
Žáci se okamžitě chtěli učit
Zdroj: Rakovnický deník

Karel Krucký uvedl: „Mys-
lím, že tablety pro klienty Do-
mova Domino Zavidov budou
velkou pomocí. Mohou si na
nich prakticky vyzkoušet
mnoho věcí, které učí, otesto-
vat si prostřednictvím správ-
ných odpovědí, jak na tom ak-
tuálně se vzděláním jsou. Kro-
mě toho, že je to zábavná věc,
tak je to úžasné využití mo-
derní technologie při výuce.“

Jedná se o dvouleté vzdělá-
vání končící výučním listem.

Všech sedmnáct žáků už
prošlo základním vzděláním.
Mají ukončenu školní do-
cházku. Ředitelka Domova
Domino Hana Rusňáková
upozornila: „To bylo podmín-
kou, že to musí být klienti, kte-
ří už někdy byli vzděláváni.
Letos tu budeme mít první žá-
ky, kteří dostanou výuční lis-
ty a osvědčení, že školu absol-
vovali.“

Jedná se o prakticky zamě-
řenou výuku řemesel s indi-
viduálním vzdělávacím plá-
nem. „Nejsou to tedy klasické
předměty jako matematika
nebo český jazyk,“ upozornila
Hana Rusňáková. „Mají zá-
kladní předměty jako jsou
úklidové práce, šití, žehlení,
vaření a zdravou výživu. Jsou
skvělí, moc je to baví a učí se
rádi,“ zdůraznil Zdeněk Mer-
haut.

Klienti Domova Domino
jsou už nyní díky svým no-
vým znalostem zapojeni do
prací v Domově Domino i mi-
mo něj. Jejich učitelem je Zde-
nek Merhaut, který za nimi
dochází dvakrát do týdne. Do-
mov Domino také navázal
spolupráci s chráněnou díl-

nou na Plzeňsku. „Je to práce
v rámci projektu, který dává
práci a šanci lidem se zdra-
votním postižením,“ upozor-
nila Hana Rusňáková. Něko-
lik let už totiž Domov Domino
Zavidov spolupracuje s ob-
čanským sdružením, které v
Chříči provozuje chráněnou
dílnu se zaměřením na ruko-
dělné práce.

Několik klientů už tam z
Domina dojíždí pravidelně za
prací. Ředitelka školy Jarmi-
la Hejtmánková žáky z Domi-
na pochválila: „Jezdím sem
celkem pravidelně a sleduji je
jaké dělají pokroky. Dostá-
vám také zprávy z průběhu in-
dividuální péče. Myslím, že
jsou moc šikovní, snaživí.“

Učitel Zdeněk Merhaut k
novým tabletům pro své stu-
denty řekl: „Je to obrovská
možnost pro rozvoj jejich
schopností. Někteří umí dob-
ře manipulovat s mobilem a
tady naváží na další technolo-
gii. Je to pro jejich mentální

rozvoj obrovské povzbuzení.“
Jarmila Hejtmánková po-

tvrdila: „Budou u sebe posi-
lovat prací na dotykových
tabletech rozvoj jemné moto-
riky. Umění manipulace s vý-
početní technikou je určitě
prospěšná záležitost.“

Z tabletů měli například ra-
dost Jiří Pelc a Pavel Šojer,
kteří se shodli: „Jsme moc
spokojeni, že tablety máme.

Budeme se na nich hodně věcí
učit.“

A ředitelka Domova Domi-
no Hana Rusňáková dodala:
„Dvouleté vzdělávání jim
myslím dodalo především se-
bevědomí a smysluplné trá-
vení volného času. Na základě
teoretických zkušeností mo-
hou jít do praxe. Jsme za tuto
možnost jejich dalšího vzdě-
lávání moc rádi.“ (el)

PŘEDÁVÁNÍ sedmnácti nových tabletů v Domově Domino Zavidov. Foto:Deník/ Jana Elznicová 2x
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Sedmnáct nových tabletů napo-
může k dalšímu vzdělávání kli-
entů Domova Domino Zavidov,
kteří jsou žáky Euroinstitutu.

Čtení rozhodně není ani dnes žádný přežitek
ŠÁRKA HOBLÍKOVÁ

Rakovník – Pokud si myslí-
te, že čtení je přežitek a knihy
jednou stejně vytlačí internet,
zajděte do rakovnické rou-
benky Lechnýřovna na origi-
nální výstavu My čteme A vy?
Připravila ji městská knihov-
na v Rakovníku při příleži-
tosti sto sedmdesáti pěti let tr-
vání knihovny v Rakovníku.

