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1. číslo  cena 6 KčXII. ročníkleden 2011

Vedení města spolu se zaměstnanci městského úřadu
přejí všem čtenářům a občanům Peček

radostné Vánoce a hodně štěstí v roce 2011.

Váš osud ať se příjemně kli−
katí v koloběhu života, problé−
my ať se automaticky vyřeší
samy.

Neslevujte ze svých před−
sevzetí a mějte hojnost inspi−
race a dobrých myšlenek.

Městská knihovna
Svatopluka Čecha

PF 2011PF 2011PF 2011PF 2011PF 2011

� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

Místní organizace  Svazu tě−
lesně postižených v Pečkách
přeje do novéhoroku všem na−
šim členům i všem čtenářům
Pečeckých novin pevné zdra−
ví, spokojenost a hlavně hod−
ně elánu v roce 2011.

děkuje za spolupráci v uplynulém školním roce všem, kteří se
podíleli na společném procesu vzdělávání a výchovy na naší škole.

Především se jedná o naše žáky, pedagogy, rodiče, nepe−
dagogické pracovníky školy, zřizovatele, prarodiče, okolní
školy, státní instituce i dobrovolné organizace… Tento výčet
by mohl být mnohem delší a neradi bychom na někoho zapo−
mněli. Díky tedy všem.

Současně s tím přejeme všem, aby následující rok byl, po−
kud možno, ještě lepší než ten uplynulý.

Mgr. Ing. Luboš Zajíc, ředitel školy

Vedení Základní školy Pečky

Vyznamenání pro Olgu Douděrovou,
učitelku pečecké základní umělecké školy. (Na straně 9)
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Rada města Pečky
konaná dne 29. listopadu 2010

Z činnosti Místní organizace

Svazu tělesně postižených

v Pečkách ve II. pololetí 2010

Předsedkyně a místopředsedkyně organizace se kaž−
dý měsíc zúčastňují schůzí Okresní organizace Svazu
tělesně postižených v Kolíně. Veškeré aktuální infor−
mace jsou projednány na schůzích výboru Místní orga−
nizace, který se schází rovněž pravidelně každý měsíc.
Veškeré důležité informace jsou vyvěšeny na vývěskách
ve Zdravotním středisku a v Domě s pečovatelskou služ−
bou. V současné době je tam uvedena bohatá nabídka
rekondičních pobytů na rok 2011. Přihlášky na tyto
pobyty se již přijímají.

V září jsme opět pro naše členy uskutečnili nákupní zájezd
do Polska. Byly vypraveny dva autobusy, ale jeden autobus
nebyl plně obsazen. Tuto akci budeme muset přehodnotit.

Už se stalo tradicí, že pro naše členy pořádáme v listo−
padu posezení s hudbou a pohoštěním. V letošním roce
se toto posezení uskutečnilo dne 14. listopadu v Kultur−
ním středisku za hojné účasti našich členů. Členky výbo−
ru připravily pro účastníky chlebíčky a zákusky. Zákus−
ky přinesly i některé členky naší organizace, za což jim
děkujeme.

Děkujeme i Městskému úřadu v Pečkách za poskytnutí
Kulturního střediska pro tuto akci.

Výbor Mo STP Pečky

ČOV a kanalizace

S blížícím se koncem letošního roku se blíží
i konec výstavby ČOV a kanalizace v Pečkách
a Velkých Chvalovicích. Tato stavba se dotýká všech
občanů a tak si dovoluji přinést několik informací
o postupu výstavby.

Čistírna odpadních vod

V říjnu loňského roku byla zahájena rekonstrukce
a intenzifikace stávající ČOV, která se nachází na konci
Peček u sběrného dvora. Původní ČOV byla na hranici
životnosti a vzhledem ke své kapacitě neumožňovala
napojení dalších částí našeho regionu. Navržená byla
mechanicko−biologická ČOV s kapacitou 7000 ekviva−
lentních obyvatel. V současné době jsou stavební práce
na ČOV ukončeny a proběhlo vodoprávní řízení na spuš−
tění nové čistírny do zkušebního provozu po dobu jed−
noho roku. V této zkušební době bude ČOV sledována,
zda vykazuje požadované parametry odbouraného zne−
čištění odtoku z ČOV. Vody z ČOV jsou vypouštěny do
vodoteče Výrovka.

Kanalizace Pečky a Velké Chvalovice

Převážná část kanalizace je již vybudována v obou ob−
cích. Osazeny jsou i všechny čerpací stanice, které budou
přečerpávat splašky z lokalit, které mají nevyhovující spá−
dové poměry a neumožňovaly napojení nemovitostí gra−
vitačně. V některých lokalitách již probíhá konečná úpra−
va povrchů (Varhánky). Předpokládá se, že během listopadu
proběhne předání kanalizace v Pečkách a následně bude
požádán vodoprávní úřad Kolíně o předčasné užívání stav−
by. Tentýž postup bude následovat o měsíc později v obci
Velké Chvalovice.

Konečné úpravy povrchů budou provedeny na jaře roku
2011. V tomto roce by měla být spuštěna nová ČOV do
trvalého provozu.                                                         Hrstková

Upozornění

Městské knihovny S. Čecha

Od 1. 1. 2011 nebude možno z technických důvodů
zakoupit vstupenky zamluvené u firmy TICKETPRO.
NADÁLE FUNGUJE PRODEJ  U SPOLEČNOSTÍ

TICKET ART, TICKET PORTÁL, EVENTIM.

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan
Milan Urban.

V 18.00 hodin bylo přerušeno zasedání Rady města Peč−
ky a zahájeno jednání valné hromady Pečeckých služeb,
s. r. o. Pečky s následujícím programem:

a) jmenování členů dozorčí rady Pečeckých služeb,
s. r. o. Pečky.

b) projednání výše vodného a stočného na rok 2011.
Valná hromada Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky schvalu−

je výši vodného a stočného na rok 2011 následovně:

vodné: 27,34 Kč bez DPH
30,08 Kč s DPH

stočné: 23,87 Kč bez DPH
26,25 Kč s DPH

celkem vodné a stočné:
51,21Kč bez DPH
56,33 Kč s DPH

Ceny jsou uvedeny v Kč za m3

Rada bere na vědomí:
– Žádost AFK Pečky ve věci dokončení projektu – rekon−

strukce zábradlí na stadionu AFK Pečky s tím, že žádost bude
předána odboru správy majetku města a BH k zahrnutí poža−
davku do plánu hospodářské činnosti města na rok 2011,
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– informaci společnosti UNI−PLAY s.r.o. o přemístění
VHP do nové provozovny Sport Klub, Tř. Jana Švermy 255,
Pečky,

