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Dobrá zpráva

Kniha o zámku
Bruntál – Obrazovou mono-
grafii o bruntálském zámku
vydalo Muzeum v Bruntále.
Kniha má přes dvě stě stran,
popisuje historii i současnost
této význačné kulturní pa-
mátky. Dále obsahuje sto de-
vadesát barevných fotografií,
reprodukcí, dobových i sou-
časných záběrů a architekto-
nickýchplánů.Fotografie jsou
doplněny popisky nejen v čes-
kém jazyce, ale i v angličtině,
němčině a polštině. Sehnat lze
publikaci v bruntálském zám-
ku, je možno si ji telefonicky
či e-mailem objednat. (kaj)

Pro mladé varhanáře
Krnov – Střední odborná
umělecká škola varhanářská
v Krnově pořádá zítra den ote-
vřených dveří. Od 9 do 15 ho-
din se mohou budoucí stu-
denti dozvědět bližší infor-
mace o studiu na této škole.
Zájemci o studium ještě stále
mohou podat přihlášku ke
studiu do 1. března. (doh)

Učitelka pokračuje dál
v soutěži Zlatý Ámos
Třídní učitelka Regína Hajná z Města
Albrechtic postoupila do semifinále
prestižní soutěže Zlatý Ámos. Do soutěže ji
přihlásili její žáci z páté třídy jako poděkování
za její práci.

ANNA DOHNALOVÁ

Město Albrechtice – Děti ze
Základní školy Město Al-
brechtice ze třídy 5.B přihlá-
sili svou třídní učitelku Regí-
nu Hajnou do ankety o nej-
lepšího učitele Zlatý Ámos.

Sedmnáct nominovaných
učitelů ze základních a střed-
ních škol Moravskoslezského
kraje se sešlo v regionálním
kole, které se pořádalo 6. úno-
ra v Domě dětí a mládeže ve
Vratimově.

„V regionálních kolech bu-
de o postup do semifinále usi-
lovat 65 pedagogů, z toho 38
učitelek a 27 učitelů. Je to je-
den z historických rekordů
ankety,“ konstatoval zakla-
datel a ředitel dvacátého roč-
níku ankety Zlatý Ámos Slá-
vek Hrzal.

Nejvíce přihlášek do soutě-
že přišlo právě z Moravsko-
slezského kraje. Celkem bylo
přihlášeno dvacet soutěží-
cích, ale samotného soutěžní-
ho klání se zúčastnilo pouze
sedmnáct kandidátů. Do se-
mifinále nakonec postoupilo
těchto pět kandidátů: Lenka
Ciencialová, Pavel Cieslar,
Helena Durajová, Pavel Ko-
zubík a Regína Hajná.

Mach a Šebestová
v akci
Uspět a postoupit do semifi-
nále bylo obtížné.

Porota viděla řadu velmi
hezkých a nápaditých obha-
job. S každým učitelem přijeli
tři žáci nebo studenti, kteří
měli za úkol co nejlépe obhá-
jit svého kandidáta.

„To, že se mi podařilo uspět,
je hlavně díky mým žákům a
scénce, kterou si pečlivě při-
pravovali. Do Vratimova se
mnou jely tři děti z mé třídy
5.B. Na soutěž nás vezla svým
autem maminka další žákyně
Jana Holomucká. Tito tři zá-
stupci třídy si už dopředu na-
cvičovali vystoupení. Nako-
nec jsme vymysleli scénku,
která volně navazovala na je-
jich první kroky v naší Zá-
kladní škole Město Albrech-
tice,“ řekla Regína Hajná.

„Když tehdy probíhal zápis
do první třídy, vítala jsem je
spolu se svou kolegyní v kos-
týmech Macha a Šebestové.
Děti si na to vzpomněly a při-
pravily si před komisi krátké
divadelní vystoupení právě z
této pohádky,“ dodala učitel-
ka Hajná.

Před „paní učitelku“, kte-
rou představovala žákyně 5.B
Klára Boháčová, předstoupil
Mach v podání Vladimíra
Dlouhého a jeho kamarádka
Šebestová, kterou hrála Anna
Veselá. Ve stanoveném čase
přednesli Mach a Šebestová
své „učitelce“ připravený re-
ferát na téma „Ohrožený ži-
vočišný druh Reginus Haj-
naus“. V závěru scénky za-
zpívali písničku, vytáhli kou-
zelné telefonní sluchátko a
přivolali jím svou třídní uči-
telku Regínu Hajnou mezi se-
be.

„Dětem se představení i od-
povědi před komisí strašně
moc povedly. Ostatní soutěží-
cí si dokonce naše představe-
ní fotili a natáčeli na mobilní
telefony. Je poznat, že s dětmi
ve třídě hrajeme divadlo pra-
videlně. Klárka, Anička a
Vladimír neměli vůbec tré-
mu, vystupovali jako profesi-
onálové. Měli jsme z toho
strašně hezký pocit, že se nám
to povedlo. Když jsme se na-
konec dověděli, že pokračuje-
me v soutěži dál, měli jsem
velkou radost. Hned jsem
ostatním žákům psala SMS,
jak jsme dopadli,“ řekla Haj-
ná.

Samotné oslavy proběhly až
druhý den v tak trochu neob-
vyklém prostředí. Protože tří-

da 5.B měla zrovna celý týden
kurzy lyžařského výcviku,
slavilo se hned ráno ve škol-
ním autobuse, než dojela tří-
da na zasněžené sjezdovky.