Na výstavě se na vlastní oči
přesvědčíte, že číst se dá
opravdu při jakékoliv příleži-
tosti. Dokazují to třeba foto-
grafie všech pracovníků ra-
kovnické knihovny. Právě fo-
tografie čtenářů jsou jednou
částí výstavy. Pracovníci
knihovny totiž oslovili různé
organizace, aby se připojili k
výzvě My čteme. A vy? Za-
městnanci se měli vyfotogra-
fovat při čtení.

„Přidalo se jen velmi málo
organizací, o to více si vážím
těch, které to udělaly,“ řekla
při vernisáži Milena Křika-
vová, ředitelka Městské
knihovny v Rakovníku. Foto-
grafie dodalo rakovnické
gymnázium, muzeum, redak-
ce týdeníku a družina 3. zá-
kladní školy v Rakovníku. Dě-
ti vytvořily z papíru celé měs-
to čtenářů.

Výstavu doprovází různé
tvořivé dílny, čtení pro děti i
seniory. Zrovna v té první vý-
tvarné dílně ve čtvrtek vzni-
kaly obaly na knížky. Vytvo-
řily je děti, které si tu kromě
toho četly a hrály si s knížka-
mi. Krásné obaly teď visí na
šňůrách v expozici loutek.

Propagace čtení je také sou-
částí letošní Noci s Anderse-

nem. Vstupenkou na noc strá-
venou v knihovně 1. dubna by-
lo natočení krátké ukázky na
propagaci čtení. Třída, které
se povede ten nejlepší, přespí v
knihovně. Ukázky viděli
vlastně v předpremiéře ná-
vštěvníci vernisáže.

Menší část výstavy je věno-

vaná historii knihovny. „Ne-
chtěli jsme dělat sáhodlouhou
historii, protože před pěti le-
ty, při sto sedmdesátém výro-
čí knihovny jsme měli velkou
výstavu v mansardě muzea.
Jen jsme chtěli upozornit na
to, že knihovna tu funguje ve-
dle gymnázia jako druhá nej-

starší instituce ve městě. Jsme
patrioti a jsme rádi, že může-
me v knihovně pracovat,“ vy-
světlovala ředitelka Milena
Křikavová.

Historii připomínají doku-
menty zapůjčené ze Státního
okresního archivu Rakovník.
Zejména mladé generaci při-
pomenou katalogizační líst-
ky, jak se dříve psaly přírůst-
kové seznamy rukou, a jak v
nich bylo složité něco dohle-
dávat. Knihy se hledaly v lís-
tečkových katalozích bez po-
čítače. Najdete tu také výroč-
ní zprávy, které knihovna
každý rok na různé téma vy-
dává. Současnost ukazují dva
rozměrné plakáty.

Kromě knihovny výstava
připomíná další velké výročí,
ke knihovně neodmyslitelně
patřící. A to je sto sedmdesát
let narození spisovatele a his-
torika Zikmunda Wintra, kte-
rý v Rakovníku působil. Vý-
ročí doprovází řada akcí. Po
celý rok je připravuje městská
knihovna ve spolupráci se
Státním okresním archivem,
gymnáziem, kulturním cent-
rem, muzejním spolkem a ra-
kovnickým muzeem.

„Vitríny v roubence má
Zikmund Wintr „pronajaté“
po celý rok,“ podotkla Křika-
vová. Výstavka připomíná
Wintrovo literární dílo, které
se váže k Rakovníku. Dál se
můžete těšit například na
spoustu přednášek, komento-
vaných vlastivědných vychá-
zek i velkou výstavu v rakov-
nickém muzeu.

Výstava My čteme. A vy?
potrvá v roubence Lechný-
řovna do 30. dubna.

NA LAVICI z vyřazených knih a pořádné fošny usedl Ondřej Krutský,
aby zalistoval v jedné z knih. Je velkým čtenářem a má rád příběhy.
„Čtu například knihu Kouř z komína. Je o babičce, která čeká na svého
manžela. Ten se ztratil na moři. Pak také knihu Učeň, o žákovi, který
se nedoučil a cestuje po světě, aby se doučil, co mu chybí,“ vyprávěl
Ondřej. V knihovně je stálým návštěvníkem, zajde tam třikrát i pět-
krát v týdnu. Foto: Deník/Šárka Hoblíková

Konečně.
Už v květnu by mohla být

zahájena v obci Branov dlou-
ho očekávaná výstavba čis-
tírny odpadních vod spolu s
kanalizací. Nová čistírna od-
padních vod by měla podle sta-
rosty Františka Štillera stát
zhruba dvě stě padesát metrů
od řeky Berounky. Branovští
mají již také přislíbené dota-
ce. Stavět se mělo začít už dří-
ve, jenže v obci nastal pro-
blém s vlastníky pozemků,
přes které měla vést kanaliza-
ce. Nyní je vše podle starosty
na dobré cestě.