– informaci o konání Plesu města dne 29. 1. 2011, včet−
ně předběžné kalkulace,

– žádost o dlouhodobý pronájem budovy V Kaštánkách
čp. 20, Pečky pí I. M. Pečky s tím, že danou žádostí se RM
bude zabývat až po vyjasnění finančního krytí daného zá−
měru (přestavba na denní stacionář pro seniory),

– žádost Oblastní charity Červený Kostelec, středisko
Hospic Anežky České týkající se poskytnutí finančního
příspěvku na činnost s tím, že Darovací smlouva bude uza−
vřena až v případě umístění žadatele s trvalým pobytem
v Pečkách do výše uvedeného zařízení,

– informaci starosty o provedených kontrolách v pří−
spěvkových organizacích města Pečky − základní škola,
mateřská škola, Městská knihovna Sv. Čecha, Pečovatelská
služba dne 23.11.2010 − 25.11.2010 ,
Rada schvaluje:

– Jmenování členů do jednotlivých komisí rady města:
Komise pro školství, tělovýchovu a kulturu

Ing. Petr Zedník (předseda), Jiří Katrnoška, Zdeněk Bu−
řič, Jakub Strnad, Jaroslav Martinec, Milan Staněk, Romana
Růžičková, Václav Polák, Věra Šuková.
Zapisovatel: Jiřina Doušová.
Komise bytová

 Šárka Horynová (předseda), Olga Janoušková, Ing. Věra
Růžičková, Luděk Vinohradník, Jaroslav Semerád.
Zapisovatel: Dana Pečenková.
Komise stavební

Bc. Libor Strnad (předseda), Ing. Václav Zavřel, Hana
Pokorná, Milan Merhaut, Petr Dürr.
Zapisovatel: Ing. Jana Zindrová.
Fond rozvoje bydlení

Milan Paluska (předseda), Ing. Karel Krištoufek.
Zapisovatel: Danuše Beránková.
Školská rada
Mgr. Lenka Krúpová.
Sbor pro občanské záležitosti
Předseda: Eva Kusá, Drahomíra Břinčilová, Dana Hrabáková,
Svatava Jindřichová, Jindra Formánková, Miloslava Turynová.

– A doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok
2011, rozpočtový výhled roku 2012–2016 na základě do−
poručení FV.

– Podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje
pro rok 2011 na základě vyhlášené výzvy ze dne 8. 11. 2010:

Středočeský Fond podpory hasičů a složek IZS –
oblast podpory, oprava a modernizace stávající zásahové
hasičské techniky

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst FROM – ob−
last podpory – komplexní úprava veřejných prostranství,
revitalizace obecních a městských center.

Středočeský Fond životního prostředí a zeměděl−
ství – oblast podpory – revitalizace malých vodních toků,
rybníků – výsadba rekreační zeleně.

– Uzavření smlouvy na úpravu PD pro stavební povole−
ní na akci: Bezbariérové chodníky Pečky mezi firmou In−
projekt, spol. s r. o. Poděbrady a městem Pečky.

– Finanční příspěvek na činnost vlastivědného kroužku
při Kulturním středisku v Pečkách .

– Udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě z 30
žáků na 34 žáků při Základní škole Pečky.

– Prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2011:
B. H. Pečky, J. R. Pečky.

– Doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku č.parc.
481/3 v k. ú. Pečky o celkové výměře 388m

2
 panu J. R.

Pečky. Kupující uhradí vypracování GP, včetně poplatků
spojených s převodem u KÚ Kolín.

– Domovní řád pro uživatele bytů a nebytových prostor,
včetně společných částí s účinností od 1.12.2010.

– Doporučuje v souladu s pravidly pro hospodaření
s účelovým peněžním fondem FRB na území města Pečky
ZM ke schválení vyhlášení výběrového řízení na poskyt−
nutí půjček z FRB na rok 2011 s prioritou „výstavba do−
movních kanalizačních přípojek pro připojované domy
v Pečkách a Velkých Chvalovicích na pozemcích vlastní−
ků domů“. V roce 2011 bude z FRB použito max. částka
ve výši 1mil.Kč. Přijímání žádostí proběhne od 1. 2. 2011–
28. 2. 2011 na MěÚ Pečky, podatelna.

– Na základě žádosti Pečovatelské služby města Pečky
vyřazení nepotřebného DHM – osobního automobilu
Škoda Felicia LXI a zároveň schvaluje prodej tohoto vo−
zidla Autosalonu Louda, a. s. Poděbrady. Výnos z prodeje
bude zdrojem investičního fondu Pečovatelské služby
Pečky.
Rada neschvaluje:

– Zahájení správního řízení ve věci prohlášení věžové−
ho vodojemu s pozemkem parc. č. 1017 v k. ú. Pečky, ul.
 J. A. Komenského v Pečkách za kulturní památku na zákla−
dě dopisu Ministerstva kultury ČR, Maltézské náměstí
1, Praha 1 – Malá Strana.
Rada ukládá:

– Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Rů−
žičkové připravit žádost o poskytnutí dotace z fondů Stře−
dočeského kraje pro rok 2011 na základě vyhlášené výzvy
ze dne 8. 11. 2010:

Středočeský fond podpory hasičů a složek IZS –
oblast podpory, oprava a modernizace stávající zásahové
hasičské techniky

Středočeský fond rozvoje obcí a měst FROM – ob−
last podpory – komplexní úprava veřejných prostranství,
revitalizace obecních a městských center

– Vedoucímu stavebního odboru Ing. Zavřelovi připravit
žádost o poskytnutí dotace z fondu Středočeského kraje pro
rok 2011 na základě vyhlášené výzvy ze dne 8. 11. 2010:

Středočeský fond životního prostředí a zemědělství
– oblast podpory – revitalizace malých vodních toků, ryb−
níků – výsadba rekreační zeleně.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zahrnou do plánu hospodářské činnosti města dokončení
rekonstrukce zábradlí na stadionu AFK Pečky.

– Starostovi města ve spolupráci s vedoucím stavebního
odboru Ing Zavřelem jednat s Ministerstvem kultury ČR,
Praha 1 ve věci – prohlášení věci za kulturní památku, vě−
žový vodojem v Pečkách.
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Rada města Pečky
konaná dne 13. prosince 2010

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan
Milan Urban.

