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Víte, jak klape dobrý mlýn? / Tipy deníku na turistické cíle

KRUMLOVSKO
VČERA
V hořické firmě
řádil zloděj
Hořice na Šumavě – Zloděj
vlezl v noci z 24. na 25. 6. do
jedné z firem v katastru
Hořic. „Nejprve v šatně odcizil ze stolu svazek klíčů
a vypáčil pět skříněk, které
prohledal, ale nic z nich neodcizil,“ upřesnila policejní
mluvčí Lenka Pokorná. „Pak
vstoupil nezamčenými vraty
do jedné z hal, kde odcizil
různé nářadí. Krádeží a poškozením majetku způsobil
škodu za bezmála 25 000
korun.“ (zug)

KRUMLOVSKO
DNES
Dnes je debata na
téma UNES-CO

Učit, to je dar, říká
oceněná učitelka
Pedagog by měl být hlavně
průvodce, to je motto, jímž
se řídí oceněná učitelka
z krumlovské ZŠ Za Nádražím Kateřina Sládková,
která získala třetí místo
v mezinárodní soutěži
Global Teacher Prize.
ZUZANA GABAJOVÁ

Český Krumlov – Už třetí
„pětiletku“ má za sebou
českokrumlovská učitelka
prvního stupně Kateřina
Sládková. „Za Nádražím
jsem patnáct let, předtím

jsem byla na mateřské a ve
škole ve Větřní,“ říká. „A od
počátku své učitelské dráhy
se snažím děti učit dovednostem odpovídajícím 21.
století, aby uměly použít
znalosti, které mají, aby je
uměly aplikovat v praxi a
propojit je s tím, co už znají.“ Učitel, který by měl dětem dělat hlavně průvodce,
je má podle čerstvé držitelky ceny Global Teacher Prize vést k tomu, aby si věci
objevovaly samy. „Neříkám
jim nějaké pravdy, chci, aby
si kladly otázky a hledaly
odpovědi.“
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U prutů nemluví
ani manželka

Vltavu sjede přes
100 tisíc vodáků

Ráda by jela
na olympijské
olympi
hry

Český Krumlov – Zajímá
vás projekt UNES-CO? Nebo
ve vás budí jiné pocity?
Můžete si o něm přijít promluvit přímo s jeho autorkou Kateřinou Šedou, jeho
kurátorkou Hanou Jirmusovou Lazarowitz či se zástupci realizačního týmu a
dalšími pozvanými hosty.
Veřejná debata se koná
dnes od 19 hodin v kavárně
Egon Schiele Art Centrum.
Svoje dotazy můžete posílat
i na emailovou adresu
info@unes-co.cz. (zug)
18148

České Budějovice – Dnešní
Světový den rybářství Petr
Kovář moc nevnímá. Speciálně ho slavit určitě nebude.
K oslavám měl v tomto
týdnu jiné důvody. Složil
státní zkoušku na Fakultě
rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Novopečený bakalář vyrazil – jak
jinak – na ryby.
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Jižní Čechy – Kdybychom
psali republikového průvodce pro vodáky v Čechách
a na Moravě, musíme začít
Vltavou. Je to nejnavštěvovanější česká řeka, navíc je
celoročně sjízdná i v době
sucha. Za poslední dva roky
sjelo Vltavu až 250 tisíc lidí,
což je nejvíc v novodobé
historii.
Strany 12 a 13

KRIMI BEZ DUŠE

Martin Stručovský
napsal detektivku
kvůli babičce strana 2

České Budějovice – Trénovala na jihu Čech, odkud se
vydala do světa. Kdo? Golfová profesionálka Gabriela
Cowleyová. Sympatická Angličanka, která ještě před
tím, než vyrazila na turnaj
Ladies European Tour na
Konopiště, ochotně odpovídala na dotazy Deníku.
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Dnes

MŠ VYŠŠÍ
BROD
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