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Třicet dětí, osm porotců a
dvacet pět knih, taková
byla sestava Nekoktám, čtu!
BARBORA ŠMUDLOVÁ

Karlovarský kraj – Třicet
žáků základních škol z Karlovarského kraje se zúčastnilo krajského kola soutěže
s názvem Nekoktám, čtu!
Měli při ní dokázat, že umí
nejenom číst, ale také předčítat.
Do finále se probojovali
ti nejlepší z oblastních kol,
která se uskutečnila v 15
knihovnách v regionu.
Těmi nejlepšími jsou v první kategorii žáků z čtvrté
třídy Mario Straka na prvním místě, na stříbrném

druhém místě se umístil
Viktor Chlapák a bronzová
byla Karolína Minaříková.
Vedruhé kategorii, do
které patří žáci páté třídy,
vyhrála Šárka Kočová, hned
za ní se umístila Barbora
Brettlová a na třetí příčce
skončila Kateřina Vašáková.
Malí čtenáři museli prokázat
své kvality nejen před odbornou porotou složenou z
knihovníků a učitelů, ale i
před posluchači.
„Úkolem každého soutěžícího bylo přečíst před porotou a diváky vybraný text
z knihy. Čtyřčlenná porota
následně výkon soutěžícího
ohodnotila podle předem
stanovených kritérií a přidělila soutěžícímu body,“

Výherci 3. ročníku Nekoktám, čtu!
1. kategorie – žáci 4. tříd
1. místo: Mario Straka z
Františkových Lázní
2. místo: Viktor Schlapák z
Nové Role
3. místo: Karolína
Minaříková z Kraslic

2. kategorie – žáci 5. tříd
1. místo: Šárka Kočová z
Habartova
2. místo: Barbora Brettlová z
Chebu
3. místo: Kateřina Vašáková
z Lokte

Čestné uznání: Šárka
Šimková ze Sokolova, David
Kastl z Horního Slavkova,
Leonard Oeding z Karlových
Varů.

Čestné uznání: Kryštof
Mojžiš z Královského Poříčí,
Eva Nguyen z Kraslic, Adéla
Postránská z M. Lázní.

NEKOKTÁM, ČTU! To je čtenářská soutěž dětí, které chodí na základní školu a chtějí ukázat, že i dnes se čte. Foto: Deník/B. Šmudlová

uvedla předsedkyně Klára
Rozsypalová. Letos bylo na
výběr z pětadvaceti knih.
Pro porotu to nebylo snadné rozhodování, proto měla
stanovena kritéria, podle
kterých se rozhodovala.
„Mezi základní hodnotící
kritéria patří plynulost projevu, správná výslovnost,
intonace, hlasitost a nonverbální projev.
Důležitým prvkem hodnocení je také porozumění
textu. Po přečtení ukázky
soutěžící odpovídali na dvě
otázky, které jim položil
porotce,“ vysvětlila Rozsypalová.

Se svými pocity se Deníku
svěřil devítiletý David Kastl,
který si odnesl čestné
uznání v první kategorii.
„Byl jsem nervózní. Na
řadu jsem šel až pátý. Maminka mi před začátkem
dala vycucat Vincentku
kvůli hlasu,“ řekl David.
Soutěž dětských čtenářů
knihoven Nekoktám, čtu! je
úspěšným projektem Klubu
dětských knihoven Karlovarského kraje, kterou podpořil Svaz knihovníků a informačních pracovníků,
Karlovarský kraj a Ministerstvo kultury České republiky.

Léta zanedbané Riegerovy sady doplní nový mobiliář
Cheb – Doplnit mobiliář,
herní prvky a dokončit
úpravu cest. To vše musejí
letos stihnout odborníci v
Riegerových sadech v Chebu. Ty se nachází nedaleko
chebského nádraží, takže
mnozí návštěvníci města se
s tímto parkem setkávají
jako s prvním. Mnoho let
park ležel ladem, prvních
úprav se dočkal v loňském
roce. Celkové náklady půjdou do několika milionů
korun.
Riegerovy sady se stanou
po městských sadech druhým z velkých chebských
parků, které projdou celkovou revitalizací. Úpravy však
nebudou tak intenzivní jako
v případě městských sadů,

které prošly revitalizací v
minulém roce.
Město vycházelo ze stávající podoby Riegerových
sadů, které mají spíše charakter lesoparku než klasického městského parku. V
loňském roce v celém parku
odborníci pokáceli nemocné
stromy. Prořezávka se dotkla i stromů, které byly
špatně narostlé. Na místě
vyrostlo i nové veřejné
osvětlení.
„Úpravy těchto sadů jsme
museli přerušit kvůli zimnímu počasí,“ sdělil starosta
města Chebu Petr Navrátil.
„Nicméně v letošním roce
plánujeme připravené
úpravy dokončit,“ podotkl
Petr Navrátil.

