla. Pravděpodobně

Vaším objektivem Fotili jste nějakou akci v kraji, která by mohla zajímat i ostatní? Neváhejte a snímky uložte na server rajce.net. Rádi je uveřejníme

Fórum čtenářů
» ad Dost lidí nás volilo, aby odsunuli
ODS na druhou kolej, MF DNES, 6. 11.

Sochy, grafika, koláže Na vernisáži výstavy
skupiny ART RÓZA v galerii VisioART Na
Roudné se představili její autoři (zleva) Pavel
Botka - sochy, Jiří Zahradník - fotokoláže a
František Bálek - užitá grafika. Na snímku s
Ľubicou Toušovou z galerie. Velmi zajímavé
exponáty můžete spatřit do 26. listopadu 2010.
2x foto: vlkrivka, vlkrivka.rajce.net

Koalice ČSSD s ODS v Plzni je velkou zradou na voličích ČSSD. Stačí se podívat na fotky, kde se raduje obrkmotr ODS Roman Jurečko
jak nadále povládne Plzni. ČSSD,
kterou jsem volil, propásla jedinečnou šanci očistit město od podnikatelské mafie ODS.
To, že bude vládnou s ODS, se jí
vymstí v příštích volbách. Velmi
mě to zklamalo. Dále si myslím, že
i prohra Jiřího Šnebergra, i když
jsem si ji přál, souvisí s tím, jak se
nechal fotit s radujicím se Jurečkem.
Jaroslav Špelina,
Plzeň

Opravdu jsem nejen já, ale mnoho
dalších lidí, se kterými jsem před
volbami mluvil, chtěl změnu. Základní myšlenkou byla snaha, aby
zvítězila ČSSD a do koalice si při-

výběr z dopisů, kráceno
brala Občany.cz, protože už jen
jméno jejich lídra, Pavla Rődla,
který se s velkou odvahou odtrhl
od kmotrů, bylo zárukou opravdové změny.
Dopadlo to však jinak a zřejmě i
někteří lidé ze sociální demokracie dostali chuť pokračovat ve stejném stylu práce, který v posledních letech provozovala právě
ODS. Tedy v prvé řadě stylem: Já
na bráchu, brácha na mě.
Nakonec „Černá kniha“ leccos
odhaluje. Netvrdím, že všemu lze
uvěřit, ale to známé: na každém
šprochu je pravdy trochu asi nebude v tomto případě úplně mimo.
Takže co to pro nás znamená?
Zklamání a zase zklamání. A taky
vlastně poučení. Sice drahé, ale nezapomenutelné. Zřejmě jen do
příštích voleb. Tam už si dáme pozor, kdo jak se zachoval a komu
dát hlas.
P. Neumann,
Plzeň

