
V harcovské škole myslí na uprchlíky
Základní škola Na Výběžku se zapojila do sbírky určené pro migranty žijící v uprchlickém táboře v Bělé.

GABRIELA VOLNÁ GARBOVÁ

Liberec – Zimní oblečení,
hračky, dětská sedačka, pleny
pro miminka – necelé dva týd-
ny stačily k tomu, aby se v li-
berecké škole Na Výběžku se-
šla pořádná hromada věcí ur-
čených pro obyvatele uprch-
lického tábora v Bělé-Jezové.

„Reagovali jsme na výzvu
pana Eliáše, který oslovil li-
berecké školy, aby se připojily
k sbírce, kterou pořádal spo-
lek Jsme kamarádi. Dostali
jsme seznam potřebných vě-
cí,“ sdělil zástupce ředitele
Tomáš Vagai s tím, že jsou
zřejmě jediná základní škola,
která na výzvu takto aktivně

reagovala. „Nejprve jsme sa-
mozřejmě oslovili učitelský
sbor, zda s tím nemají pro-
blém,“ vysvětlil dále. Jednot-
liví učitelé se pak ve svých tří-
dách obrátili na žáky.

„Reakce rodičů nás velice
příjemně překvapila. Nejenže
začali nosit obnošené věci, ale
začalo se objevovat i zcela no-
vé oblečení, které rodiče na-
koupili přímo pro tuto příle-
žitost. Takový zájem jsme
opravdu nečekali,“ zdůraznil
zástupce ředitele s tím, že sa-
mozřejmě měli zpočátku
i obavy. „Vzhledem k tomu,
jak je někde nastavené veřej-
né mínění, jsme se trochu bá-
li, že budeme mít třeba po-

sprejovanou školu,“ objasnil
učitel a dodal, že se naštěstí
setkali pouze s pozitivním
přístupem.

Trochu jiná škola
Základní škola Na Výběžku
v Harcově se řadí spíše mezi
menší školy rodinného typu.
„Vzhledem k naší velikosti si
zakládáme na našem vztahu
k rodičům, s nimiž jsme ve
velmi úzkém vztahu. Sami se
zapojují do mimoškolní čin-
nosti,“ sdělil dále a upozornil,
že kromě toho se škola snaží
nad rámec běžných norem
vštěpovat dětem základy etic-
ké výchovy. „Naše metody

práce se opírají především
o maximální podporu spolu-
práce mezi dětmi, potlačení
soupeřivosti, s tím, že prokla-
mujeme heslo, že největším
soupeřem si je člověk sám so-
bě, dále podporujeme skupi-
nové práce, velice často vede-
me děti k sebehodnocení, se-
beprosazování podporujeme
jen do míry osobního rozvoje
a sebevědomí,“ dodal zástup-
ce ředitele s tím, že do tohoto
konceptu školní výchovy za-
padá i současná sbírka pro
uprchlíky. „Rádi bychom na
toto téma navázali i nějakými
dalšími aktivitami, zatím je to
však velice obtížné,“ doplnil
závěrem. Došlo i na hračky. Foto: Deník

Dopravní podnik v Liberci

opět otevřel své brány

Liberec – Cinkot tramvají a
neustálé troubení už zdálky
zvalo na tradiční Den otevře-
ných dveří libereckého do-
pravního podniku. Do vozov-
ny tramvají už od sobotního
rána mířily stovky malých i
velkých návštěvníků, aby si v
příjemném slunečném dni
prohlédlymísta,kterájsoujim
běžně zapovězena.

„Máme vypozorováno, že
každý rok přijde kolem třech
tisíc návštěvníků. Letos to ale
určitě bylo více,“ sdělila
mluvčí libereckého doprav-
ního podniku Martina Poršo-
vá a dodala, že lidé se začali
ozývat už měsíce před akcí.
„Dokonce nám napsal pán od
Chebu, že se v našem podniku
vyučil a že by se k nám rád po-
díval. Tak jsme mu otevřeli i
prostory, které nejsou pří-
stupné ani během dne otevře-

ných dveří,“ vysvětlila mluv-
čí.

