
Ředitelka Slezského gymnázia v Opavě Milada Pazderníková uvádí:

Opava je krásné, mimořádné a pokrokové město

ZUZANA URBÁNKOVÁ

Jste opavská patriotka?
Jsem. Opava se mi moc líbí,
je krásná. Přestože je relativ-
ně malá, máme tady všechno,
kulturu, sport, služby. Je mi-
mořádná i architektonicky,
je pokroková. Velikostí tak
akorát, téměř vše je dostupné
pěšky.

Co se vám v roli ředitelky Slez-
ského gymnázia podle vašeho
názoru nejvíce povedlo? Na co
jste právem pyšná?
O škole, o které se hovořilo,
že je téměř na zavření, jsme
společně s učiteli vybudovali
vzdělávací instituci, která
má své místo na trhu vzdělá-
vání a přijímá ke studiu jen
ty nejlepší žáky z širokého
okolí dosahující skvělých vý-
sledků. Založili jsme Slezské
vzdělávací centrum, organi-
zujeme přípravné kurzy k
přijímacím zkouškám a celou
řadu dalších aktivit nejen
pro naše studenty, ale také

směrem k základním školám
a veřejnosti. S potěšením sle-
duji aktivity žáků po vyučo-
vání ve škole, kde se zapojují
v rámci různých kroužků a
projektů do další tvůrčí práce
se zřetelnými výstupy. Jsem
pyšná na své motivované ko-
legy, kteří přijímají a respek-
tují mé vedení s poskytova-
nou zpětnou vazbou.

Kde máte naopak ještě rezervy?
Nebudu si nic nalhávat, or-
ganizace mého pracovního
času by určitě mohla být lep-
ší, tzn. zdokonalit time ma-
nagement.

Čeho si ceníte nejvíce na vašich
studentech, čím vás obohacují?
Jsou to inteligentní mladí li-
dé, kteří si tříbí své názory a
postoje, dovedou aktivně a
smysluplně spolupracovat a
naslouchat. Jsou mými part-
nery, se kterými komunikuji
se vzájemným respektem.

Vidíte (či nevidíte) v mladých
lidech naději pro tuto zemi a
proč?
Určitě, naše mládež má ob-
rovský potenciál, který je ne-
zbytné vnímat. Jen je třeba
jim vytvořit příležitosti a
podmínky, aby mohli své vě-
domosti a dovednosti uplat-
nit.

Čím vás vaši studenti dovedou i
po letech praxe překvapit?
Jak se k nám jako úspěšní
absolventi, dnes zaměstnanci
a podnikatelé, vrací pochlu-

bit se nejen svými úspěchy,
ale také jsou ochotni své zku-
šenosti předávat našim stu-
dentům.

Podle čeho si vybíráte své spo-

lupracovníky? Čeho si na nich
ceníte?
Samozřejmě profesně zdatné,
ochotné spolupracovat a při-
jímat změny a v neposlední
řadě chuť stále se vzdělávat a

pracovat na svém osobním
rozvoji.

Zdůvodněte, prosím, proč je
Slezské gymnázium prestižní
školou?
Pokud to tak je, pak jsem vel-
mi ráda. Jinak se, zjednodu-
šeně řečeno, snažíme sledo-
vat požadavky doby a tomu
veškeré vzdělávání přizpůso-
bit.

Jaká je úspěšnost vašich absol-
ventů v přijímacím řízení na vy-
soké školy?
Kdo si podá přihlášku na vy-
sokou školu, což jsou všichni,
tak se dostane. Úspěšnost na-
šich absolventi je tedy sto-
procentní.

Jak vycházíte s krajskými
úředníky?
Respektuji nastavená pravi-
dla a nemám s tím problém.
Veškerá komunikace ať pí-

semná či ústní probíhá na
profesionální úrovni.