Letos na odborníky čekají
sadovnické práce a instalace
nového mobiliáře včetně
menšího dětského hřiště u
stávající centrální plochy.
Město Cheb nemá v plánu
z tohoto místa udělat výstavní park nebo výraznou
dominantu, protože se sady
nachází na okraji města, ale
chce se snažit o to, aby bylo
toto místo osvětlené a
vkusně a prakticky osázené.
Město Cheb se chce vyvarovat i toho, aby někdo poničil vysázené rostliny. Z
tohoto důvodu bude velká
část sadů osázena křovinami a stromky, které jsou
odolnější vůči olamování a
poničení.
„Město Cheb má za sebou

úspěšnou revitalizaci městských sadů, kterou dokončilo před dvěma lety. Vloni
dokončilo rozšíření klášterních zahrad. V letošním roce
chce město zrevitalizovat
také Sady Míru. Tam by
mohla dokonce vzniknout i
asijská zahrada. S jejím
vznikem by pomohli vietnamští partneři. V plánu
města Cheb je také úprava
Dvořákových sadů na sídlišti
Zlatý vrch.
V městských sadech se
nachází také pomník 97.
pěší divize americké armády
i náhrobní kámen Angeluse
Pfeffera. Tyto artefakty tak
získaly důstojnější okolí.
Náklady na úpravy dosáhly
9 milionů korun. (bur)

Pro psa to děti udělají. Pro fyzioterapeuta ne
Krajková – Jmenuje se Karel, váží 85 kilo a mnohým
nahání svou velikostí respekt. Spolu se svými parťáky chodí za postiženými
dětmi nebo za seniory a
předává jim svou energii.
Karel je totiž pes rasy leonberger a jejich chovatel
Bohumil Stránský z Krajkové tvrdí, že to jsou nejhodnější psi na světě. Spolu
se zabývají canisterapií, což
je léčebný kontakt psa a
člověka.
Kantorka ze 6.ZŠ v Sokolově Libuše Zechnerová se
rozhodla zpestřit teoretickou výuku svých žáků
praktickou ukázkou canisterapie. Když přišel chovatel
se třemi leonbergery, školáci
se ani nehnuli. Když poté
zjistili, že Karel, Karolína a
Jaroušek jsou velcí dobráci,
neváhali se s nimi pomazlit
nebo jim dát piškot.
Bohumil Stránský jim
vysvětlil, jak se všeobecně
chovat ke psům, jak je cvi-

KAREL. Leonberger Bohumila Stránského. Foto: Deník / (roc)

čit, a hlavně jim vysvětlil
taje canisterapie, kterou
dělá šest let.
„Navštěvujeme spoustu
zařízení pro děti i seniory. S
nimi, laicky řečeno, provádíme fyzickou a psychickou
canisterapii. Pes má o stupeň větší teplotu než člověk

a dokáže ve velmi krátké
době předat obrovské
množství tepla a energie
dotyčnému člověku. Dokáže
povolit zkrácené šlachy,
svalstvo. Postižené děti se
najednou rovnají, otvírají
prsty, ruce, dělají to, co například pro fyzioterapeuta

ne, zato pro psa ano,“ říká
Stránský.
Pro psa je to vyčerpávající
a chovatel říká, že se polohují maximálně čtyři klienti
denně po dobu maximálně
15 minut. Poté má pes tři
čtyři dny volno, než ho
chovatel znovu pustí takto
pracovat. Psi jsou obrovští,
ale na tom prý nezáleží,
hlavní je povaha. Chovatel
má sedm psů, v květnu si
jede pro osmého.
„Záleží na tom, jak psa
vychováte. Do leonbergerů
jsem se zamiloval, protože
je to nejhodnější a nejúžasnější pes, jakého jsem kdy
poznal. Tito psi to mají
prostě v sobě a dál záleží už
jen na majiteli, jak to bude
rozvíjet, jak psa vychová.
Canisterapii jsem viděl dělat
mnoho plemen, včetně voříšků. Ty mám doma ostatně tři, poté zlatého retrívra
a tři leonbergery, k nimž
brzy přibude čtvrtý,“ těší se
Stránský. (roc)

