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Vánoční setkání s dlouholetými 
čtenáři v Městské knihovně Rychvald 

Do rychvaldské základní 
umělecké školy míří 
poděkování od Čtyřlístku 

V předvánočním čase v úterý 11. prosince 
2012 se po sedmnácté hodině začaly linout z 
oken Městské knihovny libé tóny z hudebních 
nástrojů a zpěv žáků i učitelů ZUŠ, kteří při- 
šli do  naší  knihovny  s nadšením  představit 
své  hudební  nadání  dlouholetým  čtenářům 
a zároveň jim ukázat, že hudba a kniha mají 
hodně společného. Za doprovodu svých učite- 
lů nám účinkující zahráli a zazpívali skladby 
napříč hudebními  žánry  od barokních  až po 
muzikálová díla. A že se zhostili svého úkolu 
skvěle, o tom svědčil dlouhý potlesk na konci 

každého vystoupení a slova chvály i v samém 
závěru setkání. Poděkování patří nejen účin- 
kujícím,  ale  i  pedagogickým  pracovníkům, 
kteří děti a studenty na vystoupení připravili a 
celý podvečer uváděli doprovodným slovem. 
Setkání patřilo k milému a příjemnému poza- 
stavení se v uspěchaném předvánočním čase a 
přineslo zamyšlení, jak příjemně a poučně se 
dá trávit volný čas například poslechem nebo 
provozováním kvalitní hudby. 

Tamara Tluštíková 
Městská knihovna Rychvald 

 
Ráda   bych   poděkovala   paní   ředitel- 

ce ZUŠ, paní učitelce  Indruchové a všem 
žákům za přízeň,  kterou už dlouho věnují 
klientům  Čtyřlístku – centra pro osoby se 
zdravotním postižením v Ostravě. 

 

O vzdělání – jeho nesamozřejmosti 
a o tom, jak ho výrazně podpořit 

 

Máme velké štěstí, že žijeme v době, kdy 
můžeme aktivně  rozhodovat  o  svých život- 
ních prioritách. Přihlásili jsme se proto ke stu- 
diu na Univerzitě třetího věku. Jak jednodu- 
ché! Jenomže každý 
takové  štěstí  nemá. 
Pokud  bychom  byli 
dětmi z chudinských 
slumů v Bangladéši, 
neměli bychom totiž 
na  školní docházku 
prostředky. 

Když  Robert 
Vano   svými   skvě- 
lými fotografiemi 
podpořil    vytvoření 

 

Věříme, že zakoupením kalendářů  umožní- 
me několika dětem chodit do slumové školy 
v Bangladéši. 

Čínský myslitel Wang Čchung napsal: Zís- 
ká-li člověk  vzdělá- 
ní, cítí se silný. 

Vážíme  si  toho, 
že můžeme studovat i 
jako dospělí lidé; pro 
děti  je škola  místem 
přípravy na skutečný 
praktický život. Těší- 
me se, že po svátcích 
znovu zasedneme do 
školních lavic a  bu- 
deme si představovat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve středu 12. prosince 2012 – ve  stej- 
ném  dni,  kdy  se  konala  ve  městech  akce 
Česko zpívá koledy – přišla odpoledne paní 
učitelka   Hana   Indruchová   se   žákyněmi 
Pavlínou a Karolinou mezi klienty Domova 

stolního  kalendá- 
ře   pro    organizaci 

Studenti Univerzity třetího věku při mikulášsko-vánočním 
posezení s jednou ze svých učitelek (foto: S. Tvardek) 

dychtivé  dětské   oči 
ve škole někde dale- 

Barevný svět v Muglinově. 

ADRA, která v rámci programu BanglaKids 
pomáhá dětem, rozhodli  jsme pomoci také. 

ko od nás.  Mirka Kopčajová 

za studenty Univerzity třetího věku 

Vzala s sebou i svou dcerku, která  se 
naprosto  přirozeně  pohybovala  v  prostře- 
dí  mezi  osobami  s  tělesným  i  mentálním 
handicapem a hudebnice  mile doprovázela 

Den otevřených dveří na gymnáziu 
pro zájemce o studium 

zvonečkem. 
Koncert  „naživo“  mnozí  klienti   ještě 

nezažili ani neviděli tak zblízka opravdové 
 

Gymnázium Františka Živného v  Bohumí- 
ně na ulici Jana Palacha 794  pořádá v sobotu 
19. ledna od 9.00 do 12.00 hod. den otevřených 
dveří pro žáky 5. a 9. tříd základních škol, jejich 
rodiče i širokou  veřejnost. Zpřístupněny budou 
veškeré prostory školy, nově vybudované odbor- 
né  učebny, laboratoře, posilovny, multimediální 
přednáškový sál, tělocvična, zázemí školy atd. Zá- 

 

jemcům o studium budou zodpovězeny případné 
dotazy – zejména ohledně přípravných kurzů k 
přijímacím zkouškám  z  matematiky a českého 
jazyka, které škola v letošním roce pořádá jak pro 
žáky pátých, tak i pro žáky devátých tříd. 

Na vaši návštěvu se těší pracovníci gymnázia! 
Miroslav Bialoň 

ředitel gymnázia 

housle. O to byla návštěva cennější. Pobru- 
kovali si a výskali nejen během  poslechu 
skladeb vážné hudby, ale také u vánočních 
koled a našli se i zdatní zpěváci. 

Druhá skupina klientů Čtyřlístku  jak  z 
Muglinova, tak z Domova  Beruška v Os- 
travě-Zábřehu, navštívila ZUŠ v Rychvaldu 
v úterý 18.  prosince, aby zde naši klienti 
zhlédli  hudebně-dramatické představení O 
první sněhové vločce. Velmi se nám  líbilo 
stejně jako drobná keramika na stromeček, 
kterou jsme od žáků ZUŠ  obdrželi. Odjíž- 
děli jsme plni dojmů,  naladěni na nejkrás- 
nější svátky v roce. 

Děkuji  nejen  za  sebe,  ale  hlavně  za 
všech 52 klientů i zaměstnance  Čtyřlíst- 
ku. 

Dagmar Drobíková