Semifinále
je zatím tajné
Z přihlášených kandidátů je
potřeba ještě v posledních
dvou regionálních kolech vy-
brat zbytek postupujících
účastníků. Poslední regionál-
ní kolo proběhne 18. února.

„Teprve následující den
zveřejní organizátoři podrob-
né pokyny pro všechny semi-
finalisty. Všichni tak budeme
mít na semifinálový večer,
pořádaný 7. března v Praze,
stejné podmínky. Samozřej-

mě že už přemýšlím, co bych si
případně mohla do soutěže
připravit. Ale musím ještě po-
čkat na přesné pokyny. Teď už
budu soutěžit a obhajovat sa-
ma sebe. Děti ze třídy mi slí-
bily, že budou držet palce pro
štěstí. Tak snad děti nezkla-
mu a vše dobře dopadne,“ řek-
la Regína Hajná.

Semifinále, kterého se zú-
častní vítězové regionálních
kol, proběhne 7. března v Pra-
ze. Finále se uskuteční 22.
března v hotelu Olšanka v
Praze. Slavnostní korunovace
vítěze a nového Zlatého
Ámose je již tradičně spojena s
oslavou Dne učitelů na Kan-
torském bále v sobotu 23.
března v Národním domě na
Smíchově.

UČITELKA A JEJÍ ŽÁCI. Žáci z 5.B třídy Základní školy Město Albrechtice si připravili pro soutěž Zlatý
Ámos krásné vystoupení. Roli Macha hrál Vladimír Dlouhý (první zleva), Šebestovou ztvárnila Anna Ve-
selá (první zprava) a roli učitelky si střihla Klára Boháčová (druhá zprava). Jejich třídní učitelka Regína
Hajná (druhá zleva, v zeleném svetříku) postupuje do semifinále soutěže. Foto: archiv soutěže

Deník zaujalo

„To, že se mi podařilo
uspět, je hlavně díky
mým žákům a scénce,
kterou si pečlivě
připravovali.“

Regína Hajná, učitelka
Základní školy

Město Albrechtice

Dnes v listě

ŘÁDKOVÁ INZERCE

DNES NA STRANĚ 16

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1958 (13,7 °C) a nejnižší
v roce 1929 (-26,2 °C).
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Kdo nahradí Benedikta XVI.?
Pětaosmdesátiletý papež skončí kvůli věku.
Nástupce zvolí kardinálové do Velikonoc ...11

Ostravské firmy se domluvily
na dalších dodávkách železa
Ostrava – Společnost Evraz
Vítkovice Steel (EVS) se do-
mluvila s druhou ostravskou
hutní firmou ArcelorMittal
(AMO) na dodávkách suro-
vého železa na další měsíc.
Evraz má tak zajištěny do-
dávky zatím do března, řekl
včera mluvčí EVS Jaromír
Krišica. Ocelárna EVS tři mě-
síce na konci loňského roku
stála, podle firmy kvůli nízké
poptávce na trhu a úsilí o op-
timalizaci zásob surovin,
3. ledna mohla výrobu obno-
vit i díky dohodě s AMO.

Mluvčí AMO Barbora Čer-
ná Dvořáková dohodu potvr-
dila. „Dohoda o dodávkách je

uzavřena do konce března, ny-
ní probíhají finální jednání o
dodávkách na duben,“ řekla.

Krišica uvedl, že se vždy do-
mlouvá konkrétní cena na
konkrétní období. Velmi po-
dobné to podle něj bylo i před
pozastavením výroby. „Situ-
ace na trhu je v současnosti
natolik proměnlivá a nepřed-
vídatelná, že nelze uzavřít do-
hodu na delší období,“ dopl-
nila Černá Dvořáková.

V ocelárně EVS pracuje
zhruba tři sta lidí, v celém pod-
niku přes 1100. EVS je třetí
největší česká hutní společ-
nost, vyrábí ocel a válcované
produkty. (čtk)

Soutěž na téma

Moje babička, můj dědeček

je již v plném proudu!
Na straně 10 najdete další

várku příběhů, které děti za-
žily se svými prarodiči.

Všechny příspěvky najdete
také na našich stránkách
www.msdenik.cz. Tam
rovněž můžete hlasovat
pro tři nejhezčí příběhy.

ZAHRANIČÍ

Klaus: Havel byl
extrémní levičák,
bořil řád
Praha, Varšava – Za nor-
málních okolností by polský
týdeník Do Rzeczy zajímal
málokoho. Začal vycházet
koncem ledna a stojí za ním
šéfredaktor, který opustil list
Rzeczpospolita. Do povědomí
dostal časopis až odcházející
český prezident Václav Klaus.
Poskytl totiž magazínu vý-
bušný rozhovor, v němž se mi-
mo jiné tvrdě opřel do svého
předchůdce. „Václav Havel a
jeho specifická ideologie, ha-
vlismus, byli absolutně jiný
svět,“ řekl například.

...14

POLITIKA

Zemanův portrét
vyvolal podiv
i vlnu vtipů
Praha – Většina národa ho
zná jako svérázného politika
ve flanelce s neodmyslitelnou
cigaretou. Oficiální foto no-
vého prezidenta Miloše Ze-
mana se však této představě
na hony vzdaluje – stylizova-
ným portrétem s decentním
úsměvem a sepjatýma ruka-
ma asi zaskočil nejednoho vo-
liče. Zároveň přerušil tradici
svých předchůdců – Václavů
Havla a Klause, kteří oficiál-
ní fotografii pojali velmi for-
málně. Zeman se nechal vy-
fotit minulý týden ve čtvrtek.
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