
Prvňáčci mají největší potíže
s výslovností. Zlobí je S, R i Ř
Děti z 1.A si včera nesly ze školy samé jedničky. Někteří nejen poprvé, ale i naposledy

PAVLÍNA ROZTOČILOVÁ

Pardubice – Samé jedničky. Z
dokonalého vysvědčení se
včera radovaly děti z 1.A Zá-
kladní školy Bratranců Ve-
verkových. Až na jednu dvoj-
ku na jediném vysvědčení se
mohlo z jedniček těšit všech 27
prvňáčků ve třídě.

„Jsou moc šikovní a mám z
nich radost. Samé jedničky
jsou motivace do dalšího po-
loletí,“ pochválila své svěřen-
ce třídní učitelka Jitka Sed-
láčková. Podotkla, že některé
děti dostávají samé jedničky
nejen poprvé, ale i naposledy.

„Důležité je, že mají radost a
budou se snažit mít samé jed-
ničky i v druhém pololetí, i
když některým se to třeba už
nepovede,“ dodala učitelka,
která mohla včera osobně pře-
dat vysvědčení jen patnácti ze
„svých“ dětí. Ostatní totiž by-
ly nemocné.

Co za vysvědčení?
Nejlépe knížku
Samé jedničky si domů nesla i
Valinka Bláhová z Pardubic,
která uměla číst už v září, když
do školy nastoupila. Ale obje-
vila i další předmět, který ji
moc baví. Je to matematika.

„Za vysvědčení by mi stačil
nějaký malý dáreček,“ svěřila
se skromně Valinka. A spolu-
žák z lavice před ní Julius Tur-
ták hned napověděl: „Třeba
knížku. Tu bych chtěl já.“ Nej-
radši má prvouku, protože si
rád listuje v učebnici plné ob-
rázků Já a můj svět.

Nejvíce prvňáci bojují s vý-

slovností. „Šest až osm dětí z
každé třídy špatně vyslovuje
sykavky, nebo R či Ř,“ sdělila
Jitka Sedláčková. Pedagogové
při zápisu kladou na výslov-
nost důraz a rodičům doporu-
čují, aby zbývající čas do za-
čátku školního roku využili k
nápravě vad, které pak dětem
při čtení hodně překáží.

A co za častějšími vadami
řeči vězí? „Rodiče jsou dost za-
městnaní a nemají čas si s dět-
mi povídat a prohlížet knížky.
Ani jim večer nevypráví po-

hádky, raději je pustí,“ zhod-
notila příčiny problému Jitka
Sedláčková.

Zápis do Základní školy (ZŠ)
Bratranců Veverkových se
uskuteční, stejně jako v ji-
ných pardubických základ-
kách,10.a11.únoraaponesese
v duchu hesla Letem pardu-
bickým světem. Do tohoto svě-
ta patří například ruchadlo
bratranců Veverkových, do-
stihy, hokej a perník.

Jak včera sdělil ředitel ZŠ
Bratranců Veverkových Leoš

Šebela, pro školní rok
2016/2017 otevřou minimálně
tři první třídy.

Od roku 2013 škola spolu-
pracuje s hokejovým klubem v
Pardubicích a pomáhá vy-
chovávat budoucí hokejisty.

„Za posledního dva a půl
roku jsme se rozrostli o 210 dě-
tí a počítáme, že se ještě roz-
rosteme. Kapacita školy je do-
statečná,“ řekl ředitel pardu-
bické základní školy, kterou v
současné době navštěvuje 571
dětí čtrnácti národností.

DĚTI Z 1.A se mohou vysvědčením chlubit, mají samé jedničky. Foto: Deník/Luboš Jeníček

Sokolský Fénix
zítra povstane
Pardubice – Zítra se v pro-
storách nově zrekonstruované
sokolovny Na Olšinkách uskuteční
112. ročník Šibřinek, které jako ten
bájný Fénix vzlétly z popela. To je
i letošní téma. Příchozí se mohou
těšit hned na dva taneční sály, bo-
hatou tombolu a i nějaké to půl-
noční překvapení.