Jaká je vaše vize, co se týká
Slezského gymnázia do budouc-
na?
Znám ji nazpaměť. Měníme
se. Hodláme naplňovat oče-
kávání žáků. Chceme se stát
místem pro kvalitní přípra-
vu ke studiu na vysoké ško-
le založenou na platformě
vzájemné úcty a respekto-
vání osobnosti. Směřujeme
mezi nejlepší školy nové ge-
nerace.

Jaké jsou podle vás nejhorší lid-
ské vlastnosti? Máte s tím po-
slední době ze svého okolí ně-
jakou zkušenost?
Snažím se od všeho negativ-
ního a nepravdivého oprostit.
Nevyhledávám závistivé lhá-
ře a takové, kteří využívají
svého postavení k profitová-
ní.

OPAVU

ŘEDITELKA Slezského gymnázia Milada Pazderníková uvádí, že
gymnázium směřuje mezi nejlepší školy nové generace. Foto: Archiv

Kdo je Milada Pazderníková
Kromě let, kdy jsem studovala na Vysoké škole ekonomické
v Praze, jsem žila stále v Opavě, posledních 8 let pak ve Vel-
kých Hošticích. Jsem šťastně vdaná, mám dvě dospělé úspěš-
né děti žijící v Praze a jednoho vnuka.

Absolvovala jsem gymnázium, poté VŠ. Nastoupila jsem
do stavebnictví, ale brzy nato mě osud zavál do školství. Pra-
covala jsem v krajském pedagogickém ústavu na pozici me-
todičky pro výpočetní techniku, která se na SŠ právě zavádě-
la. Po revoluci jsem nastoupila jako učitelka na hotelovou
školu, kde jsem pak 5 let byla zástupkyní ředitelky.

Od r. 2003 působím jako ředitelka na Slezském gymnáziu a
také učím informatiku. Jedním z mých přínosných počinů je
založení Montessori základní školy v Opavě. Pokud najdu
volný čas, ráda sportuji.

P Colours of Ostrava a teď stu-
dentský Majáles. Areál Černé
louky a Slezskoostravského hra-
du opouštějí akce, které tady bý-
valy „doma“. Přesouvají se do
Dolních Vítkovic. (Deník)
Dolní Vítkovice jsou hitem
posledních měsíců, navíc jsou
slušně manažersky vedené.
Ostravský areál Černé louky a

Slezskoostravského hradu, o
kterém každý soudný člověk
ví, že takovou podobu nikdy v
historii neměl, jsou řízeny
způsobem hodným malého
balkánskéhocirkusu.
P Zní to až neuvěřitelně, ale moš-
novskému letišti se loni dařilo v
otázce růstu počtu cestujících
lépe než konkurenčnímu Brnu a

Katovicím. Nové linky naznačují
blýskání na lepší časy. (Deník)
Vlastně už několik generací
politiků se snaží víc rozhýbat
letiště v Mošnově. Srovnání s
polskými Katovicemi je ale
nemožné, létá z něj zhruba de-
setkrát víc lidí než z Mošnova.
AdovšechkoutůEvropy.
P Nechat si vytetovat na tělo
jméno svého partnera dnes není
ničím neobvyklým. Krok jedné
Rusky je ale pro většinu lidí jen
stěží pochopitelný. Jménem své-
ho přítele Ruslana si totiž nechala
potetovat celý obličej, navíc hned
prvníden,kdyseosobněsetkali.

(novinky.cz)
Tetování je na celý život. Jestli
Rusce vydrží i její láska, udě-
lala s „kérkou“ snad dobře.
Baví mě pohled na tetování

různých čínských znaků. V
jednom pořadu německé tele-
vize si moderátor s rodilým
Číňanem dali tu práci a sledo-
vali tetování lidí na ulicích. V
jednom případě odhalili krás-
nouozdobu.Vpřekladutobyla
kuřecí polévka.
P Premiér Petr Nečas jednal
zhruba hodinu a tři čtvrtě s nově
zvoleným prezidentem Milošem
Zemanem. Po schůzce si s nad-
sázkou postěžoval, že proti němu
Zeman používá brutální metody.
Poukázal na to, že budoucí prezi-
dentkouřícigarety. (Deník)
Jedna věc je, že budoucí prezi-
dent kouří, kam se pohne.
Druhá věc je, že se domnívám,
že se premiér ještě bude divit,
co mu prezident připraví za
vzrůšo.