Jak vybrat pro děti základní
školu? Pomůže workshop
Karlovarský kraj – Nad čím obecného vzdělávacího
programu – nemusíte mít
se vyplatí přemýšlet při výtedy strach, že by se vaše
běru základní školy? Je
dítě nenaučilo ve škole povhodné si na začátku povinné učivo. Školy se ale liší
jmenovat několik znaků,
ve způsobu, jak k dítěti přikteré by ve vašich předstastupují.
vách dobrá škola pro vaše
Jak vyhledávají a rozvíjejí
dítě měla mít.
jeho silné stránky a nadání
Představujte si, nejen co
– tedy oblasti, kterým se
se děti ve škole naučí, ale
dítě pravděpodobně bude
také jakým způsobem, zda
věnovat i v budoucnu. Jak
je používaný způsob hodho podporují a motivují při
nocení bude motivovat, nezdolávání těžkostí. Jak s
bo stresovat, jak jsou pro
dětmi komunikují učitelé…
vás důležité vztahy ve třídě,
komunikace se školou apod. To a ještě mnohé jiné rozhoduje o tom, jak se vaše
Důležité jsou také zcela
praktické otázky – například dítě bude ve škole cítit a jak
bude k učení přistupovat.
vzdálenost, stravování, odVaše dítě stráví v základní
polední zájmové kroužky
škole devět let svého života.
přímo ve škole. NezapoSprávné rozhodnutí o výmeňte však při přemýšlení
běru školy je prvním krona vaše dítě! Každé dítě je
kem ke spokojenosti vašeho
jiné, má jiné potřeby a kvadítěte.
litní škola se o ně zajímá a
Jak vybrat správnou školu
umí s nimi pracovat.
pro vaše dítě? RodiPokud stejný úkol
čům může rozk zamyšlení dáte
i druhému z
Workshop Jak hodování
usnadnit
rodičů, přívybrat školu pro
workshop
padně
pro rodiče
ostatním
své
dítě?
se
koná
nejen
členům
9. března od 16:30 do budourodiny,
cích prvzískáte
19:00 hodin v
ňáčků,
nejen víprostorách
který poce mateGymnázia, ZŠ a MŠ řádá dne
riálu k
9. března
přemýšlení,
Mánesova 1672
Základní
ale mnohdy
Sokolov.
škola Mánezjistíte, že je
sova 1672 v Sodobré o něktekolově. S pomocí
rých tématech vést
odborníků a jednoduchého
ještě diskuzi.
nástroje (sada karet Q-sort
Předejdete tak situacím,
pro rodiče) si rodiče zmapují
kdy až v průběhu školní
svá očekávání a představy,
docházky například zjistíte,
které jsou pro ně důležité
že jeden z rodičů bere školu
při výběru školy pro jejich
především jako náročnou
dítě.
přípravu na úspěšnou kariTento výběr může být
éru a druhý jako empatické
zcela osobní, rodiče si ale
prostředí pro individuální
také mohou ověřit, jaké nározvoj dítěte.
zorové shody dosahují s
Obojí je možné, ale je
dobré vědět to již při výběru ostatními rodiči i v kterých
oblastech se liší.
školy, pak můžete předejít
Získají také jasnou předzklamání.
stavu o tom, jak poznat
Liší se jednotlivé školy?
kvalitní školu obecně i školu
Dnes již naštěstí ano, takže
vhodnou právě pro ně a jese vyplatí si zjistit o dostupných školách informace jich dítě. Workshop Jak vybrat školu pro své dítě? se
– z webu, sociálních sítí, z
koná 9. března od 16:30 do
návštěvy školy a rozhovorů
19:00 hodin v prostorách
s vedením školy i pedagogy,
Gymnázia, ZŠ a MŠ Máneod známých. Nezapomeňte
ale, že vaše dítě je originál, a sova 1672 Sokolov. Lektory
jsou Mgr. Andrea Vedralová
to, co může vyhovovat soua tým School My Project
sedovic Aničce, nemusí být
Více informací na
pro vás dobrá volba.
www.skolamanesova.cz, tel.
Všechny základní školy
777 929 364 (red)
pracují podle stejného
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Děti stále umí číst! Dokázala to soutěž

