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Krátce
BOHUMÍN

Maryška si vypekla
stříbrnou medaili
Občanské sdružení Maryška vybo-
jovalo druhé místo na jarním festi-
valu Wypieki – Pečení – v polských
Zebrzydowicích. Akce je zaměřená
na propagaci kulinářského dědic-
tví slezského regionu. Maryška
upekla beránky, ořechovou bábov-
ku, ale i linecká kuřátka. Vystavila
dvaadvacet dobrot. (btk)

HAVÍŘOV

Sídliště se postupně
obléká do nového
Město pokračuje v revitalizaci síd-
liště Šumbark Za Teslou. Opraví sil-
nice, chodníky, veřejná osvětlení,
současně vzniknou i nová parkova-
cí místa. Druhá etapa regenerace
sídliště potrvá do konce letošního
července a město za ni zaplatí asi
36 milionů korun. (btk)

V provozu SPŠ Vítkovice zařídila v sobotu 9. dubna exkurzi do firmy Huisman, které se zúčastnili
vybraní studenty z celé školy. 2x foto: zizvo.rajce.net

ORLOVÁ Ještě nebylo ani pět ho-
din ráno, když se v úterý v Orlové
začala třást země.

„Otřesy byly silné. Probudily
mě,“ popsal Antonín Macura, kte-
rý bydlí v domě na Starém náměstí
v Orlové.

Otřesy, které se šíří z podzemní
šachty nedalekého Dolu Karviná,
tu všichni znají. A bojí se jich.

„Nejsou to žádné záchvěvy,
mám z nich panickou hrůzu,“ řek-
la jedna z obyvatelek Kateřina Kli-
mešová.

Důlní otřesy lidem ničí domy.
Co je však ještě horší, čas od času

kvůli nim v dolech zemřou lidé.
„Šlo o geomechanický jev, který se
projevil v podzemí Dolu Karviná –
závod ČSA. Podle dostupných in-
formací žádná zranění,“ uvedl tis-
kový mluvčí černouhelné společ-
nosti OKD Vladislav Sobol v krátké
SMS zprávě, kterou poslal v úterý
ráno redakci MF DNES.

Jak se však později ukázalo, zra-
nění horníci v dole byli. A bylo jich
pět.

„Cítím jako povinnost se omlu-
vit. Šlo o prvotní informaci, kterou
jsem získal od odpovědných pra-
covníků. Později se okolnosti změ-

nily, což mě nenapadlo ověřit, a ko-
legové starající se o bezpečnost si
zase neuvědomili, že informaci vy-
užila média, a tak mi nehlásili dal-

ší vývoj situace,“ vysvětlil tiskový
mluvčí Vladislav Sobol.

Jak dodal, všech pět zraněných
horníků odcházelo z pracoviště
„po svých“. Až později byli z pre-
ventivních důvodů převezeni do
nemocnice. „Nešlo o nijak vážné
úrazy – podle mých neoficiálních
informací pohmožděniny, naraže-
niny,“ uvedl Sobol.

Tři z horníků v nemocnici zůsta-
li přes noc na pozorování.

„Ze strany OKD v žádném přípa-
dě nešlo o úmysl něco zatajit,“ do-
dal mluvčí.

Petra Bartíková

KARVINÁ Ta škola je jiná. Jmenuje
se Mendelova, stojí v ulici, o které
s nadsázkou můžeme říci, že patří
Einsteinovi, a ředitelovým mottem
je citace z knihy Alenka v říši divů.

Zkrátka vybočuje. Zřejme i tím,
že ji zajímá, jak jinak může vzdělá-
vat děti a pedagogy. A to ještě není
všechno. Základní škola Mendelo-
va v Karviné je jednou ze dvou škol
v zemi, do které nyní investuje nej-
bohatší Čech Petr Kellner.

Školu si vybrala The Kellner Fa-
mily Foundation, rodinná nadace
Renáty a Petra Kellnerových. Zahr-

nula ji do pilotní fáze projektu Po-
máháme školám k úspěchu.

O co jde? Cílem projektu je pod-
pora zvýšení kvality vzdělávání.
Ne v soukromých, ale veřejných
českých školách.

„Základní škola Mendelova pe-
čuje o každého žáka, a ne jen o ty
nadané nebo o ty se speciálními
potřebami,“ vysvětlila Hana Košťá-
lová, vedoucí expertní rady projek-
tu, proč byla škola vybrána.

Nadace škole například platí pe-
dagogické asistenty, kteří pomáha-
jí učitelům ve výuce, dále nové po-

můcky a techniku. A škola se zase
snaží zlepšovat individuální pří-
stup k žákům.

Jak dále upřesnil ředitel školy
Bohumil Zmrzlík, malé i starší děti

se ve škole už dříve vzdělávaly také
díky projektovým vyučováním.

„I ti žáci, kteří mají v běžném vy-
učování problémy, jsou pak velice
aktivní,“ uvedl Zmrzlík.

„Například jsme měli vyučování
i na téma multikultura. Škola sou-
sedí s rehabilitačním sanatoriem,
kde se léčí také cizinci. Proto jsme
si pozvali hosty z různých kultur.
Přišli i Arabové,“ zavzpomínal Bo-
humil Zmrzlík. Děti se tak sezna-
movaly s kulturami jiných národů,
něco si nastudovaly, cizinců se ze-
ptaly na to, co je zajímalo, a výsled-
ky svého pátrání prezentovaly
před ostatními.

„Šlo o to, aby poznatky získáva-
ly samy a spolupracovaly,“ vysvět-
lil ředitel.

