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Školy v kraji založily
čtenářské kluby amoti-
vují děti ke čtení. Po-
máhají v tom nejen ob-
líbené knížky součas-
ných autorů, ale přede-
vším nadšení samot-
ných kantorů.

Petra Procházková
redaktorka MF DNES

ZLÍNSKÝ KRAJ Děti pořád rády
čtou, o knížkách se spolu i baví a trá-
ví s nimi čas o přestávkách nebo ve
družině. Učitelé a odborníci ale upo-
zorňují, že jejich zájem nepřijde
sám od sebe.
„Je nepochybné, že nestačí nabíd-

nout dítěti knížku. Tajemství je
v učiteli. Musí nadchnout a umět
knihu začlenit do normální hodi-
ny,“ uvedla Eva Bělinová, jedna
z autorek projektu Čtenářské kluby.
Ty vznikají po celé zemi v rámci

jednotlivých základních škol, které
se zavázaly, že nakoupí knížky od
aktuálních autorů a zapojí je do běž-
né výuky.
„Když jsme si vyprávěli o jaru,

měly děti za úkol najít v knížce
něco, co jim jaro připomíná, jindy
jsme zase hledaly třeba popis pro-
středí,“ naznačila učitelka Základní
školy v Přílepích Yveta Kojetská.
Děti se tak přirozeně učí pracovat

s textem, což je něco, co starším ško-
lákům hodně chybí. V knihách hle-
dají spojitosti s tím, co se právě učí
nebo co se kolem nich děje.
Každý přitom čte něco jiného – od

komiksů přes knížky s pár řádky
pod obrázkem až po souvislý text.
Knížky mohou mít z domu, knihov-
ny nebo přímo ze školy.
V jiných školách zase nakoupili

čtečky a děti ve vyučování střídají
elektronické zařízení a skutečnou
knihu. Číst pakmohou totéž a disku-
tovat o textu.

Děti vysvětlují, proč se jim
knížka nelíbila
Klíčové je, že učitel nedostane „jen“
seznam povinné literatury, jak
tomu bývalo dřív. Je na něm, co vy-
myslí. Amožností, jak dětskou kníž-

ku použít ve vyučování, je celá
řada. Čtenářské kluby jsou jedním
z projektů obecně prospěšné společ-
nosti Nová škola. Na nákup literatu-
ry poslala peníze vláda. To nejpod-
statnější ale museli dodat učitelé.
Hlavní podmínkou bylo nakoupit

knihy a zapojit je do výuky, klub
jako nepovinný kroužek už je ná-
stavba. Například zlínská Základní
školaMikoláše Alše vodí děti z druži-
ny do školní knihovny už několik let
a další kroužek proto tedy neotvíra-
la.
„Nakoupili jsme čtečky, což děti

nadchlo, a ony se vrhly na čtení
s větší chutí. Protože v nich ale nej-
sou obrázky, tak je to stejně vrací
zpátky ke knihám,“ uvedla ředitel-
ka Alena Grajciarová.
Naopakmalotřídka v Přílepích ote-

vřela loni v září i samotný klub. Na-
poprvé se do něj přihlásila asi polo-
vina ze třiceti školáků od druhé do

páté třídy a nadšení, které měli na
začátku, prakticky nepolevilo ani
před koncem školního roku.
Čtou doma i ve škole, zapisují si

počty stránek a jednou za měsíc
z nichmalují barevný graf. Porovná-
vají, soutěží a vedou si i jednoduchý
čtenářský deník.
A když je zrovna úterní odpoled-

ne, ze třídy, která se mění v čítárnu,
není slyšet ani hlásku. Ticho nikdo
nařizovat nemusí, prostě tam je.
„Na začátku jim vždycky něco pře-

čtu já a povídáme si o tom. Pak si
děti čtou samy,“ popsala Kojetská.
Někdo se přitom válí po polštá-

řích na zemi, jiný si zaleze pod lavi-
ci. O knížkách si děti rozhodují
samy,mohou si vybrat, kterou chtě-
jí, a když se jim nelíbí, nechat ji ne-
dočtenou. Ale ne jen tak.
„Chci od nich slyšet, proč ji odklá-

dají, o čem je a proč se jim nelíbí,“
dodala učitelka. Přemýšlet musejí
školáci i o těch, které dočetli do kon-
ce, bodují je na stupnici od 0 do 10
a učí se svůj názor vysvětlit a obhá-
jit.

Podstatné je, že mají k dispozici
současné tituly. U kluků suverénně
vede Deník malého poseroutky,
u holek zase Deník mimoňky.
Škola na začátku nakoupila 273

knížek, teď už ze svého rozpočtu do-
kupuje další díly těch, které mají
úspěch.
„Je ověřené, že široká nabídka kní-

žek má obrovský podíl na tom, že
děti čtou. Babička a O letadélku Ká-
něti, které četli jejich rodiče, je ba-
vit nebudou. Navíc i literatura, kte-
rá se někomu může zdát nekvalitní,
udělá most k té kvalitní,“ popsala
Bělinová.
Nápad založit čtenářské kluby

vznikl v roce 2012, jeho financování
skončilo loni a další se teprve chys-
tá. Nejprve byl určený pro první stu-
peň základních škol, v budoucnu se
má rozjet i na druhém stupni a niž-
ších gymnáziích. V celé zemi jde
o 2 140 základních škol, tedy 78 %.
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Čtenářský klubNaZákladní škole v Přílepích se do něj napoprvé přihlásila asi polovina ze třiceti školáků od druhé dopáté třídy. Foto: Z. Němec,MAFRA

