
Lidé odvedle
PŘEDSTAVUJEME VAŠE SOUSEDY.Náš projekt nazvaný
Lidé odvedle vám pravidelně každý týden přináší příběh člověka
z vašeho regionu. Jsou to lidé z vašeho okolí. Najdetemezi nimi

své sousedy, známé nebo lidi, které třeba denně potkáváte
a vlastně o nich nic nevíte. My vás s nimi seznámíme. Každé úterý
čtěte na tomtomístě v týdeníku Region zajímavé příběhy.

Tanec jako láska, styl a smysl života
Mistryně ČR v orientálních tancích a
první vicemiss Karvinska Eva Gram-
balová, známá pod uměleckým jmé-
nem Afra, si jako koníčka osedlala
orientální tanec. Perfektně ho ovládá
a kromě výuky s ním i vítězí v soutě-
žích.

JITKA HRUŠKOVÁ

Opava – Současná pandemie tuto její
aktivitu silně přidusila a Tany Tanymu-
selo vládním nařízením své dveře na za-
tím blíže neznámou dobu zavřít. „Nevě-
řím, že termín nebude prodloužen, a
proto zahajuji taneční výuku online. Vím,
jak na to, protože jsem to zažila už na ja-
ře. A protože jsem člověk tvořivý, snažím
se hledat nové způsoby. Možností je celá
řada a záleží jen na zvolení optimální
cesty jak promne, tak promé kurzistky,“
míní Afra.
V základní škole E. Beneše působí zase

jako učitelka Eva Grambalová, která
podle školních osnov učí páťáky. „Tady je
situace užmnohem komplikovanější,

protože jde o děti z různých sociálních
vrstev. Získat pro všechny žáky přístup na
internet bylo dost náročné, ale povedlo
se, takžemám připojenou celou třídu bez
výjimky. Internetové vyučování je někdy
docela vtipné, to když se
výuky s žákem účastní
jeho domácí mazlíček
nebo celá rodina,“ usmí-
vá se Eva Grambalová.
Online školní výuka

má své zastánce i odpůr-
ce, protožemívá své po-
zitivní i negativní stánky.
„Děti se sice naučí praco-
vat s novými technolo-
gickými požadavky, což
je pozitivní, ale negativ-
ně se projevuje nemož-
ností osobního kontaktu
žáků s učitelem i se spolužáky. To počítač
neumožňuje. Nejhůř však dopadnou
školní znalosti, které dostávají neustálým
střídáním způsobů výuky pořádně na
frak. Hodně přitom záleží na dětech –

některé se s chutí učí i doma a jiné to vý-
razně zanedbávají,“ míní Eva Grambalo-
vá.
V prosinci loňského roku se ve svých

čtyřiačtyřiceti letech stala první vicemiss
Karvinska. Na této sou-
těži bylo zajímavé to, že
šlo o soutěž Miss Kar-
vinsko, ale do finále se
žádná Karviňanka ne-
dostala. „Z titulu jsem
měla obrovskou radost.
Jsem ráda, že jsem do
toho šla, i když původně
jsem účast odmítala.
Zapotila jsem se při
chůzi na vysokých pod-
patcích, protože v nich
běžně nechodím a tan-
čím naboso, ale ze sou-

těže jsem byla nadšená. Boří zažité mýty
o tom, žemodelkoumůže být jen
vychrtlá dlouhonohá a dlouhovlasá
kráska hodně nízkého věku,“ dodává Eva
Grambalová Afra.

EVAGRAMBALOVÁ jako Afra vyučuje orientální tance. Snímky: archiv Evy Grambalové

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE E. Beneše pracuje Eva
Grambalová jako učitelka.
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Internetové vyučování
je někdy docela vtipné,
to když se výuky
s žákem účastní jeho
domácí mazlíček nebo
celá rodina,“ usmívá
se Eva Grambalová
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