Orientální tance
O zábavu se také postará pardu-
bická skupina orientálních tanců
Falisha Dancers. Začátek plesu je
naplánován na dvacátou hodinu.
Vstup v maskách je vítán a ta nej-
lepší bude i oceněna. K tanci za-
hraje kapela Kapky a nebude chy-
bět ani diskotéka.

V neděli od 14 hodin se pak
uskuteční dětské Šibřinky. I pro
děti budou připraveny zábavné
hry, taneční zábava a tombola pro
nejmenší. (mm)

Senioři z Přeloučska v Senátu
Přeloučsko/Praha – Senioři
z Přeloučska zamířili do Se-
nátu. Do horní komory parla-
mentu je pozvala místopřed-
sedkyně Senátu Miluše Hor-
ská (na archivním snímku).
Právě s ní debatovali nad pro-
blémy, které je tíží.

„Došlo na dlouhodobá té-
mata, jako je třeba kontro-
verzní stavba vodního kori-
doru Dunaj-Odra-Labe, nebo
na rušení finančních úřadů,
což se konkrétně dotklo i Pře-
louče,“ řekla místopředsed-
kyně Senátu Miluše Horská.

„Řešil se také spolkový ži-
vot v Přelouči a aktivní mož-
nosti zapojení seniorů ve spo-
lečnosti,“ podotkla Miluše
Horská. Ta seniory seznámila
rovněž s agendou, kterou se v
současnosti aktivně zabývá.

„Kromě dlouhodobě sledo-
vaných otázek sociálního
bydlení a sociálního podniká-
ní je to momentálně také sna-
ha na dohodě ohledně zasta-
vení současné nedobré situa-

ce na silnici R36. Zejména sta-
rostové a občané Bohdaneč-
ska si velmi stěžují na příliš-
ný hluk a prach z kamionové
dopravy,“ poznamenala mís-
topředsedkyně Senátu. (td)

Soutěže Deníku

Dan Bárta a Alice vyprodávají pardubický
„Žluťák“, chcete být u toho a zadarmo?
Pardubice – Jak nej-
lépe oslavit 25. výro-
čí svého vzniku než
společným turné v
původní sestavě? Ta-
kový bude zítřejší
koncert kapely Alice
s Danem Bártou (na
archivním snímku),
který se uskuteční v
pardubickém hu-
debním klubu Žlutý
pes.

Akce začíná ve 20
hodin a můžete se na
ni dostat díky Dení-
ku zcela zdarma.
Stačí, když do dnešní
desáté hodiny dopo-
lední odpovíte na soutěžní otázku: „Ve kterém roce vyšlo první só-
lové album Dana Bárty?“. Odpovědi zasílejte na e-mailovou adre-
su martina.vosahlova@denik.cz a nezapomeňte připojit své jmé-
no a příjmení, adresu, telefonní číslo (nejlépe mobil) a heslo: „Ali-
ce“. Kapela si své fanoušky získala hlavně díky koncertnímu
turné se skupinou Lucie. Její tři vydaná alba, „Yeah!“, „Ústa
hromů“ a „Alice“, se stala klíčovými nahrávkami českého roc-
ku. Dan Bárta pak kapelu opustil. Jaké bude jejich setkání a co
tato formace ve své původní sestavě předvede, by si rozhodně
neměl nechat ujít žádný z jejích fanoušků. (iko)

Zhubněte s McBody fitness a Pardubickým
deníkem, hlásit se můžete už jen dnes!
Pardubice – Pardubický deník ve spolupráci s McBody fitness
v Pardubicích hledají dobrovolníky, kteří s námi chtějí (nejen)
hubnout! Máte v plánu shodit nějaké to kilo, dostat se do kondi-
ce, vytrénovat tělo nebo prostě jen začít se pořádně pohybovat?
Tak právě pro vás tu máme exkluzivní nabídku, která určitě při-
jde vhod. Hledáme čtyři odvážné. Jediné, co musíte udělat, je
přihlásit se a začít chodit cvičit. Pochopitelně zcela zdarma! Do
soutěže Hubněte s Deníkem se můžete hlásit už jen dnes na e-
mailové adrese jiri.sejkora@denik.cz a do předmětu nezapomeň-
te uvést heslo: „McBody“.

