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Jaké bylo 5. mezinárodní setkání
projektu Who am I? Who are we?
Je středa 14. listopadu 2007. Sedím uprostřed
zcela zaplněného sálu kulturního domu ve Frýdlantě
a pozoruji „cvrkot“ kolem: na jevišti, kterému vévodí
velká barevná mozaika s portrétem Komenského, se
ještě rychle ladí nástroje, po straně sálu visí připravená tři projekční plátna, na něž míří stříbrné kužely
světel z dataprojektorů, ze všech stran zní veselý
hovor v češtině i angličtině. Krátce po půl druhé se
pozornost diváků soustřeďuje k dění na jevišti – začíná vernisáž spojená s prezentací účastníků mezinárodního projektu s názvem „Who am I? …Who are
we?“ („Kdo jsem? …Kdo jsme?“). Hudební vystoupení, které bude celou akci provázet, mají připraveno
studenti frýdlantského gymnázia.
Po úvodním proslovu koordinátorky projektu v ČR
p. Mgr. Evy Virty následuje píseň Amazing Grace v
podání sboru Gymnázia ve Frýdlantu n. O. „Skotské“ provedení této skladby nenechává nikoho na
pochybách, co bude dál – následuje právě prezentace Skotů. Ti s úsměvem kráčejí na jeviště. Hovoří
o významu projektu, tančí a zpívají (studenti i učitelé
dohromady), zatímco se na projekčním plátně střídají
fotografie zachycující přírodu jejich země. Podobně
probíhají i další prezentace; některé jsou připraveny
dobře, jiné méně, ovšem český tým se rozhodně
nemá za co stydět…Působivá je například projekce s názvem „Reminiscence“ (ČR), norské hudební
vystoupení nebo záběry zachycující uměleckou aktivitu školy (Slovensko). Atmosféra je výborná, přímo
osvěžením se stává každé hudební číslo našich studentů – zpívají a hrají písně polské, slovenské i norské, objevují se nejen sborová, ale i sólová vystoupení, zní instrumentální skladba. Mnohé výkony jsou
téměř profesionální. Pro mne je mimo jiné velkým
zážitkem interpretace skladby v angličtině, která byla
před nedávnem vytvořena na téma projektu. Za klavír
a k mikrofonu usedá autorka písně Danka Sajdlová a
za malou chvíli se sálem nese její plný, krásně zabarvený hlas. Doprovází ji Šimon Kořený (kytara+zpěv),
další z řady hudebně zdatných českých studentů,
rovněž autor „písně pro projekt“, tentokrát složené ve
spolupráci se skotským kamarádem Timem.
Během přestávky a po skončení více než dvouhodinového programu máme všichni možnost prohlédnout
si výtvarná a literární díla studentů, která jsou vystavena v sále a ve foyer kulturního domu. Převažují práce
výtvarné, pozornost upoutávají zvláště rozměrné malby, na nichž pracovali Skotové a v rámci workshopů je
dokončili Češi.
Výstava je pestrá, nechybějí fotografie, řada výtvorů
svědčí o talentu a nápaditosti tvůrců.
Odcházím domů naplněna dojmy – chvíli mám před
očima sugestivní obrazy Zuzky Paclové, pak před
sebou vidím sympatického zástupce ředitele skotské
střední školy, jak s nadšením v rozevláté košili „po skotsku skotačí“ na jevišti. Přemýšlím nad smyslem dnešní
akce i celého mezinárodního projektu. S potěšením
konstatuji, jak bezprostředně komunikují čeští mladí
lidé se svými protějšky ze Skotska, Norska, Polska a
Slovenska. Mezinárodní setkání se koná v předvečer
výročí „sametové“ revoluce – připadá mi symbolické
pozorovat, s jakou samozřejmostí právě v těchto dnech
naši studenti vnímají nerozdělený převážně demokratický evropský prostor. Mnozí z nich slaví letos osmnáctiny „společně s revolucí“, mohou svobodně cestovat,
vyjadřovat své názory, rozhodovat o své budoucnosti.
Je jim umožněno poznávat pro nás blízké i vzdálené
evropské země, jejich přírodní bohatství i mentalitu
tamějších lidí, stát se alespoň na krátký čas součástí komunity mladých – a pak se ptát: Kdo jsem? Kdo
jsme?
Vernisáži výstavy, která proběhla už zmíněného
14. listopadu, předcházela pochopitelně její instalace, na níž se podíleli všichni účastníci mezinárod-

