
Hlasujte o nejhezčího pejska

Mladoboleslavsko – Psí mi-
láček deníku, to je soutěž, v níž
ještě stále můžete hlasovat a
vybírat nejkrásnějšího pej-
ska.

Přihlásili jste jednadvacet
domácích mazlíčků, jejich
kompletní přehled najdete na
naší webové stránce www.bo-
leslavsky.denik.cz, kde může-
te rovněž hlasovat, a to vždy
jednou za 24 hodin z jedné IP
adresy

Hlasovat lze také v tištěném
Boleslavském deníku. Svého
favorita vepíšete do níže
umístěného kuponu, který do-
ručíte do 16. března do redak-
ce Boleslavského deníku. A
neváhejte, kupony už se v re-
dakci hromadí!

Hlasování se skládá z inter-
netové a kuponové části. Po
ukončení hlasování se obě
umístění obodují a sečtou.
První místo jeden bod, druhé
místo dva body, třetí místo tři
body… Pejsek, který bude mít
nejnižší součet bodů z obou

částí hlasování, vyhraje.
Pokud budou mít pejsci

shodný počet hlasů, vyhraje
ten, který se umístí lépe v
kuponové části soutěže. V
žádném případě to ale nezna-
mená, že by kuponové hlasy
měly větší váhu. Pouze se kvů-
li jejich, dá-li se to tak nazvat,
obtížnějšímu získávání a ná-
slednému doručování do re-
dakce, upřednostní.

Na první tři pejsky čekají
zajímavé ceny od našich part-
nerů. Vítěz dostane obojek,
vodítko, sedmikilový pytel s

krmením Acana, kloubní vý-
živu Geloren dog a medaili.
Druhý v pořadí získá tříkilo-
vý pytel krmení Acana, kloub-
ní výživu Geloren dog a me-
daili.

Pejsek na třetím místě se
může těšit na balíček plný pa-
mlsků, kloubní výživu Gelo-
ren dog a medaili. Vítězný pej-
sek postoupí do krajského ko-
la, kde na tři nejúspěšnější če-
kají další, ještě hodnotnější
ceny. Vítěz regionu Praha/
střední Čechy obdrží navíc ta-
ké pohár. (sch)
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Hlasuji pro Psího miláčka s číslem:  ...................................

Jméno a příjmení hlasujícího, kontakt:

 .............................................................................................................

.............................................................................................................. 

Jste předplatitel regionálního Deníku?     ANO        NE

✁

Psí miláček

Boleslavského deníku

1. Áda 12. Kuky
2. Adina 13. Lesánek
3. Ahim 14. Lucky
4. Anup 15. Lussy
5. Bella 16. Nelinka
6. Darwa 17. Nen+Lady
7. Gábina 18. Pete
8. Georg 19. Rusty
9. Hugo 20. Vendulka
10. Ingie 21. Viki
11. Indigo

Partneři soutěže:

WEBER MLÝN

ESHOP.WEBER-MLYN.CZ
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Horecká škola vychovala
další nadějné zemědělce

MILOŠ REPÁŇ

Horky nad Jizerou – V po-
slední únorový den se na
Střední odborné škole a střed-
ním odborném učilišti Horky
nad Jizerou uskutečnily zá-
věrečné zkoušky Kurzu pro
výkon obecných zeměděl-
ských činností pro zájemce o
podnikání v zemědělství, kte-
ří si touto formou doplnili po-
třebné odborné vzdělání.

Obsahem kurzu byla teore-
tická výuka, řízená praxe v ze-
mědělských provozech a zpra-
cování absolventského pro-
jektu.

Ve svých projektech se za-
bývali například problemati-
kou zpracování zemědělských
produktů na farmách, vyba-
vením mechanizačními pro-
středky, zařazením pěstování
alternativních plodin, ekolo-
gickým chovem zvířat nebo
problematikou zakládání
ovocných sadů.

Předsedkyní zkušební ko-
mise byla Simona Šlosarová,
předsedkyně Okresní agrární
komory Mladá Boleslav, která
k tomu řekla: „ Vzhledem k ak-
tuální situaci, kterou ovliv-
ňuje především věková struk-
tura pracovníků v zeměděl-
ství, tyto kurzy plně podporu-
jeme. Mezi účastníky kurzu
byli v polovině případů po-
tomci majitelů a nástupci ro-
dinných farem z okresu, což je

velmi pozitivní zpráva pro bu-
doucí vývoj.“

Vypadá to tedy, že se škole
podařilo vychovat další ná-
stupce v oboru, který rozhod-
ně nepatří mezi snadné.

