
Je neuvěřitelné, jak lze pře-
měnit DŘINU, POT a snad 
i SLZY na LEHKOST, HRA-
VOST a RADOST. Ta vyzařo-
vala ze všech vystupujících 
a neomylně nakazila nás, divá-
ky. Takové emoce nepřicházejí
samy sebou. Jsou výsledkem
dlouholeté a neúnavné práce
celého realizačního týmu sou-
boru v čele s Lenkou Brečko-
vou a její pravou rukou Luc-
kou Gavroňovou, rodiče nevy-
jímaje. Ti všichni si zaslouží
obdiv a uznání. Stejně jako ta-
nečníci, které Lenka vyhodno-
tila a slavnostně zařadila do po-
myslné síně slávy souboru R+I.

Inspirovala mě. Ano, to
soubor Radost a Impuls je
chloubou našeho města, je ex-
kluzivním zbožím Bohumína.

A taky mi nasadila brouka do
hlavy. Copak do té pomyslné
síně slávy měs-
ta by si neza-
sloužili vstou-
pit i jiní? Máme přece tolik
skvělých, pracovitých a úspěš-
ných lidí, organizací, podniků! 

Například školáci. Ve městě
provozujeme šest základních 
a deset mateřských škol. Před
sametovou revolucí si byly 
k nerozeznání podobné, neba-
revné a nenápadité, uniformní
nejen ve výuce, ale i ve vzhle-
du. A dnes? Jsou k nepoznání!
Každá je jiná, na první pohled
opravená a udržovaná, odlišná
a jedinečná. Mohou se chlubit
novým vybavením, specializo-
vanými učebnami, moderními
pomůckami, vybavenými tě-

locvičnami a hřišti. Město na
nich skutečně nešetří. Taky
proč? Víme, že každý zanedba-
ný talent znamená ztrátu a my
chceme z nadání a intelektu
našich dětí maximálně vytěžit
- to je naše »nerostné bohat-
ství«. Všechny děti mají mít
rovné šance. Proto bereme vel-
mi vážně i mateřinky. Právě

tam se rozho-
duje, zda se 1.
září v první tří-

dě dítě postaví na startovní čá-
ru s ostatními, či začne s něja-
kým handicapem. Předškolní
výchova je nezbytná a nutná 
a pro pětileté děti by měla být
nejen povinná, ale i ZDAR-
MA!

Naše školy jsou opravdu vý-
borné. A nic na tom nemění
ojedinělé stížnosti nespokoje-
ných rodičů. Proč o tom hovo-
řím. Zkuste si představit, zda
byste zvládli třídu dvaceti a ví-
ce dětí, které stále častěji při-
cházejí do škol nejen nepřipra-
vené, ale i nevychované, násil-
nické či drzé. A škola je učí 

i to, co by měly umět z domova
- poděkovat, pozdravit, umět
se omluvit, umýt si ruce. Učí
je spolupracovat s vrstevníky 
i dospělými, zvykat si na kázeň,
soustředění, plnění povinnos-
ti. Je to nutné proto, aby vůbec
bylo možné dělat to, k čemu je
škola určena - naučit odbor-
nost, vzdělávat. A jaké nástro-
je mají učitelé, aby všechno
zvládli ? Holé ruce, pevné ner-
vy, trpělivost, sílu osobnosti 
a vysokoškolské vzdělání. Přála
bych si, aby učitelé nepodlehli
tlaku okolí, nesklouzli do po-
vrchnosti a zachovali nároč-
nost k sobě i dětem.

A proto dnes do síně slávy
uvádím všechny naše učitele,
kteří ještě neprchli ze školství
a zachovali si svoji stavovskou
hrdost a přirozenou autoritou.
Ty učitele, kteří stále mají kan-
torský elán a jiskru, děti je mi-
lují, vidí v nich vzor a kvůli
nim se těší na vyučování .

PS: A co vy? Napadají vás
další adepti do naší síně slávy?

Věra Palková, MO ČSSD

»Exkluzivní zboží« do síně slávy Bohumína

pol i t ika

Viděli jste taneční koncert skupiny Radost a Impuls? Ten
letošní byl mimořádně vydařený. Poprvé se konal v rekon-
struované budově kina. Více než dvě hodiny jsem bez dechu 
a s úžasem sledovala gejzír nápadů profesionální choreogra-
fie, přehlídku kostýmů, kulis a hlavně špičkové výkony taneč-
níků, baby baletem počínaje. Vše provázeno bezprostřední 
a roztomilou dvojicí malých moderátorů.