V 16.00 hod. bylo jednání RM přerušeno a v jednání po−
kračovala valná hromada PS. Ing. Karel Krištoufek oznámil
valné hromadě své odstoupení z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje jmenování členů dozorčí rady:
Bc. Libor Strnad, Hana Pešková, předseda Karel Talacko.

Valná hromada ukládá předsedovi dozorčí rady svolá−
vání pravidelných schůzek každý měsíc s tím, že valné hro−
madě bude předkládána zpráva o hospodaření Pečeckých
služeb, s. r. o., Pečky, případně předložení konkrétních ná−
mětů.

Valná hromada ukládá jednateli Pečeckých služeb, s. r. o.
Pečky předložit na příští zasedání valné hromady návrh na
rozšíření otevírací doby na sběrném dvoře s tím, že úprava
by se měla týkat časového horizontu od pátku do neděle.
Rada bere na vědomí:

– plnění rozpočtu k 30. 11. 2010,
– zápis z dílčího přezkoumávání hospodaření města Peč−

ky za rok 2010 ze dne 2. 12. 2010 s tím, že navržená opatře−
ní budou splněna k 31. 12. 2010,

– zápis bytové komise ze dne 8. 12. 2010,
– zajištění polepu služebního vozidla znakem města

a s kontakty,
– soupis dlužníků na nájemném k 30. 11. 2010 v byto−

vých i nebytových prostorách,
– informaci o podmínkách o poskytnutí příspěvku z FRB

s tím, že uvedené podmínky se budou pravidelně hlásit
v městském rozhlase a budu zveřejněny v Pečeckých novinách,

– ceny za úklid a odvoz sněhu.
Rada schvaluje:
A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 6/
2010.

– Dle předloženého návrhu odměny pro ředitele příspěv−
kových organizací.

– Poskytnutí finančního daru členům SPOZ za práci
v  komisi za rok  2010.
A potvrzuje, že město Pečky obdrželo rozhodnutí MŽP
o poskytnutí dotace ze dne 30. 11. 2010 na realizace akce
"Město Pečky – odstranění zdravotních rizik po obyvatele
města" včetně dvou příloh (tj. podmínky poskytnutí dotace
a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou
součástí, seznámila se s ním, vyslovuje s ním souhlas a za−
vazuje se k jeho plnění a ke splnění v něm stanovených
podmínek. Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto
rozhodnutí měly být splněny před poskytnutím dotace byly
řádně splněny. V této souvislosti příjemce dotace rovněž
prohlašuje, že veškeré podklady a informace, které Státní−
mu fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu živnostní−
ho prostředí poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP o po−
skytnutí dotace  byly pravdivé, nezkreslené a úplné.

– Termín a program veřejného zasedání zastupitelstva města
dne 20. 12. 2010 v 17 h v Kulturním středisku města Pečky.

 – Uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Pečky a Pe−
čeckými službami, s. r. o. Pečky na provozování kanali−

začního řadu a ČOV realizované v rámci inv. akce „Snížení
znečistění odpadních vod města Pečky“.

– Nájemní smlouvu mezi městem Pečky a firmou De−
konta, a. s. Dřetovice 109, Stehelčeves.

– Uzavření  „smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene“ – č. IV−12−6010641/01 na po−
zemcích v majetku města č. parc. 20/1 a 358/6 v obci Pečky
a k. ú. Velké Chvalovice − pro firmu ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín 4, za cenu 100 Kč/bm + DPH. Smlouva bude
uzavřena za podmínky, že při provádění akce bude do výko−
pu provedena přípolož veřejného osvětlení pro město Pečky.

– Uzavření dodatku č. 1 k SOD Modernizace MŠ Mašinka
Pečky – I. kterým se mění termín dokončení díla
z 31. 12. 2010 na 31. 1. 2011 − interier /kolaudace 22. 2. 2011
po odstranění vad a nedodělků do 15. 2. 2011/ a venkovní
práce – tzn. fasáda, zpevněné plochy a oplocení na 31. 3. 2011.

– Plán hospodářské činnosti odboru správy majetku měs−
ta a BH.

– Úpravu nájemného v bytových a  nebytových prosto−
rách s platností od 1. 2. 2011.

– Na základě návrhu bytové komise přidělení bytu pí
J.  Ch., v čp. 1042/19 a přidělení bytu R. H. Pečky v čp. 218/7.

– Prodloužení nájemní smlouvy p. M. Š., Pečky čp. 218/10.
– Odpisový plán na nově zakoupený osobní automobil

Škoda Roomster Pečovatelské službě města Pečky .
A doporučuje ZM poplatek za likvidaci TDO pro rok 2011
pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci a pro fyzické
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo slou−
žící k individuální rekreaci ve výši  500 Kč.
A doporučuje ZM ke schválení navrženou cenu za likvida−
ci směsného komunálního odpadu pro právnické osoby
a fyzické osoby oprávněné k podnikání pro rok 2011, které
uzavřou s městem smlouvu o likvidaci tohoto odpadu.

– Termíny zasedání RM na 3. 1., 17. 1.a 31. 1.2011.
A jmenuje další  členy školské rady p. Jiřího Katrnošku a p.
Martina Jedličku.
Rada neschvaluje:

– Uzavření smlouvy s bezpečnostní agenturou H2 se
sídlem v Kouřimi na I. Pololetí r. 2011.
Rada ukládá:

– Vedoucí ekonomicko−správního odboru M. Bahníko−
vé zajistit vykázání DHM pod stanovenou hranici ve výka−
zu Příloha na účtu – 902 k 31. 12. 2010.

– Starostovi uzavření nájemní smlouvy mezi městem
Pečky a firmou Dekonta, a. s. Dřetovice 109  na pronájem
bytových prostor v čp. 20 na dobu do 31. 12. 2011.

– Starostovi uzavření nájemní smlouvy mezi Městem
Pečky a Pečeckými službami, s. r. o. na provozování kanali−
zační sítě a ČOV Pečky.

– Pověřuje starostu k podpisu  „smlouvy o uzavření bu−
doucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ – č. IV−12−
6010641/01 na pozemcích v majetku města č. parc. 20/1
a 358/6 v obci Pečky a k. ú. Velké Chvalovice – pro firmu
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4.

– Starostovi uzavření dodatku č. 1,  k SOD Modernizace
MŠ Mašinka Pečky – I. etapa.

– Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Rů−
žičkové a tajemníkovi  trvale kontrolovat zasílání upomí−
nek ve věci nedoplatků na nájemném.