Ke svému jménu přiložte rovněž telefonní kontakt (nejlépe
mobil) a fotografii postavy. Je také nutné, abyste nám poslali zá-
kladní informace o vašem věku, výšce, váze, bydlišti a profesi.
Hlásit se může každý, ale s ohledem na plánovaná cvičení pro-
síme pouze zájemce časově flexibilní bez zdravotních a pohy-
bových omezení. Cvičí se ve skupinách a začínáme v prvním
únorovém týdnu v pardubickém McBody fitness v Rožkově uli-
ci 105. Už máte přihlášku? (sejk)
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Jak pečovat o kůži

Na otázky 
odpovídá Prof.
Dr. Abels, ve-
doucí výzkum-
ného týmu Linola.

Co dělat s nepříjemně 
suchou kůží?

Linola Lotion, vaše číslo jedna 

pro péči o suchou pokožku. 

Žádejte v lékárnách.

Výrazná ztráta 
vlhkosti

Poškozená kožní bariéra nedostatkem kyseliny
linolové. Pokožka ztrácí vlhkost a je suchá.

Proč mi nepomáhají
hydratační krémy?
Prof. Dr. Abels:
Protože obvykle poskyt-
nou velmi suché kůži jen krátkodobou úlevu.
Pokud je kožní bariéra opravdu poškozená,
většinou nestačí pouze hydratace dodávaná
zvenčí.

A jak je možné příčiny suché kůže řešit?
Prof.  Dr.  Abels:
Jednoduše – dodá-
ním kyseliny lino-
lové. Už před 77 lety
Dr. Wolff přišel na
to, jak kyselinu lino-
lovou zapracovat do
krému nebo tělového
mléka. Farmaceutická
technologie těchto
přípravků je velmi slo-
žitá, protože účinná
látka se musí dostat do
těch částí pokožky, kde
je potřeba.

Proč je kyselina linolová tolik důležitá?
Prof. Dr. Abels: Kyselina linolová vytváří
spoje mezi kožními buňkami v horních
vrstvách pokožky. Jako malta mezi cihlami.
Pokud se tyto „cihly“ od sebe oddělují, na-
příklad častým mytím nebo v důsledku vro-
zené suchosti kůže, pak naše pokožka ztrácí
velké množství vlhkosti. Kůže je suchá
a svědí.

Může se pokožka sama zahojit?
Prof.  Dr.  Abels: Bohužel ne. Tělo nedo-
káže samo vytvářet kyselinu linolovou, pře-
stože ji kůže, náš největší orgán, tolik po-
třebuje.

Prof. Dr. Abels, 
výzkum Dr. Wolff

Pfiipomenutí do lékárny

Tûlové mléko

Linola Lotion

pro suchou a citlivou pokoÏku

APA kód: 2100361 
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Lučební závody Draslovka a. s. Kolín
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

Velitel HZSp
Stručný popis činnosti:  organizování plnění úkolů jednotky HZSp, 
havarijních cvičení, řízení speciálních zásahů atd.

Nabízíme:
Perspektivní zaměstnání, velmi zajímavou motivační mzdu, 13. plat, 
5 týdnů dovolené, mobilní telefon, notebook, příspěvek  zaměstnavatele 
na penzijní pojištění, závodní stravování v objektu fi rmy, další sociální 
výhody dle kolektivní smlouvy.

Nástup: dohodou

Kontakt:
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, personální odbor

e–mail: job@draslovka.cz, tel.: 321/335 315, www.draslovka.cz

Požadujeme:
➤  ÚSO PO, VŠ PO a 3 roky praxe 

nebo ÚSO, VŠ a 6 roků praxe v PO
➤  OZO v PO – odborně způsobilá 

osoba v PO
➤  NOV – nástupní odborný výcvik
➤  TŘ – taktické řízení 
➤  TSŘ – takticko strategické řízení 

➤  Psychodiagnostické vyšetření 
➤  ST – strojnický kurz
➤  Znalost na PC (WORD, EXCEL)
➤  Profesní osvědčení řidiče – 

výhodou
➤  AJ – výhodou
➤  ŘP – „C“ výhodou
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