ního projektu. Ti do České republiky přicestovali
postupně během 10. a 11. listopadu. Pro všechny
byl připraven bohatý program (návštěva aquaparku Olešná, turnaj ve squashi spojený s relaxací v
Kotelně, exkurze v pivovaru v Nošovicích, sportovní dopoledne v lanovém centru Tarzánie v Trojanovicích, výlet na Pustevny spojený s odborným
výkladem vedoucího Správy CHKO Beskydy, návštěva Štramberka i možnost zúčastnit se závěrečné
tanečních kurzů ve Frýdlantu). Cizinci poté – velmi
spokojeni – odjížděli opět po skupinách, poslední
odcestovali v neděli 18. 11. dopoledne.
Poděkování za organizační zajištění pobytu zahraničních studentů a učitelů a vůbec za značné úsilí v
práci pro projekt patří profesorce Evě Virtě. Také
jejím přičiněním se podařilo kontaktovat sponzory, bez jejichž finančního přispění by nebylo možné
mezinárodní setkání ani program pro jeho účastníky
realizovat. Děkujeme proto městu Frýdlant nad Ostravicí, GM klubu gymnázia, pivovaru Nošovice a firmě
Auto Heller Ostrava. Vážíme si také velkorysé nabídky
pana Michny, který umožnil volný vstup do lanového
centra.
Závěrem si zaslouží být jmenováni čeští studenti,
kteří se dlouhodobě podíleli na projektu a také spolu
se svými rodiči po celý týden poskytovali ubytování a
péči zahraničním hostům: Barbora Klimundová, Lada
Žabenská, Zuzana Lehkoživová, Jiří Svák, Adéla Krupová (3.B), Daniela Sajdlová, Markéta Smolníková,
Barbora Kacerovská (2.B) Veronika Žurovcová, Romana Lejsková, Zuzana Volná (4.B), Šimon Kořený (4.A),
Zuzana Paclová (5.A).
Co dodat? Snad slova skotského učitele – výtvarníka Raba Walkera. V závěru pobytu na otázku, jak vidí
české studenty, odpověděl: „Jsou velmi talentovaní,
schopní, plní nadšení a nejsou líní. Vládne tu zdravý
duch.“ Souhlasíte, milí čtenáři? Já v zásadě ano – vím,
že takoví nejsou všichni. Ale přesto zní výrok pana Walkera nadějně. Za gymnázium Jana Myslikovjanová

Blíží se zápis do 1. tříd
Rodiče budoucích prvňáčků již netrpělivě očekávají
oznámení termínu, kdy poprvé vstoupí
se svým potomkem do školní budovy a ten bude
zapsán jako žák základní školy. K tomu, aby se při
rozhodování a výběru školy mohli co nejlépe rozhodnout, přispívají mimo jiné také dny otevřených dveří. V
Základní škole nám. T. G. Masaryka ve Frýdlantě n. O. si

mohou rodiče budoucích prvňáčků prohlédnout budovu
školy a zavítat do vyučovacích hodin na 1. stupni ve čtvrtek 10. ledna 2008 v době od 7.50 do 11. 30 hodin.
Samotný zápis do 1. tříd pak proběhne v pátek 25.
ledna 2008 v době od 13 do 17 hodin. Bližší informace
o zápisu i dnu otevřených dveří přineseme v lednovém
čísle Mikroregionu F-B.
(lg)

Školní turnaje začínají, první byl florbal
Okrskové kolo turnaje mladších žáků ve florbalu,
sportu, pro který je potřeba florbalová hůl, florbalový
míček, kvalitní halová obuv a rychlé nohy, se konalo
ve čtvrtek 22. listopadu 2007 v tělocvičnách ZŠ TGM.
Zúčastnila se ho čtyři družstva. Vítězství a pohár za 1.
místo si odnesli domácí hráči, chlapci 5. a 4. ročníku
ZŠ TGM. Na dalších místech pak skončilo ZŠ Pstruží,
ZŠ Metylovice a ZŠ Ostravice. Organizátor turnaje
Mgr. Ota Polách děkuje touto cestou sponzorce Mgr.
Renatě Zelenákové a Firmě SOLUTECH za ceny pro
účastníky turnaje v hodnotě 500 Kč.

Předávání cen nejlepším.

Prosinec 2007

Závod o Frýdlantský řetěz

Dne 3. listopadu se konal na kynologickém cvičišti Frýdlant nad Ostravicí již 11. ročník závodu o Frýdlantský řetěz.
Tento závod se koná vždy na konci výcvikové sezony,
ale možná, že psovodi (ale i psi) jsou už unaveni, a tak není
taková účast, jakou bychom si přáli. Proto uvažujeme, že
změníme v příštím roce termín a závod bude v červnu.
Počasí, které bylo celý týden nevlídné, nakonec překvapilo a bylo krásně. Tradičně se soutěžilo ve třech
kategoriích ZM, ZVV1, ZVV2 (jen poslušnost a obrana,
beze stop) a letos jsme přidali kategorii ZZO – zkouška základní ovladatelnosti. Tato zkouška obsahuje jen
poslušnost a speciální cviky, není tam obrana ani stopa. Na startu se sešlo 14 soutěžících.
Závod zahájil starosta Frýdlantu Jiří Mořkovský a
popřál všem úspěšný závod a příjemně prožitý den.
Tentokrát se dařilo domácím účastníkům a zvítězili ve