– Starostovi jednat s JUDr. Zvolským ve věci vymáhání
pohledávek na nájemném z bytových i nebytových prostor
v majetku města do fáze exekučního řízení.

– Investičnímu technikovi P. Dürrovi předložit do příští
RM (tj. 13. 12. 2010) zprávu o činnosti bezpečnostní agen−
tury za rok 2010 (přehled zásahů, spolupráce agentury
s Policií ČR apod.).
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� Kulturní středisko Pečky pořádá na náměstí 31. 12.
2010 od 18 hodin silvestrovské soutěže pro děti zakonče−
né v 19 hodin ohňostrojem.

�     1. 1. 2011 ve 13,30 hod. se vydáme od Kulturního stře−
diska v Pečkách na novoroční špacír okolo města. Děti bu−
dou cestou soutěžit o drobné ceny. Nezapomeňte si dát za−
hřívací lahvičku do kapsy.

V letošním roce byla mikulášská nadílka v Pečkách mi−
mořádně venku. Za mrazivého počasí se děti vydaly od evan−
gelického kostela na putování městem za Mikulášem. Ces−
tou hledaly poklad, běhaly na sněžnicích, pekáčovaly, házely
sněhovými koulemi na terč. Před kulturním střediskem je
nakonec opravdu čekal Mikuláš se svojí družinou. Za bás−
ničku či písničku dostaly ještě od čertů sladkou odměnu.

Kulturní středisko Pečky

�

Jako ve všech okolních tanečních i pečecké taneční na−
vštívil Mikuláš se svým doprovodem.

V. Šuková, Kulturní středisko Pečky

Advent 2010
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Atletické závody

V neděli 12. 12. 2010 se děti z pečecké atletické pří−
pravky zúčastnily vánočního klání v Kolíně. Protože zimní
příprava je zaměřená především na rozvoj síly a obratnosti,
bylo toto hlavní náplní závodů. Pravidelná docházka na
tréninky a velká snaha přinesly úspěchy v podobě výbor−
ných výsledků. Všechny děti si za svůj výkon zasloužily
diplom a sladkou odměnu.

Přeji všem svým atletům hodně zdraví a sportovních
úspěchů v roce 2011.

Barbora Glaserová – trenérka

Štěně nebo špenát

Dne 22. listopadu navštívili žáci 2. ročníku divadlo
Kolín, kde si pro ně herci Divadla Drak z Hradce Králové
připravili dobrodružnou pohádku s názvem „Štěně nebo
špenát“.

Pohádka vyprávěla o cestě zeleného štěňátka, které kvůli
své neobvyklé barvě zažilo na svých cestách mnoho příkoří
a problémů.

Po několika setkáních s falešnými kamarády, kteří ho
jen využívali, potkalo nakonec toho pravého přítele – ná−
mořníka Pepu a s ním se vydalo na moře za dalším skvělým
dobrodružstvím.

Tř. učitelky 2. ročníku

Soutěž IT-SLOT

Dne 23. 11. se 11 žáků naší školy zapojilo do soutěže IT−
SLOT, která je zaměřena na  logické myšlení žáků a na je−
jich znalosti z oblasti informačních technologií.

Do této soutěže se zapojilo 62 základních škol z Prahy
a Středočeského kraje. V prvním kole soutěže soutěžilo cel−
kem 703 žáků.

Naši žáci dosáhli vynikajících výsledků. Čtyři žáci se
umístili mezi prvními třiceti soutěžícími a budou školu re−
prezentovat v kole druhém. Nejlépe se umístil Vojtěch Škrle,
který obsadil třetí místo, se stejným počtem bodů jako ví−
těz, ale s o něco delším časem, který potřeboval k řešení
soutěžních úloh. Do druhého kola postupují také David

Cesta do pravěku

Na cestu do pravěku se vypravili žáci čtvrtých ročníků
v úterý 9. 11. 2010. Tedy nikoliv na dlouhodobé dobrodruž−
né putování jako parta kluků ze stejnojmenného filmu, nýbrž
na jedno dopoledne a to do Muzea pravěku v Kolíně.

Přednáška průvodkyně muzea byla velice zajímavá
a poučná. Zvláště působivé byly informace o tom, že v lo−
kalitě Velim, nedaleko našeho bydliště, byly odkryty roz−
sáhlé pozůstatky života obyvatel z doby bronzové a to
v tak velkém rozsahu, že zaujímají první místo v Evropě.
Právě proto se sem sjížděli archeologové z celého světa
k jejich podrobnému zkoumání.

Návštěva muzea a prohlídka expozic pravěkých vyko−
pávek, ať už nádob, kosterních hrobů, nástrojů užívaných
k lovu, či pěstování plodin a ozdob pro pravěké ženy i muže,
byly pro žáky cenným dokreslením doby, o které se učili
zatím pouze z vyprávění, knih a filmů.

Test k procvičení znalostí, který jsme zde obdrželi, byl
pro všechny humorným zpestřením hodiny vlastivědy
a dopadl na výbornou.

Jaroslava Holubová

�

Buchal (15.místo), Jan Ulrich (16. místo) a Šimon Soukup
(24.místo). Pochvalu zajisté zaslouží i Andrea Buřičová,
která celkově obsadila 37. místo.
Děkuji žákům za výborné výsledky a postupujícím přeji
hodně úspěchů v dalším kole.

Věra Vernerová

P.S. V krajském kole Vojtěch Škrle zvítězil.
Gratulujeme!!!

�
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Kterak se naše děti ukázaly býti

hodnějšími… nejhodnějšími

Chřestění řetězů, zvonění zvonců, pekelné vůně, anděl−
ské dárečky… to všechno pod vedením svatého Mikuláše,
který obcházel školu a dohlížel, aby pekelníci s sebou ne−
vzali nikoho, kdo by si to nezasloužil…

Již v pátek 3. 12. procházela nebeská inspekce většinu
tříd. Kupodivu stavy žactva zůstaly stejné. Je to tím, že by
se do Knihy hříchů nedostaly všechny zápisky? Anebo tím,
že máme opravdu samé skvělé děti? (Samozřejmě že druhá
možnost je ta správná).

                                           Eva Zajícová,
koordinátorka bytostí z jiného světa

Muzeum Templ – Mladá Boleslav
Z exkurze pro 4. ročníků – 30. 11. 2010

Návštěvu muzea hodnotíme velmi pozitivně. Obdivo−
vali jsme historii budovy, vystavené exponáty a s nadšením
přivítali připravený zábavně−poučný program pro žáky.

