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I v pražském paneláku
se dá uvařit světové pivo
David Staněk začínal jako de-
signér, teď je z něho sládek. ...7

V NÁKLADU 350 000 VÝTISKŮ
V PRAZE A STŘEDNÍCH ČECHÁCH

NEPRODEJNÝ VÝTISKŘÍJEN 2011

Toto extra číslo vyšlo 30. září 2011

Číst umíme. Ale rozumíme tomu?
V září začalo velké mezinárodní testování základních gramotností dospělých. Zaměří se i na práci s počítačem

KATEŘINA PERKNEROVÁ

Praha – Skoro každý prvňá-
ček už dnes umí vyhledat na
internetu údaje o věcech, kte-
ré ho zajímají. Ale jak jsou na
tom lidé v pokročilejším vě-
ku? To a spoustu dalších in-
formací o základních kompe-
tencích lidí školou nepovin-
ných během půl roku zjistí
mezinárodní výzkum PIAAC.

Odborníci sestavili úlohy,
jež prověří, jak se dospělá po-
pulace orientuje v denní zá-
plavě pokynů, zpráv, grafů či
tabulek. Není to nic odtažité-
ho, stačí si jen připomenout
naši občasnou bezradnost nad
příbalovým letákem k léku
nebo smluvními podmínkami
s bankou.

„Už z výsledků výzkumu
PISA, který hodnotil kompe-
tence patnáctiletých žáků,
víme, že zejména v oblasti
čtenářských dovedností mají
děti rezervy a situace se stále
zhoršuje. PIAAC pomůže od-
halit, jakou roli v procesu
rozvoje sledovaných klíčo-
vých dovedností hrají střední
a vysoké školy,“ míní Hana
Žáčková z Národního vzdělá-
vacího fondu.

Získaná data by ale neměla
žádný význam, pokud by je
odpovědné instituce nechaly
založené v deskách. Údaje vý-
zkumu pomohou definovat,
na které oblasti funkční gra-
motnosti je třeba se soustře-
dit nejvíce, ovlivní tak tvorbu
metodických materiálů pro
učitele. A dospělé třeba při-
mějí dál na sobě pracovat. Jak
totiž říká jedna z tváří PIAAC,
bývalý učitel a scenárista
Zdeněk Svěrák: „Čím je člo-
věk vzdělanější, tím víc má
příležitostí k smíchu.“

Dobrý den aneb Slovo šéfredaktora
Vážení a milí čtenáři,

právě máte v rukách speciál-
ní vydání Pražského deníku.
Nabízíme vám v něm ukázku
prezentace naší činnosti. Ukáz-
ku toho, co se kolem nás a kolem
vás děje. My a vy totiž tvoříme
jednu velkou rodinu. A moc
dobře víme, že tato rodina by bez

vás, čtenářů, nefungovala tak,
jak by měla.

Proto si vážíme vaší věrnosti.
Kromě zajímavého čtení máme
pro ty, kteří jsou našimi před-
platiteli, řadu výhod. Jednou z
nich je možnost prožít různé zá-
žitky. Stačí, když se podíváte na
naše webové stránky (info v od-
dílu pro předplatitele).

Vážení čtenáři, chceme vám
nabízet co nejpestřejší paletu in-
formací. K tomu ale potřebuje-
me vás. Proto uvítáme vaše pod-
něty, návrhy, tipy.

Za vaši přízeň vám děkuji a
přeji krásný den.

Ondřej Leinert, šéfredaktor
Pražského deníku
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Tramvaje mají
dostat novou tvář
Staré Město – Nudí vás tra-
diční červené tramvaje? Tak
se už možná brzy dočkáte
změny. Hlavní město totiž
vyhlásilo soutěž pro žáky zá-
kladních škol a gymnázií
o nejhezčí podobu tramvaje s
názvem „Namaluj si svou
tramvaj“. Více informuje Jit-
ka Eisenhammerová. ...2

I senioři mohou
chodit do sportparku
Pankrác – Centrální park na
Pankráci prochází velkými
změnami. Tou zatím poslední
je nový sportpark určený
zejména seniorům. Redaktor
Jan Horák prozkoumal, co
novinka Pražanům nabízí
a seniorů se zeptal, zda do
parku budou chodit pravidel-
ně cvičit. ..3

Jančík: z radnice do
Bourova muzikálu
Holešovice – Někdejší kon-
troverzní starosta Prahy 5 Mi-
lan Jančík se vrací. Nikoli na
radnici, ale na scénu, kon-
krétně do připravovaného
muzikálu Slávka Boury Na-
háči. Pražskému deníku řekl,
že už se pilně připravuje, ne-
pije prý studené pivo a denně
alespoň hodinu zpívá. ...3

Hrabalova Libeň se
změní k nepoznání
Libeň – Libeň, srdce městské
části Praha 8, v nejbližších le-
tech omládne. Zaslouží se o to
zejména dva velké projekty:
revitalizace Elsnicova ná-
městí s proslulým Palácem
Svět a novostavba adminis-
trativně-obchodního centra
Nová Palmovka. ...6

Vršovický Sokol
otevřel novou halu
Praha – Sportovní oddíl TJ
Sokol Vršovice se dočkal vel-
ké slávy. V Heroldových sa-
dech totiž byla slavnostně
otevřena nová sportovní hala.
Tu budou využívat především
házenkáři, ale prostor v ní
budou mít pochopitelně i dal-
ší oddíly a to včetně škol i ši-
roké veřejnosti. ...9
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Nyní opravdu ušetříte!!!
-   VYUŽIJTE HISTORICKY NEJNIŽŠÍCH CEN OKEN
-   NAKUPUJTE PŘED PLÁNOVANÝM ZVÝŠENÍM DPH
-   NABÍZÍME ZDARMA NÁVŠTĚVU A PORADENSTVÍ