všech kategoriích, někdy sice těsně, ale vyhráli. V kategorii ZZO zvítězila Monika Stracková a belgickým ovčákem Ozim, v kategorii ZM zvítězila Bohunka Gavlasová
s německým ovčákem Gardem, podle ZVV1 zvítězil
Pavel Červenka s fenou belgického ovčáka Veretou
a byl také celkový vítěz, vyhrál zlatý řetízek. V kategorii ZVV2 vyhrál Jindřich Michna s rotwajlerem Maxe.
Všichni závodníci, kteří se umístili do třetího místa,
obdrželi věcné ceny a poháry a další věcné ceny.
Letošní závod točila regionální televize, kdo by se
chtěl podívat, najde krátkou reportáž na internetu – www.
polar.cz. Nejvíce se líbil nejmladší, jedenáctiletý psovod
Daniel Vozňák, ze základní organizace Nové Stovky, s
fenou rotwajlera Sarah tvořili velmi sehranou dvojici.
Základní organizace děkuje všem sponzorům a MěÚ
Frýdlant.
ZKO Frýdlant

Vedení ZŠ TGM společně s pedagogy děkuje
všem žákům, jejich rodinám a sponzorům za
dobrou spolupráci v letošním roce a přeje všem
klidné prožití vánočních svátků a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2008.

Pozvánka

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského
420 zve na Den otevřených dveří ve středu 16. ledna
2008 v době 8.00 – 16.00 hodin.
Zápis do prvních tříd na obou pracovištích školy se
uskuteční v pátek 25. ledna 2008 ve 13.00 . 17.00 h.
Další informace v příštím čísle.

Listopadové novinky ze ZŠ Komenského

Zdravotní klaun Sylva a její „tygr” Fido přijeli rozdávat
radost i do naší školy.

Paní učitelka Markéta Dembková a její herci na premiéře filmu Holky (ne)jsou slepice.

• Hned na začátku listopadu vyrazili žáci druhých tříd
a jejich rodiče i učitelky do ZOO Ostrava, aby zkontrolovali, jak se daří našemu adoptovanému tygru ussurijskému. Výprava měla úspěch a není divu, že největší zájem
a obdiv sklidilo právě toto obrovské a majestátní zvíře.
• Úsilí všech žáků prvního stupně vyvrcholilo listopadovou výstavou výtvarných prací Barvy podzimu. Vernisáž, které se zúčastnili učitelé na výstavě se podílející i
vedení školy, se uskutečnila ráno 6. listopadu. Během
následujících dvou dnů návštěvníci z řad veřejnosti, rodičů, ale také okolních škol a školek s úžasem sledovali,
jak je toto roční období inspirativní a co všechno dokážou
naši školáci vytvořit z papíru, plastelíny, provázků i nej-

různějšího přírodního materiálu. Ze stěn a výstavních
panelů pomrkávali ježci a šklebily se dýně, mezi stromy se vysypal celý koš papírového ovoce, o kousek
dál vykukovaly z trávy klobouky hříbků. Nad hlavami se
vznášeli draci, podzimní přeháňky zaháněly veselé pestré deštníky a, kam jen oko pohlédlo, hemžilo se to listím
v barvách, jaké umí vykouzlit jen podzim. Že se výstava
líbila snad všem, kdo ji zhlédli, o tom svědčí zápisy v
návštěvní knize i spontánní ohlasy diváků. Obrovskou
zásluhu na úspěchu výstavy měl také Ing. Kaňák, který
práce našich žáků doplnil podzimními aranžmá a sbírkou roztodivných plodů stromů a keřů.
• Myslíte si, že školní jídelna slouží jenom na jídlo?

To se pletete! Ve středu 21. listopadu se totiž ta naše
na dvě hodiny proměnila skoro v cirkusovou manéž.
Až z Prahy k nám totiž zavítal klaun, vlastně klaunka
Sylva, která obvykle rozesmává děti v nemocnicích.
Žáci z prvního stupně s úžasem sledovali neuvěřitelné kousky klauna i psa (vlastně uprchlého tygra) Fida
a smáli se na celé kolo bláznivým kouzlům. Ukázalo
se, že v každém z nás je kousek dítěte, které chce s
otevřenou pusou pozorovat svět, do kterého nesmí
starosti ani bolest (protože i paní učitelky se nechaly
strhnout). Není divu, že právě zdravotní klauni mají v
nemocnicích takový úspěch, když všude, kam zavítají,
přinášejí nekomplikovaný a ozdravující smích.