Všem pracovnicím muzea děkujeme za profesionální
a laskavý přístup k dětem.

Za žáky 4. tříd vybíráme dvě slohové práce.

Eliška Nimburská, Tomáš Minařík

Středověk na vlastní kůži

Chcete zažít středověk zblízka? Život lidí v době největší−
ho Čech, císaře a krále Karla IV.? Navštivte Templ v Mladé
Boleslavi!

Návštěva

Městské knihovny – Kolín

Děkujeme paní Vodičkové z Peček za možnost návště−
vy Městské knihovny Kolín. Velmi si ceníme přípravy
a vedení zábavně−poučné hodiny, kterou se žáky čtvrtých
tříd uskutečnila v prostorách čítárny.

Uvědomujeme si, jak důležité je prohlubování čtenář−
ské gramotnosti, neboť dovednost efektivně číst je pro kaž−
dého žáka klíčová a čtenářské dovednosti jsou základem
školního úspěchu. Zároveň využíváme všech možností, které
vedou naše děti ke kladnému citovému vztahu ke knihám
a rozšiřují jejich vědomosti o možnostech se k četbě snadno
dostat.

Exkurze naše snažení naplnila. Praktická ukázka zá−
bavných knih, soutěživé vyhledávání informací i interne−
tové zjišťování titulů v knihovnách bylo pro všechny vel−
kým přínosem.

J. Holubová a M. Plačková

Předvánoční návštěva ve svíčkárně

Hezké předvánoční okamžiky prožili žáci 1. tříd na ex−
kurzi ve výrobně svíček RODAS v Šestajovicích.

Dvěma různými technikami si ozdobili svíčky, vyrobili
si „lodičky“ ze skořápek vlašských ořechů. Navíc i netra−
diční, ale zato krásně voňavou citrónovou svíčku.

Děti se seznámily s postupem při výrobě, barvení a zdo−
bení svíček různých tvarů a vůní. Radost jim udělala zvířát−
ka v místní zahradě, ale i závěje čerstvě napadaného sněhu.

Kromě dárků jsme si všichni odnesli i první dotek kouz−
la blížících se Vánoc.

Marcela Němcová a Jaroslava Pospíšilová,
                                              třídní učitelky 1. A a 1. B

�

�
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Sepíšete si list husím brkem a opatříte vlastní pečetí,
nakreslíte si svoji iniciálu jako v tlustých středověkých kni−
hách. Zkusíte si, jak těžký byl život rytíře (zbroj vážila více
než 15kg).

Poznáte temnou stránku středověku – útrpné právo
a jeho mučící nástroje.

Toto a mnoho dalšího naleznete v Mladé Boleslavi
v městském paláci Templ, Krajířova 102.

Muzeum Mladá Boleslav

V úterý jsme byli se třídou v Mladé Boleslavi v muzeu,
které se jmenuje městský palác Templ.

Byli jsme rozděleni do 6 skupin po 9 žácích a procháze−
li jsme různými stanovišti.

1. stanoviště: povídali jsme si o tom, jaké oblečení nosi−
li lidé v středověku, vyrývali jsme si do kůže ornament.

2. stanoviště: povídali jsme si o rytířích a zkoušeli si
rytířskou zbroj.

3. stanoviště: zkoušeli jsme psát husím brkem.
4. stanoviště: učili jsme se vyrábět pečeť.
5. stanoviště: každý z nás si vyrazil svou vlastní minci

a dozvěděl se, jak a čím se dřív platilo.
6. stanoviště: byli jsme v místnosti, kde jsme se učili

vážit na starodávných vahách a měřit starými délkovými
mírami (píď, loket…).

7. stanoviště: povídali jsme si, jak ve středověku trestali
a mučili.

Doporučuji vám toto muzeum navštívit.

J. Holubová, M. Plačková

 Jak jsme hledali Pežáka

V pondělí 6. 12. a v úterý 7. 12. jsme se po skončení
vyučování rozloučili, ale věděli jsme, že se dnes ještě jed−
nou sejdeme. V podvečer nás totiž čekalo putování školou.
Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby to ovšem nebyla
tajuplná pohádková cesta školními chodbami v úplné tmě.
Na cestu jsme si svítili jen baterkou. Ale popořádku.

Sešli jsme se po půl páté ve školní knihovně. Přišli jsme
všichni. Chyběli nám jen marodi, kterým to bylo líto, ale
nedalo se nic dělat.

Vyhodnocení soutěže

amatérských dokumentárních filmů

Děti točí hrdiny

Dokumentární film, ve kterém děti i dospělí hledají toho,
kdo je hrdina, se dostal i do vysílání České televize. Na
celostátním vyhodnocení v Ostravě jsme sice nezískali me−
dailové místo, ale jak čestné uznání pro jeden z nejzajíma−
vějších filmů, tak samotná práce s dětmi či pamětníky, jsou
přínosem nejen pro pracovní tým.

Paní Zedníková, která ve filmu vyprávěla o svém otci,
generálmajoru Emilu Strankmullerovi, přišla povyprávět i
k nám do školy. Deváťáci, kteří se besedy zúčastnili, mě
překvapili – byli zaujatí, pozorní, přátelští…

A paní Zedníková? Otevřená, vzdělaná, příjemná. S pře−
hledem a se znalostí dalších faktů dokázala svými osobními
vzpomínkami dát nedávné historii lidský rozměr.

Snad si uvědomilo víc lidí, že dějepis bude i to, co právě
teď žijeme my.

Děkuji všem.
 Eva Zajícová, učitelka dějepisu

Maminky, které nás doprovodily, zůstaly v knihovně
a my jsme se vydali do šatny.

Tady byl začátek naší cesty. Paní učitelka nám vyprávě−
la příběh o školním strašidle Pežákovi.

Pežák žije ve škole a jediné co opravdu nemá rád je křik
na chodbách. Úkol byl tedy jasný. Projít celou trasu v ti−
chosti a nepřilákat Pežákovu pozornost. K tomu bylo ještě
třeba plnit úkoly podél trasy!!!  Úkoly splnili všichni, ale
vzbudili jsme při tom Pežáka. Ne že by ho někdo přímo

viděl, ale někteří našli stopy, které za sebou zanechal,
a dokonce ho slyšeli. Do cíle jsme však došli všichni.

Na konci trasy byla kniha statečných, ve které byla naše
statečnost stvrzena vlastnoručním podpisem. A pak už ho−
nem zpátky. Za odvahu na nás čekalo malé občerstvení
a diplom na památku. Už teď se těšíme na další dobrodruž−
ství, která nás v tomto školním roce ještě čekají.