Díky nadaci a pětiletému projek-
tu nyní ve škole působí zkušená

lektorka, která je dětem i učitelům
tři dny v týdnu k dispozici. „Je to
naše silná podpora. Chodí do ho-
din, sleduje výuku, hodnotí ji, uči-
telům radí, jak jinak by ji mohli
vést,“ popsal Bohumil Zmrzlík.
Podle něj se tak ve škole neučí je-
nom děti, ale i učitelé.

Projekt počítá s vytvořením sítě
čtrnácti veřejných základních škol
s podporovanou kvalitou výuky,
přičemž postupy a nástroje vytvo-
řené a ověřované v těchto školách
budou nabídnuty dalším školám
po celé zemi.

Podle Jana Leinera, člena správ-
ní rady nadace, věnovala The Kell-
ner Family Foundation loni do pro-
jektu osm milionů korun. V dal-
ších letech se má tato částka zvyšo-
vat až na zhruba pětinásobek.

Petra Bartíková

Školu v Karviné podporuje jeden ze sta nejbohatších
lidí na světě – miliardář Petr Kellner. Škole například
platí pedagogické asistenty, nové výukové pomůcky
a techniku.

PROFIL

Kdo je
Petr Kellner

Úspěšný český
manažer, miliardář.
Je nejbohatším
Čechem a v roce
2006 se jako první

Čech objevil na seznamu miliardářů
z celého světa, který každoročně
vypisuje magazín Forbes. Petr
Kellner má čtyři děti a jeho druhá
manželka se jmenuje Renáta.

FAKTA

Úmrtí v dolech
První tragická nehoda se stala letos
na začátku dubna. Horníka
v závodu ČSA Dolu Karviná
přimáčkl vozík. Nepřežil. Jednou
z nejčastějších příčin smrtelných
úrazů v dolech jsou závaly.

Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí

Čtvrtek: Karviná, Havířov, Orlová,
Český Těšín, Bohumín

Pátek: Ostrava Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí, HlučínZprávy z měst

ČESKÝ TĚŠÍN (btk) Radnice na jaře
uklízí nejen silnice a chodníky, ale
i černé skládky. „Každý rok zlikvi-
dujeme asi dvacet skládek,“ říká
Lenka Fabiánová z městského úřa-
du. Jak dodává, skládky jsou nebez-
pečné. Kromě plastů, elektrospo-
třebičů či pneumatik jsou na nich
i zbytky barev, olejů a další nebez-
pečný odpad, často také potkani.
Pracovníci už odstranili černou
skládku v lese mezi Žukovem a Ro-
picí a v areálu bývalé mlékárny.

Připadá mi, že je to jako v pohádce.
Hodně lidí z naší generace sedí na
peci (nebo u počítače) a čekají, až se
stane v podstatě zázrak a přijde zají-
mavá možnost, jak uspět. Nebylo by
lepší zvednout se od tohoto už jistě
zahřátého požírače
času a začít dělat něco
užitečnějšího?

A co takový americký
seriál. Ve většině z nich
hlavní hrdinové jenom
pohnou prstem a šup –
hned se děje něco nové-
ho, něco, v čem mají
možnost uspět, a taky se jim to čas-
to podaří. Vše snadno a rychle jako
mávnutím kouzelné hůlky.

A my jen sedíme a hltáme další
a další díly jejich neuvěřitelných
osudů, možností a šancí. A jenom

s povzdechem prohlásíme: „Kéž by
se mi taky podařilo tohle!“ Pořad
skončí, my se zvedneme z gauče
a začneme přemýšlet, že bychom
s něčím začali.

Co takhle procvičit si pár slovíček
z angličtiny, prolistovat
atlas rostlin nebo pře-
číst kousek nenáviděné
četby k maturitě? Třeba
nás to opravdu začne
bavit. Řekla bych, že
sen každého je dělat
práci, která ho baví a je
mu zároveň koníčkem.

Ale aby se nám koníček stal prací,
musíme v něm být zatraceně dobří.
Tak uděláte něco pro svůj sen?

Martina Staffinová
Jazykové gymnázium

Pavla Tigrida, Ostrava

„Sedíme a hltáme
další díly. Pořad
skončí, zvedneme
se a začneme
přemýšlet, že
bychom s něčím
začali.“

Radnice likviduje
černé skládky,
vyhání i potkany

Vaším objektivem Fotografie uživatelů internetového serveru rajce.net, který je největším fotoalbem na webu v České republice

Orlová: Třásla se země. Pět zraněných horníků

Základní škola v Karviné má
mecenáše – nejbohatšího Čecha

Každý má svůj sen. Jsme ale
ochotni něco pro něj udělat?
» Studenti píší noviny Rubrika MF DNES, tentokrát o lenosti

� HAVÍŘOV
OD ELAN (v suterénu)

� KARVINÁ - NOVÉ MĚSTO
Tř. Osvobození 1764

� TŘINEC
Jablunkovská 410 (OC Slovan)

� ČESKÝ TĚ�ÍN
Odboje 11 (Na náměstí)

Předem plněná pračka
WMB 51031CSPT

5 kg náplň prádla, český popis programů, 11 pracích
programů, spotřeba energie 0,85 kW, třída A+, odlo-
�ený start 3-6-9 h., PET program pro odstranění zvíře-
cích chlupů, hloubka pouze 45 cm

1000ot./min., en. třída A+

Běžná cena

9 990,-

w w w. e l m a x s h o p . c z

45
cm

Akční MOC

6 490,-
+PHE 66,-

Celková cena
6 556,-

INZERCE