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Fi-
nanční úřad v Bystřici pod Hostý-
nem se stěhuje do nedalekéhoHole-
šova. Přesune tam veškeré spisy,
v úřední dny, tedy v pondělí a stře-
du od 8 do 17 hodin, se ale budou
úředníci do Bystřice zase vracet,
aby provoz úřadu zůstal alespoň
částečně zachovaný.
„Je to rozhodnutí jako od chytré

horákyně. Finanční úřad nezruší,
jen přestěhují,“ reagoval bystřický
starosta Zdeněk Pánek, který o za-
chování úřadu bojoval od loňského
léta.
Tehdy Finanční správa ČR zveřej-

nila seznam 23 úřadů, které chce
zrušit. „Je to služba občanům. Stát
nastavil obce s rozšířenou působnos-
tí, aby byly úřady blíž lidem, a teď to
zase zruší,“ prohlásil Pánek.

Jeho argumentem byla také členi-
tost území ORP Bystřice pod Hostý-
nem, kde podniká 4 208 subjektů.
Postavili se za něj i starostové mik-

roregionu Podhostýnsko. A proto-
že hlasitě protestovala všechna do-
tčená města, stát nakonec couvl.
Jednotlivá řešení měla být doho-

dou mezi městem a finančním úřa-
dem. „Na výběr jsme neměli. Stát
to prostě udělá a městu to pak zdů-
vodní,“ upozornil Pánek.
Současným argumentem Finanč-

ní správy je, že ušetří provozní ná-
klady. „Pro obyvatele se prakticky
nic nezmění. V Bystřici podají daňo-
vé přiznání a vyřídí většinu věcí,
které obvykle řešíme. Bude možné
i nahlížet do elektronického spisu,“
sdělil ředitel Finančního úřadu
v Kroměříži Milan Suchý.
V Holešově začne Finanční úřad

Bystřice fungovat od června, nastě-
huje se do budovy bývalé střední
odborné školy v Pivovarské ulici.
Zároveň se tam přesune i finanční
úřad Holešov, který dosud sídlí
v Palackého ulici. Kvůli stěhování
bude od 24. května zavřený. (ppr)

„Nestačí nabídnout
dítěti knížku.
Tajemství je v učiteli.
Musí nadchnout
a umět knihu začlenit
do normální hodiny.“
EvaBělinová, jedna z autorek
projektuČtenářské kluby

RožnovpodRadhoštěm

Za pěstování
konopí hrozí vězení
V nebytových prostorách v Rožno-
vě pod Radhoštěm, které si pronají-
mal 47letý muž z Nového Jičína, ob-
jevili policisté pěstírnu konopí. Ve
třech samostatných pěstebních sta-
nech pěstoval indoor technikou
téměř 200 kusů rostlin o výšce
mezi 80 a 110 centimetry. Muž je
obviněný z nedovolené výroby
drog, hrozí mu 10 let vězení. (vm)

ValašskéKlobouky

Parkování u školky
bude snadnější
U valašskokloboucké mateřské ško-
ly vznikla přírodní zahrada a obje-
vil se i přístupový chodník k nové
vstupní brance od ulice Dlouhé. Ve
stejných místech se provizorně
upravují zpevněné plochy pro 20
parkovacích míst. Koncem roku za-
čne vznikat projektová dokumenta-
ce k rekonstrukci celé lokality. Ta
by měla počítat s novými chodní-
ky, přechody pro chodce i parkova-
cími místy. (vm)

Modrá

V archeoskanzenu
je Slovanský den
Na Slovanský den na Modré dnes
zve tamější Archeoskanzen. Pro-
gram začne v 10 hodin řemeslným
jarmarkem s ochutnávkou a potrvá
až do 23 hodin. Návštěvníky čeká
i lidová hudba a world music, vysa-
zení nejstarší vinné révy, košt do-
mácího i zahraničního vína nebo
závěrečná zbojnická vatra. (vm)

Janová

Opilec usnul na
kolejích, vlak
zastavil nad ním
Svou cestu k domovu si v obci Jano-
vá ve středu večer zkrátil 54letý
muž, v kolejišti ale ulehl ke spán-
ku. Ve 20.45 tímto místem jel osob-
ní vlak od Velkých Karlovic. Stroj-
vedoucí si jej všiml, aktivoval rych-
lobrzdu a troubil. Muž se však se-
sul ještě více do kolejiště a vlak za-
stavil nad ním. Vyprostili jej policis-
té s hasiči a se zraněními odvezla
sanitka. Muž byl opilý, při výsle-
chu si na nic nepamatoval. (vm)

Finanční úřad míří z Bystřice do
Holešova, úřední dny zachová

Děti rády čtou, těší učitele.
Knihy teď zapojují do výuky

„Je to rozhodnutí
jako od chytré
horákyně. Finanční
úřad nezruší,
jen přestěhují.“
Zdeněk Pánek, starosta Bystřice