Příjemné prožití Vánoc a v novém roce všem
hodně zdraví a spokojenosti

přejí žáci 2. A, 2. B a 3. C a jejich třídní učitelky

�

�
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Perfidia aneb Přes překážky

ke hvězdám očima Daniela Pánka

Vážení čtenáři, v následujících řádcích bych se s vámi
rád podělil za celý náš filmový štáb o událost, která ovliv−
ňuje poslední měsíce našich životů. Jistě pro vás nejsme již
úplně neznámí, mnozí z vás vědí, že v Pečkách je jakási
amatérská filmová skupina, která někdy, sem tam vezme
kameru a točí, co si zamane. Skupina si říká Big Heads Films.
Pokud o nás nic nevíte (fungujeme už asi 5 let) můžete na−
vštívit náš web www.bigheadsfilms.cz. Tolik k nezbytnému
představení.

Máme za sebou několik na amatérské poměry ambicioz−
ních projektů, které se divákům líbily, máme své fanoušky
roztroušené napříč internetovým spektrem a pořád jsme se
snažili naše snímky povznést na vyšší úroveň. Nikdo neče−
kal, že šance k tomu udělat poprvé něco opravdu velkého
přijde tak rychle. Já tedy popravdě absolutně ne. Jako ná−
plast na hrozné léto mi do náruče spadla šance k natočení
krátkého snímku o mafiánovi, který si na štědrý večer kope
uprostřed lesa vlastní hrob za zradu svého kamaráda a své−
ho šéfa. Poprvé jsem dostal příležitost nerežírovat pouze
své přátele a nebýt pouze samozvaným režisérem, ale při−
jmout odpovědnost a všechny úkony, které k této mé vy−
sněné profesi patří a spolupracovat s profesionály a profesi−
onální technikou. Ačkoliv se to zdálo být vše strašně prosté,
realita je krutější. Samotnému natáčení předcházelo strašné
množství jednání se sponzory a partnery projektu, který
dostal latinský název PERFIDIA (Zrazení), s herci a jednot−
livými členy štábu.

První, co jsme museli řešit ihned po sepsání finální ver−
ze scénáře, který měl asi jen deset stran bylo obsazení, pro−
tože obsazení je alfou a omegou případného úspěchu. Vedl
jsem jednání s herci nejzvučnějších jmen v dané branži,
protože děj filmu je založen na strhujícím dialogu postav

Paní u čitelka ZUŠ Pečky, Olga Douděrová, která na zdejší
škole působí od 26. 8. 2002, byla oceněna za dlouholetou
úspěšnou pedagogickou činnost. Město Nymburk ji uděli−
lo vyznamenání Nymburského lva III. třídy.

K tomuto ocenění ji srdečně gratuluje celý kolektiv
ZUŠ Pečky a žáci výtvarného oboru.

Nymburský lev III. třídy

Znak

města Pečky

Pod patronací pelhřimov−
ské agentury Dobrý den a spo−
lečnosti EKO−KOM proběhla
soutěž škol a zároveň pokus
o rekord ve vytvoření galerie
znaků měst a obcí z odpado−
vých materiálů. Cílem soutě−
že bylo netradiční formou
podpořit ekologické myšlení dětí.
Nejprve  proběhla soutěž ve sběru víček, ze kterých je znak
vytvořen. Znak o velikosti 130×150 cm sestavili v předmě−
tu ekologie žáci 9. ročníků a při jeho tvorbě spotřebovali
přibližně 1800 víček.

Děkuji p. Zindrové a p. Valíčkovi, kteří nám pomohli
s předlohou znaku.

Fotografie znakuje k vidění na adrese:
www.znakymestaobci.cz

Ludmila Kynclová, učitelka ekologie

Příběhy bezpráví

     Základní škola Švermova 540 v Pečkách je bývalá zvlášt−
ní škola. I naši žáci se učí podle nového ŠVP. V rámci vyu−
čování mohou být zařazeny  do výuky projekty na různé
téma.

V měsíci listopadu proběhlo se žáky 2. st. 6 výukových
hodin na téma Příběhy bezpráví s obsahem bezpráví
v 50. letech 20. století, nacismus a holocaust. S tímto obsa−
hem byly žákům promítnuty i čtyři filmy dokumentaristky
Olgy Sommerové.
    Ukončením projektu byla beseda pana O. Schulze se svým
bratrem, kteří velmi poutavě, zajímavě a netradičně našim
žákům přiblížili „hrůzy a neštěstí“, které tato doba našemu
národu přinesla.

Žáci i učitelky chtějí rovněž touto cestou oběma pánům
poděkovat, protože do naší školy přišli velice ochotně, zce−
la zdarma  a trpělivě se žákům celou hodinu věnovali.
    Projekt připravila K. Vyskočilová, v hodinách zeměpi−
su a slohové výuky spolupracovaly P. Staňková a J. Herol−
dová.
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a bylo zapotřebí mít pro to patřičné herecké kapacity. První
jednání jsem vedl s Jiřím Mádlem, který však byl časově
velice zaneprázdněný a termínově by nám natáčení nevy−
šlo. Film je totiž určen především pro festivaly, které startu−
jí na začátku příštího roku. Druhé jednání bylo o mnoho
úspěšnější. Cestou z divadla od Jiřího jsem si vzpomněl na
určitou scénu z filmu Bobule a pro hlavní postavu mě napa−
dl herec Lukáš Langmajer, bratr slavnějšího Jiřího, který
právě v Bobulích spolu s Kryštofem Hádkem hrál hlavní
roli. Přes jeho agenta jsem na něj dostal kontakt a po jed−
nom hovoru jsem s ním měl domluvenou schůzku. Tam padl
jeho souhlas k účasti v projektu, s tím že vyžaduje, abych
ho ještě předtím viděl v „akci“ v divadle Na Jezerce, kde
zrovna měli hrát Charlieovu tetu. Samosebou jsem se vůbec
nebránil. Pan Langmajer mi poté doporučil pro hlavního
záporáka snímku svého kamaráda (zřejmě z natáčení Bobu−
lí, kde také hrál) Mariana Rodena. Marian Roden je o dva
roky mladší bratr Karla Rodena a jejich podoba je přímo
zarážející. V životě jsem se nikdy u telefonického hovoru
tolik nezapotil jako tenkrát s ním. Lukáš Langmajer ho do
filmu v podstatě dohodil, takže hovor už pak byla sice for−
malita, ale z druhé strany telefonu zněl tak přísný a zároveň
charismatický hlas, že jsem bezprostředně po hovoru byl
zralý lidově na panáka. Svolil k zaslání scénáře a za pár dnů
už nadšeně telefonoval, že se mu velice líbí a že s ním máme
počítat. V tu chvíli mnou kolovalo těžko popsatelné blaho,
zadostiučinění, protože bylo hodně lidí, i z řad těch nejbliž−
ších, kdo o nás, o mě pochybovali a já měl rázem ve filmu
dvě jména, která bych si dřív ani ve snu nepředstavil. Poté
už zbývalo „jen“ najít k nim herečku. Od léta, kdy jsem se
seznámil s Annou Stropnickou při natáčení jiného snímku
jsem chtěl, aby tam hrála ona. Bohužel jí to závazky nedo−
volily a já se musel obrátit na herečku, která hrála hlavní
roli s Jiřím Mádlem v divadle Na Zábradlí a která se mi
tenkrát, když jsem šel za Jiřím, v představení moc líbila.
Jedná se o krásnou herečku polského původu, spíše diva−
delně známou, než filmově jménem Teresa Branna. Po krát−

