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ze školství a za sportu
ZŠ Kamínky „roste“ s našimi dětmi
Pro naši rodinu se dvěma syny končí již osmý školní rok na ZŠ Kamínky. Za tu dobu se mnohé změnilo, jak v osobním životě, tak v tom školním.
Tento článek jsem se rozhodla napsat nejen jako rodič, ale též jako předsedkyně školské rady, jejíž členové jsou z řad zástupců rodičů, pedagogů a zřizovatele školy – ÚMČ Nový Lískovec.
Proč škola „roste“, jak uvádím v názvu? Dle mého názoru je to především
zásluhou nového vedení školy, v čele s panem ředitelem Mgr. Petrem Novákem, Ph.D. Již třetím školním rokem buduje spolu s celým kolektivem zaměstnanců novou tvář školy. Na první pohled stejná budova, ale uvnitř spoustu
odvedené práce. Na začátku obrovská změna pro děti, rodiče i pedagogy –
zavedení elektronického systému AES. Elektronická třídní kniha, hodnocení
žáků, odevzdávání úkolů, rozvrhy, úkoly, omluvný list, docházka a v neposlední řadě elektronický kontakt rodiče s učitelem – vše přehledně na jednom
místě. Dále založení školního poradenského pracoviště, které poskytuje dětem
maximální péči a podporu ve výchovně vzdělávacím procesu a nabízí konzultační hodiny výchovné poradkyně, metodika prevence, školního psychologa a speciálního pedagoga. Následují různé menší i velké rekonstrukce, které budova již potřebuje. Méně i více viditelné: nové podlahy v tělocvičnách,
kompletní rekonstrukce všech toalet a sprch, zavedení čipového systému pro

Seriál o pohybu
42. díl: Nuda v Brně nebo kdekoli

Dnešní prázdninový článek o pohybu věnuji malé úvaze, o čem prázdniny vlastně jsou.
I když už jsem dávno odrostla školním škamnám, přece jen mne předvečer prázdnin naplňuje jakýmsi očekáváním nějakého nevysloveného dobrodružství. Celý rok se zábavnou
formou snažím zmapovat svět cvičení a pohybu napříč generacemi. Svoje články beru jako
motivaci přitáhnout k pohybu a cvičení někoho, kdo se dosud hýbal nerad. Dnes píšu zase
pro skupinu, co má pohyb a sport jako samozřejmost. A tato úvaha je o rovnováze pohybu a nicnedělání.
V době, kdy tento článek vyjde, bude již léto

docházku a stravování, vybavení učeben interaktivními tabulemi, regenerace
dvou školních hřišť s umělým povrchem ……
A v budoucnu se rozhodně nebude zahálet. Na jaře 2020 se začnou
budovat nové odborné učebny (fyziky, chemie, biologie a multimediální).
Do tohoto projektu je zahrnuta i výstavba plošiny pro handicapované žáky
i návštěvníky školy, a to mezi 1. a 2. patrem. Mezi přízemím a 1. patrem
plošina již funguje. Tímto se stane budova školy bezbariérovou. Financování je zajištěno účelovým transferem od města Brna ve výši 9 887 000 Kč se
spoluúčastí ÚMČ Nový Lískovec ve výši 1 744 000 Kč. Připravuje se kompletní rekonstrukce hokejbalového hřiště a jeho přeměna na hřiště multifunkční. I školní kuchyni čeká modernizace. Školní kuchyně i její zázemí již
neodpovídá současným požadavkům a množství vydávaných obědů. Nyní se
zde vaří cca 400 obědů denně (pro ZŠ, studenty Bezpečnostně právní akademie na ul. Zoubkova a cizí strávníky) + svačiny pro žáky ZŠ. A v neposlední řadě se též dočkají i šatny a skříňky, jejichž rekonstrukce je v plánu
nejdříve v roce 2021.
Blíží se začátek nového školního roku. Vy, rodiče, kteří ještě zvažujete,
kam v září zamíří první školní kroky Vašeho dítěte, zkuste ZŠ Kamínky. Školu s přátelským prostředím a lidmi na svém místě.
Krásné léto i celé prázdniny
Jana Gruberová, předsedkyně školské rady