Stejně jako každý rok na ná-
vštěvníky vozovny čekala řa-
da historických i nových do-
pravních prostředků, k vidění
byly nejen tramvaje a autobu-
sy, ale také dobové automobi-
ly, které se v celé své naleště-
né kráse vydaly na spanilou
jízdu na Ještěd. „Stejně jako v
minulých letech i letos jsme
naši akci propojili s Oslavami
Ještědu,“ vysvětlila Poršová.

Pro malé dopravní nadšen-
ce byla připravena i zábavná
interaktivní výuka pravidel.

„Nám se tady líbí moc, jsme
nadšení z přístupu řidičů, kte-
ří dětem všechno ukázali, vy-
světlili. Zážitek byl i návštěva
depa, dětem se líbila točna,
která dokonce unesla celou
naši velkou rodinu,“ svěřila se
s úsměvem jedna z návštěv-

nic, Petra Francová, která se
do vozovny vypravila se svý-
mi třemi dětmi.

Liberecký dopravní podnik
akci chystá několik měsíců,
nejintenzivnější bývá podle
mluvčí poslední týden. „Má-
lokdo si uvědomí, že musíme
vyklidit prostor, což znamená
připravit jej tak, aby se ná-
vštěvníci nezranili, protože,
jak jsme se přesvědčili, každé
zákoutí má pro ně svoje kouz-
lo,“ objasnila mluvčí s tím, že
akce si žádá i logistickou pří-
pravu. Je totiž potřeba někam
„uklidit“ několik desítek
tramvají, které pak čekají na
konečných či točnách.

„Do akce bývá zapojeno ně-
kolik desítek zaměstnanců.
Den otevřených dveří je však
určen i pro ně, aby mohli své
rodině s pýchou ukázat, kde
pracují,“ uzavřela mluvčí. (gb)

DENOTEVŘENÝCHdveří v libereckémdopravnímpodniku si užívají i nejmenší návštěvníci. Foto: Deník

Za draka
týden v
Krkonoších
Liberec – Týdenní pobyt v Kr-
konoších, pomůcky a hračky.
Ceny víc jak za 50 tisíc mohou
vyhrát týmy libereckých ma-
teřských školek ve výtvarné
soutěži s názvem Namaluj si
svého draka. Připravilo ji OC
Forum za mediální podpory
Libereckého deníku. Do sou-
těže se zapojilo 12 mateřinek,
které teď mají za úkol vytvo-
řit a hlavně vybrat nejhezčího
draka. Ten bude reprezento-
vat školku nejen na výstavě,
která začne 10. října v OC Fo-
rum, ale i v hlasování veřej-
nosti. Výstavu zahájí Yveta
Blanarovičová. Hlasovat mo-
hou lidé od 11. října i na webu
Libereckého deníku. (red)
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maloobchodní síť

V akci

od 22. 9. do 28. 9. 2015

najdete na prodejnách

MO sítě Hruška

 ve zvýhodněných

cenách:

119  902222  90

 ze Štýrska

TRADICNÍ

RODINNÁ

RECEPTURA

ˇ
Štýrská klobása
Štýrské párečky
Steinex 100g

1313  6060

NOVINKANOVINKA SUPER CENASUPER CENA

Lučina 62,5g
+ další vybrané druhy13  9090

Relax Hruška 
1l
+ další vybrané 
druhy

Fernet Stock 
0,5l
vybrané druhy

NEPŘEHLÉDNĚTENEPŘEHLÉDNĚTE NEPŘEHLÉDNĚTENEPŘEHLÉDNĚTE

Sice vám nenabídneme „příSpěvky na všechno“,
zato ale všem garantujeme:
 Nejdostupnější péči – 40 tisíc zdravotnických zařízení má smlouvu s VZP

 Úhradu i té nejdražší péče – léčení za více než 1 milion korun jsme loni hradili 7 666 klientům

 Na prevenci až 2 500 Kč po celý rok – příspěvky nezrušíme poté, co se stanete našimi klienty

Co z toho vám nabízí jiná zdravotní pojišťovna? Přemýšlejte.

Ale ne dlouho, na změnu máte čas do 30. 9. 2015.