kém hovoru a několika mailech byla v projektu. Později
jsem doobsadil ostatní menší role členy své skupiny a moh−
lo se pomalu začít.

Natáčení proběhlo 6. listopadu v Poděbradech, v restau−
raci Alegro a 20., 21. listopadu ve Velimi, kde se na nás byli
podívat i novináři z Nymburského deníku. Točilo se techni−
kou, kterou se točí běžně velkofilm, jako jsou kupříkladu
Andělé a Démoni, tudíž mé dojmy z obrazu byly ohromné.
Obzvlášť když jsem srovnával s čím my točíme běžně. Od
prvního zvolání: "Akce!" jsme sledovali absolutní herecký
koncert, kdybyste jak Langmajerovi, tak Rodenovi mafiá−
ny věřili bez mrknutí oka. Splnil se mi životní sen. Obzvlášť
stojí za zmínku situace, kdy jsem popisoval panu Rodenovi
jak si představuji, aby mi zahrál jednu cholerickou pasáž
a poté jsem se sám nad sebou zamyslel a vybavilo se mi, jak
jsem začínal na Základní škole v Pečkách na dramatickém
kroužku a hrál jsem ovci v Betlémě o vánoční besídce
a mnoho dalších rolí pod vedením paní učitelky Zajícové,
která mě vlastně k tomu všemu přivedla a díky ní mě diva−
dlo a tohle odvětví umění začalo zajímat. Tímto mnohokrát
děkuji a ještě několikrát děkovat budu. Vzpomněl jsem si
v tu chvíli i na to, když jsme poté hráli divadlo v pečecké
ZUŠce a když jsme poprvé natáčeli svůj film. To byl silný
okamžik. Najednou uprostřed placu nad vykopanou jámou
stál jeden šťastný člověk.

Na závěr bych chtěl poděkovat celému štábu za nasaze−
ní (jeho valná většina je z Peček a okolí), svojí mamince,
která při mně stála za každých okolností a byla mi hnacím
motorem, Vladimíru Noháčkovi, který nám věří a podporu−
je nás už řadu let a všem ostatním, kteří nám drží palce.
Oficiální ukázka snímku Perfidia vyjde na Štědrý den na
webu www.perfidia.cz, www. bigheadsfilms.cz nebo jí jistě
uvidíte na facebook profilu filmu Perfidia.

Děkuji ještě jednou všem a hlavně redakci, za umožnění
vzniku tohoto článku.

S pozdravem a přáním šťastného vstupu do roku 2011
Daniel Pánek (režisér snímku Perfidia)

MŠ Mašinka bude mít nový vagón

V Pečkách na dráze se povedlo získat dotaci na moder−
nizaci MŠ Mašinka. V rámci projek−
tu bude nově postaven pavilón (va−
gón), ve kterém najde místo 25 dětí
pro svoji předškolní docházku.

Modernizace MŠ může proběh−
nout díky získané dotaci z Regionál−
ního operačního programu (ROP)
Střední Čechy. Hodnota celého pro−
jektu je více jak 18,5 miliónu. Získaná dotace je 14, 7 mili−
ónů a předpokládaná finanční spoluúčast města Pečky je
3,5 miliónu. Vzhledem k tomu, že město Pečky nyní reali−
zuje rozsáhlou výstavbu kanalizace je více než zřejmé, že
bez získání těchto finančních prostředků by se 1. etapa
modernizace MŠ nemohla realizovat.

Celý projekt Modernizace mateřské školy je rozdělen
s ohledem na finanční náročnost na 3. etapy. Získaná do−
tace pomůže zrealizovat 1. část modernizace, pod kterou

se skrývá zbudování nových prostor pro výuku, které
budou sloužit k rozšíření kapacity MŠ o 25 dětí. Dále se
zlepší možnosti pro výuku dětí (velká herna, počítačové
vybavení, interaktivní tabule, zajímavé didaktické po−
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můcky). Rovněž se počítá se snížením energetické ná−
ročnosti budovy MŠ, se zkvalitněním technického vyba−
vení a úpravou prostranství v okolí MŠ. Také vzniknou
dvě nová pracovní místa.

Realizace 1. etapy byla zahájena v srpnu 2010. Stavba
započala o prázdninách a byla velká snaha o dokončení co
nejvíce hrubých prací před zahájením docházky dětí. Bohu−
žel se toto nevydařilo v plánovaném rozsahu a řada prací se
již prováděla za běžného chodu MŠ. Tato situace sebou při−
náší zvýšené nároky na zaměstnance školky, kterým je nutné
velice poděkovat a poprosit je o trpělivost se vzniklou situa−
cí. Rovněž je nutno požádat o zvýšenou shovívavost rodiče,
kteří vodí své děti do školky. Stavba se realizuje i s problémy,
které tato situace přináší a všichni se snaží najít řešení, která
budou přínosná. Věříme, že se podaří stavebním firmám a
všem dodavatelů v maximální míře dodržet dodavatelské ter−
míny a na jaře se potkáme u hotového projektu.

Další části modernizace jsou připravené a hledají se mož−
nosti financování.

2. etapa výstavby řeší zateplení fasád a zastřešení dvou
stávajících pobytových pavilonů pro děti, kompletní re−
konstrukci vnitřních rozvodů kanalizace, vody, elektroin−
stalace. Rekonstrukci se nevyhnou stávajících umývárny
a také školní zahrada.