Dodala také, že by vyzdvih-
la především úroveň výuky na
SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
a kvalitní zpracování absol-
ventských projektů. „Předpo-
kládám, že pomohou účastní-
kům kurzu v začátcích jejich
nového povolání, které si zvo-
lili i přes všechna úskalí, kte-
rá toto odvětví přináší.“

Ředitel školy Vratislav Mo-
rava pak ocenil také zodpo-
vědný přístup účastníků kur-
zu ke studiu a popřál všem
úspěšným absolventům mno-
ho úspěchů v jejich zeměděl-
ské praxi.

Napsali 

jste nám...

ABSOLVENTI kurzu pro zemědělce. Foto: SOŠ A SOU Horky nad Jizerou

Říkanky, hry a tanečky: atmosféru
ve školce oživili studenti gymnázia

KRISTÝNA ŽÁKOVÁ

Mladá Boleslav – Dupot ma-
lých nožiček, dětský zpěv a ve-
selý smích. V takovém duchu
byla čtvrteční atmosféra v
Mateřské škole Čtyřlístek. V
rámci projektového týdne ji
totiž přišli navštívit studenti
Gymnázia Dr. Josefa Pekaře a
přichystali tak dětem příjem-
ný dopolední program.

Nechali se inspirovat Ví-
tězslavou Klimtovou a jejím
fantastickým světem pohádek
a skřítků. V ranních hodinách
se tedy ve dveřích mateřské
školy objevili hned tři skřítci:
Zášupšák, Chůvička a Postel-
níček snový. A jak říkají sami
učitelky mateřské školky, děti
zářily nadšením: „Děti se
opravdu moc těšily. Už s před-
stihem si skřítky ukazovaly a
povídaly si o nich, takže se ne-
mohly dočkat, až konečně při-
jdou.“

Celý projekt přinesl užitek
také gymnazistům, kteří chtě-
li využít svého volného času a
pomoci sobě i svému okolí. Cí-
lem jejich návštěvy bylo mi-
mo jiné naučit se komunikaci
s malými dětmi, která je moh-
la připravit například na své
budoucí ratolesti.

Na projektu celý týden pil-
ně pracovalo s pomocí profe-
sorů třiadvacet studentů. V
úterý měli sezení se školní
psycholožkou Zuzanou Kne-
splovou, kde získali teoretic-
ké znalosti o komunikaci s
dětmi.

Celý program, zahrnující
uvítání skřítků, nejrůznější
hry a říkačky, taneček s pís-
ničkou a malování, sestavo-
vali a pilovali celé úterý a stře-
du, aby na čtvrteční premiéru
klaplo všechno tak, jak má.

Pro malé milovníky skřítků
vytvořili i květináče se se-
mínky květin, které jim po-
slali skřítci. Pokud květiny
vykvetou, splní dětem jaké-

koliv přání.
To, že ani jeden ze čtyř pro-

jektů, které byly tento týden
na škole realizovány, nepřišly
nazmar, potvrzuje i ředitel
Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Vlastimil Volf: „Jako škola
máme samozřejmě zájem na
tom, aby se třídní kolektivy
propojovaly, proto pro druhé
ročníky každoročně pořádá-
me zájezd do Alp. V posled-

ních letech se nám bohužel zá-
jem ustálil na přibližně pade-
sáti procentech a je zde pro-
blém zaměstnat studenty, kte-
ří zůstávají. Zpočátku jsme
vytvářeli zvláštní studijní
skupiny, nebo jsme je zařazo-
vali do tříd. To však nikomu
nic nepřinášelo, a tak jsme ko-
nečně po letech plánování
spustili projektový týden, bě-
hem něhož budou mít studen-

ti možnost pracovat na nej-
různějších projektech,“ vy-
světlil.

Podle jeho slov by se díky to-
mu měli naučit týmově pra-
covat a zdokonalit rétorické
schopnosti, které mohou vyu-
žít minimálně u maturitních
prací. „To bude mít smysl jak
pro ně, tak i pro školu, protože
bychom rádi využili výstupy,
které z prací vzejdou,“dodal.

Napsali 

jste nám...

SPOLEČNÝČASSIUŽILI gymnazisté s dětmi zmateřské školky naplno. Foto: Kristýna Žáková
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Pište s námi Deník!
Boleslavský deník stále hle-
dá externí spolupracovní-
ky. Pokud rádi píšete nebo
fotíte, je tahle stránka ur-
čená právě vám! Na vaše
příspěvky se těšíme na ad-
rese boleslavsky@denik.cz.
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