Vážení čtenáři, pravidelně nacházíte v Deníku rubriku,
v níž vám připomínáme a také glosujeme zprávy a zprá-
vičky z uplynulých dní. Nejde vždy o prvořadé události, ale
o stručný průřez tím, co nás zaujalo.

TÝDEN OČIMA TOMÁŠE ŠIŘINY

Zprávy,
které nezapadly

Strážníkům budou pomáhat dva preventisté
JITKA HRUŠKOVÁ

Opava – V dubnu vyhlásí sta-
tutární město Opava výběro-
vé řízení na dva asistenty pre-
vence kriminality. Zřízení
těchto míst radní už schváli-
li.

Projekt je součástí Měst-
ského programu prevence
kriminality. Vznikl ve spolu-
práci s ředitelem městské po-
licie Opava, koordinátorkou
prevence městské policie,
romskou poradkyní, mana-
žerkou prevence kriminality a
pracovníkem Policie ČR, za-
bývajícím se problematikou

sociálně znevýhodněných ob-
čanů. Uchazeči o pozice asis-
tenta musejí splňovat veške-
ré podmínky a předpoklady k
této činnosti a vybraní pro-
jdou ještě před nástupem do
služby dvoudenním vzdělá-
vacím seminářem.

S nástupem asistentů, kte-
ří budou v terénu pomáhat
strážníkům městské policie, je
počítáno v květnu. Jejich prá-
ce má přispět ke snížení po-
čtu spáchaných trestných či-
nů, přestupků a společensky
nežádoucích jednání. Kromě
toho má sloužit k prevenci ri-
zikového chování v okolí škol-

ských zařízení a dětských
hřišť na sídlištích a ke zvý-
šení pocitu bezpečí obyvatel
hlavně v rizikových lokali-
tách. Jedná se především o
městské ubytovny a ulice Sa-
dová, Myslivcova, Mostní a
Rybářská, kde je nárůst soci-
álně nepřizpůsobivých obča-
nů.

Vybraný asistent by měl z
takových lokalit buď sám po-
cházet nebo by měl jejich pro-
blematiku dobře znát.

„Z tohoto důvodu doufáme
ve změnu názoru mnohých
občanů majoritní společnosti
na osoby sociálně vyloučené, z

etnických skupin a multi-
kulturního prostředí,“ míní
manažerka prevence krimi-
nality města Dagmar Poláš-
ková. Z pohledu městské po-
licie je pozitivním faktem, že
novým preventistům služba
také prospěje.

„Během jejího výkonu zís-
kajíprávnípovědomí,osvojísi
techniky komunikace s lid-
mi, naučí se řešit různé situ-
ace a pracovat v týmu. To pro
ně může být v budoucnu pří-
nosem k lepšímu uplatnění na
trhu práce,“ konstatuje ředi-
tel městské policie Milan Ko-
koř.

Radio Čas je nejposlouchanější
Ostrava – Nejposlouchanější regionální rozhlasovou
stanicí na Moravě a ve Slezsku je Radio Čas. Podle ak-
tuálních výsledků poslechovosti společnosti Media
Projekt poslouchá Radio Čas alespoň jednou týdně přes
půl milionu lidí, přesněji 541 tisíc posluchačů. Radio
Čas tak vede žebříček regionálních rádií na Moravě a
ve Slezsku a je už řadu let stabilní jedničkou. Stanice
taknynízaznamenalasvůjabsolutnírekord.„Jsemrád,
že se nám podařilo vytvořit úspěšnou alternativu ke
stanicím, které vysílají centrálně z Prahy a Moravě a
Slezsku v programu nevěnují velký prostor. V pro-
gramu Radia Čas si najdou své jak milovníci českých
a slovenských písniček, tak i početná skupina vyzna-
vačů country a folk muziky a pravověrní rockeři,“ ře-
kl programový ředitel rádia Michal Pistolas. (rp)