Už dva měsíce platí v histo-
rickém centru Rakovníka no-
vý ceník za parkování vozidel
na náměstí. Tou nejzásadnější
novinkou je prvních deset mi-
nut zdarma. Jestli se tato no-
vinka nějakým způsobem pro-
mítla například ve zvýšeném
počtu automobilů, jsme se ze-
ptali starosty města Pavla
Jenšovského. „Data porovná-
me zhruba po pěti až šesti mě-
sících provozu,“ řekl Rakov-
nickému deníku starosta Pa-
vel Jenšovský s tím, že porov-
nání by nebylo přesné i z dů-
vodu, jelikož od počátku roku
došlo ke dvěma situacím, kdy
byl systém mimo provoz. Pod-
lepředběžnýchdatsepočetaut
vjíždějících do centra Rakov-
níka zvýšil v průměru zhruba
o dvacet automobilů.

„Zvýšila se výnosnost z par-
kování. To přikládáme tomu,
že zde již v takové míře nepar-
kují řidiči dlouhodobě, ale
pouze kratší dobu,“ informo-
val starosta města Pavel Jen-
šovský.

Sněhová kalamita, která
zasáhla v pondělí večer a v
úterních ranních hodinách
celé Čechy, naštěstí na Ra-
kovnicku žádné větší škody
nenapáchala. Ani hasiči či do-
pravní policisté neevidovali
nikterak zásadní zvýšený po-
čet událostí. Situace byla pod-
le nich mnohem horší na Pří-
bramsku, Benešovsku a také
Praze-západ a Praze-východ,
kde někteří lidé byli i několik
desítek hodin bez elektrické
energie.

Je rozhodnuto, hlasy jsou
sečteny.

Absolutním vítězem ankety
o Sympaťáka roku 2015 se stal
Adam Čermák ze Senomat. Fi-
nále bylo velmi napínavé, o ví-
tězi nakonec rozhodl počet
kuponů, který dorazil do re-
dakce Rakovnického deníku.
Redakce tímto vítězi gratulu-
je. Zároveň vyzývá rodiče, aby
se ozvali na telefonní číslo 724
771 388 kvůli vyzvednutí vý-
herního poukazu.

Povodí Vltavy představilo
studii na vybudování obří
hráze na některém ze čtyř vy-
tipovaných míst na řece Be-
rounce. To spustilo okamžitě
kritické reakce ze strany
místních obyvatel a i široké
veřejnosti. Pokud by totiž do-
šlo k výstavbě retenční vodní
nádrže, znamenalo by to zato-
pení údolí řeky Berounky, od-
stranit by se musela celá řada
historických památek a za-
nikla by unikátní biosféra.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

TÝDEN OČIMA ŠÉFREDAKTORA MIRKA ELSNICE

Co jste si mohli přečíst
v Deníku v tomto týdnu

Krátce

Podíváme se do Muzea T. G. M. v Lánech. V sobotu si tam na Dni s
TGM připomeneme narození našeho prvního prezidenta T. G. Ma-
saryka. V programu nebudou chybět jeho oblíbená jídla . Muzeum
navštíví i sám pan prezident Masaryk.

V pondělí
čtěte

Zapojte se také do královského průvodu
Křivoklát – Královské Velikonoce (25. – 27. března) letos na-
bídnou příjezd českého a římského krále Václava IV. s králov-
nou a doprovodem. Setkat se s ním bude možné v sobotu i v ne-
děli při mimořádné audienci v Královském sále hradu (14 ho-
din) a pak také na nádvoří. Na hrad dorazí vždy ve 13 hodin. V
průvodu za králem mohou jít všichni, kteří se ve věrohodném
gotickém kostýmu dostaví nejpozději do 12.30 hodin na seřadiš-
tě v Amalíně u rybníka. Ti pak vstoupí s průvodem až na velké
hradní nádvoří zdarma. (el)

O jaké lokality je při výběru
bytů největší zájem?

V Praze a ve velkých měs-
tech platí, že největší zájem
o byty je v lokalitách na okra-
ji města. Tyto lokality se mu-
sí nacházet blízko velkých ze-
lených ploch, ale disponovat
ve svém okolí i kompletní ob-

čanskou vybaveností. Důle-
žitá je jejich dopravní do-
stupnost do centra. Lokality
by se měly nacházet ve vzdá-
lenosti do 10 minut pěší chůze
nebo dvě až tři zastávky jízdy
autobusem od stanice metra.

Vzhledem k nižším cenám
pozemků na okraji města
a optimalizaci během výstav-
by mohou developeři v těchto
lokalitách nabízet velké pro-
jekty se stovkami superlev-
ných bytů, v nichž cena za
metr čtvereční s DPH nepře-
kročí 45 tisíc korun. Více se
dočtete v mé knize Koupě by-
tu pod lupou.
www.ekospol.cz/denik

Evžen Korec
EKOSPOL a.s.

Lídr bytového trhu v ČR

Ředitel radí
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