v plném proudu. Plánům, jak zabavit děti
a sebe jsme se věnovali poctivě již od zimy.
Hovory o tom, co budeme dělat, běží celý červen, a námět na letní číslo mne napadl jako
téměř vždy mimo jakoukoli souvislost se cvičením. Při rozhovoru maminek před družinou
jedna říkala té druhé, že má již na prázdniny plný diář. Jak už to bývá, když jste svědkem hovoru úplně cizích lidí, přemýšlela jsem
o plném diáři dotyčné paní a jejího potomstva
a přepadlo mne náhlá myšlenka, jak diametrálně se liší prázdniny „plného diáře“ od těch
mých. Moje maloměstské léto bylo o táboře,
jedné dovolené s rodiči a zbytek léta jsem se
svými kamarády trávila hrami na cokoli, ježděním na kole, koupáním a častokrát i nudou,
kdy dny pomalu plynuly jeden za druhým

Veslař z Nového Lískovce získal zlato
na Mistrovství České republiky 2019
Ve dnech 28.–30. 6. 2019 proběhlo Mistrovství
České republiky dorostenců, juniorů, seniorů
a seniorů B 2019. Veslař Dukly Praha Ondřej
Čermák, vítěz 105. Primátorek, vybojoval čtyři zlaté v závodech dvojskifů a skifů v kategorii
muži LV (lehkých vah).
V úmorných vedrech probíhaly závody Mistrovství ČR v Labe aréně Ústeckého kraje. I přes
teplotní rekordy většina závodníků bojovalo ve
dvou či třech závodech. Přes sobotní rozjížďky
pro rozřazení do finále A a B se v neděli jely
hlavní závody.
Ondřej Čermák, Dukla Praha chovanec ČVK Brno,
obhájil svůj titul Mistra ČR muži LV na skifu.
V tomto závodě získal hned dvě zlaté v kategoriích muži LV a muži LV do 23 let.
Další zlato i přes silnou konkurenci vybojoval spo-

lu Janem Šmolíkem (ČVK Praha) v závodu dvojskifů mužů LV a mužů LV do 23.
Oba veslaři jsou spolu s Lubošem Zapletalem
(ČVK Brno) a Jonášem Friedrichem (Pardubice)
v posádce párové čtyřky nominované na Mistrovství Evropy do 23 let V Řecku probíhající
6.–8. září 2019.
Hodně štěstí.
Martina Čermáková

a my v podstatě nedělali nic. Dnešní rodina má nabitý program, na kole ujede desítky
kilometrů, zážitků je nepřeberně, v pravidelných intervalech jsou prezentovány na sociálních sítích, a přesto se mi po těch mých stýská čím dál víc.
Přimlouvám se proto i za bezcílné toulání po
lese, nicnedělání, odstřihnutí se od všudypřítomného internetu a honby za co nejexotičtější a nejakčnější dovolenou. Německý novinář
Kurt Schnabel napsal krásnou knihu „Umění zahálky“. Přesně se trefil do mé nálady a já
si tedy ráda ordinuji chvíle, kdy nad ničím
nepřemýšlím, nic zásadního nebuduji a jen si
tak existuji ve vesmíru…
Takto nabitá se již na konci srpna těším na
akční podzim, kdy se z prázdninové anarchie
znovu stává řád a režim.
Krásné léto plné zážitků i sladkého nicnedělání vám přeje Silvie Kůtová, Fitko Kameňák.
PS: O prázdninách jsme cvičení pro seniory přesunuli na dřívější čas z důvodu teplého počasí. Cvičíme každou středu od 9 do
10 hodin, a to tyto dny – 3. 7., 10. 7., 31. 7.,
7. 8., 21. 8. a 28. 8.
A pokud ještě pro své dítko nemáte v červenci nějaké to zábavné vyžití, zbývá pár míst
v našem příměstském táboře se sportovní
tématikou 29. 7.–2. 8. a 26. 8.–30. 8.

Žaluzie Hanák

Žaluzie, výměny a opravy žaluzií, sítě a dveře
proti hmyzu.
Vertikální žaluzie, látkové roletky.
Servis oken a dveří.
Ondřej Čermák (Dukla Praha), Jan Šmolík (ČVK Praha)

Milan Hanák, Svážná 19
tel.: 604 850 396
e‑mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