Raškohrátky odstartují
dnes po obědě
Frenštát pod Radhoštěm – Tento víkend je ve Frenštá-
tě pod Radhoštěm věnován legendě českého sportu,
skokanoviJiřímuRaškovi.
Právě jemu se místní rozhodli vzdát hold a na jeho pa-
mátku uspořádalidva dny plné zábavy, zimníchatrakcí
a soutěží pro malé i velké. Raškohrátkami, jak se tato
akcejmenuje,ožijeAreálJiříhoRaškynafrenštátských
Horečkách dnes od 13 hodin. Nabitý program potrvá až
do21.hodiny.
Kdo nestihne Horečky navštívit v sobotu, může tam za-
vítat i o den později, tedy v neděli. V dopoledních hodi-
nách se tam, stejně jako o den dříve, uskuteční závod ve
skokunalyžíchnamůstcíchK45,K15aK9. (jah)

Chřipka: zemřela další žena
Ostrava – I když počet ne-
mocných chřipkou a akutní-
mi respiračními infekcemi
tento týden v Moravskoslez-
ském kraji mírně klesl, epi-
demie trvá. Hygienici také
evidují dalších jedenáct pří-
padů závažného onemocnění,
jedna pacientka v souvislosti
s chřipkou zemřela.

„Šlo o šestašedesátiletou že-
nu z Ostravska hematoonko-
logickým onemocněním. La-
boratorně byla u ní potvrzena
chřipka typu A(H1N1). Neby-
la očkovaná,“ uvedla ředitel-
ka Krajské hygienické stanice
v Ostravě Helena Šebáková.

Upřesnila, že na sto tisíc

obyvatel připadalo 1791 ne-
mocných, což je o šest procent
méně než minulý týden.

„Tento mírný pokles je
ovlivněn snížením nemoc-
nosti v okrese Ostrava, kde
probíhají školní prázdniny.
Stále je nejvíce nemocných
mezi předškolními dětmi, u
osob nad šedesát let se ne-
mocnost prakticky nezměni-
la,“ upřesnila Šebáková, ředi-
telka Krajské hygienické sta-
nice v Ostravě.

Doporučuje nenavštěvovat
místa s velkou koncentrací li-
dí, pokud možno vyhýbat se
kontaktu s nemocnými a zvý-
šit přísun vitaminu C. (mch)

Třinecké muzeum představuje panenky
Třinec – Výstavu zaměřenou
především na nejmenší ná-
vštěvníky a zástupkyně něž-
ného pohlaví nabízí od tohoto
týdne Muzeum Třineckých
železáren a města Třince.

V Malé výstavní síni totiž
otevřelo muzeum novou ex-

pozici orientovanou na pa-
nenky a jejich oblékání. Ex-
ponáty pochází konkrétně ze
soukromých sbírek sběrate-
lek Simony Mecerodové a Ka-
teřiny Citové, které se mimo
jiné specializují na ruční prá-
ce a výrobu oblečení pro své

panenky. Expozici tak ocení
nejen ti nejmenší, kteří milují
hračky, ale i všichni sběrate-
lé, obdivovatelé panenek i fa-
noušci ručních prací. Pro dvě
havířovské sběratelky Simo-
nu Mecerodovou a Kateřinu
Citovou jsou panenky doslova

vášní, podobně jako ruční prá-
ce. Kombinací obojího pak
vzniká prostor pro pohádko-
vou tvorbu, kdy v jejich sbír-
kách najdete do posledního
detailu propracované minia-
turní róby, kroje i uniformy
pro panenky. (mach)

2 Z VAŠEHO OKOLÍ sobota 9. února 2013deník