Ve 3. etapě bude kompletně rekonstruován hospodář−
ský pavilon MŠ. Obvodový plášť bude zateplen, budou vý−
měněna zbylá okna. Technologické vybavení kuchyně
a prádelny, které je na hranici životnosti, bude nahrazeno
novým vybavením. I v tomto pavilonu je nutné provést kom−
pletní rekonstrukci vnitřních rozvodů kanalizace, vody,
elektroinstalace.

Z výčtu jednotlivých etap vyplývá, že každá část vyža−
duje nemalé finanční prostředky a město Pečky aktivně řeší
jejich získání pomocí dotačních titulů.

Milan Urban, starosta města Pečky

Společenská kronika

Vzpomínka

Dne 25. 12. by se dožila 100 let
paní

Anna Trnková
z Peček.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Marcela Mádlová s Jiřím a rodina Trnkova
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Středočeská ovocná stezka

Projekt spolupráce MAS Podlipansko a Regionu Po−
šembeří.

Státní zemědělský intervenční fond SZIF, akreditovaná
platební agentura (zprostředkovatel finanční podpory z Ev−
ropské unie a národních zdrojů) vyhlásil dne 19. listopadu,
dlouho očekávané výsledky schválených projektů spolu−
práce z 10 kola příjmu žádostí. Na základě celkové výše
podpory 47 644 580 Kč bylo schváleno 14 žádostí o dotaci
z celkem 71 zaregistrovaných. Mezi schválenými byl i náš
projekt Středočeská ovocná stezka, připravovaný ve spolu−
práci s Regionem Pošembeří, jako jediný schválený ve Stře−
dočeském kraji.

Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě projektu, ať jsou to samotní ovocná−
ři, starostové obcí v obou regionech nebo účastníci komu−
nitních jednání o projektu.

Hlavní předmětem projektu je propojení typicky ovoc−
nářských oblastí MAS Podlipansko a Regionu Pošembeří a
ovocnářů, kteří na daných územích hospodaří s turistickou
a cyklistickou tematickou (ovocnou) stezkou.

Hlavní výstupy:
– odpočinková místa s informačními panely, odpadko−

vými koši a stojany na kola;
– průvodce ovocnou stezkou;
– www stránky ovocné stezky;
– propagační razítka;

Výsledky:
– vyznačená stezka vybavená odpočívadly
– interaktivní stezka pro hravé k ověření získaných zna−

lostí
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– propagace a prezentace regionů prostřednictvím vý−
stupů projektu

– zesílení povědomí o ovocnářství, ale i kulturním dě−
dictví kraje, jednak u místních obyvatel, s důrazem na dětí
a mládeže, ale také u návštěvníků regionů;

– prezentace aktivit a výstupů projektu na veletrzích
cestovního ruchu;

Dopady:
– rozšíření nabídky aktivit společenského, sportovního

a kulturního charakteru a dalších volnočasových aktivit
– zlepšení fyzického a duševního zdraví, rozvoj zna−

lostí a dovedností, motivace k dalšímu poznávání regionu
 – seznámení s místní pěstitelskou tradicí vedoucí ke zvý−
šení poptávky místních obyvatel i návštěvníků po lokál−
ních produktech a službách.
– zlepšením kvality i rozsahu nabízených služeb a dodá−
vek zboží od místních podnikatelských subjektů s násled−
ným zvýšením aktivity a oživení místního podnikatelské−
ho prostředí.

Celkové náklady projektu: 3 435 335,00 Kč

Podíl MAS Podlipansko: 1 904 535,00 Kč

Podíl Region Pošembeří: 1 530 900,00 Kč

Dotace:

Dofinancování Podlipansko: 307 644,00 Kč

Dofinancování Pošembeří: 126 140,00 Kč

Příslib spoluúčasti

obce Podlipanska: 229 500,00 Kč

Psychologie pro každého
Přehled přednášek (leden 2010–květen 2011)

Kvalita přednášek a metodické zpracování jsou zajiš−
těny ve spolupráci s ACADEMIA RERUM CIVILIUM −
Vysokou školou politických a společenských věd, s. r.
o., Kolín.  Přednášející: Mgr. Jana Mikšovská.

      vždy ve ČT  v 16:00 hod.

6. Vliv médií na agresivní chování dětí  6. 1. 2011
7. Vnímání a jeho poruchy – 20. 1. 2011
8. Sociální komunikace a její nové podoby (virtuální

realita) – 3. 2. 2011
9. Inteligence a její druhy – 17. 2. 2011
10. Pozornost, soustředění a duševní vytrvalost (praktic−

ké cvičení) – 3. 3. 2011
11. Rychlost zpracovávání informací (praktické cviče−
ní) – 17. 3. 2011
12. Asertivní komunikace a vztahy v rodině, v zaměst−
nání (praktické cvičení) – 31. 3. 2011
13. Rozdíly v komunikaci mezi muži a ženami (praktic−

ké cvičení) – 14. 4. 2011
14. Způsoby relaxace jako prevence stresu (praktické cvi−

čení) – 28. 4. 2011
15. Sebepoznání a seberozvoj (praktické cvičení)
12. 5. 2011
16. Přednáška na aktuální téma – 26. 5. 2011

Témata jsou doprovázena testy, grafy, příklady ze života…

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
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Volejbal

V listopadu a prosinci pokračovaly další turnaje naší vo−
lejbalové mládeže. V neděli  21. 11. hrály svůj třetí turnaj
Pražského přeboru starší žákyně. Odehrály tři zápasy s praž−
skými celky, ale ani v jednom nezvítězily. Máme vyrovnané
družstvo, bez výraznějších jedinců, ale soupeři opírají hru
o individuality, které se dobře prosadí na síti a především na
podání. Útěchou pro nás snad může být fakt, že většina těch−
to výrazných hráček soupeřům příští rok přejde do vyšší ka−
tegorie a naše hráčky všechny pro příští rok zůstávají.

V neděli 28. 11. pokračoval druhý turnaj přeboru žactva
v okrese Nymburk. Tento druhý se odehrál v Lysé nad La−
bem a naše hráčky ve složení – Vanda Zindrová, Aňa Do−
skočilová, Ája Buřičová, Kačka Procházková, Zuzka Rů−
žičková a Lenka Šátková, porazily bez problémů družstva
Lysé a obě družstva Nymburka a ujaly se po tomto turnaji
vedení v celkovém hodnocení.

V neděli 5. 12. proběhl další turnaj v supermini, který se
tentokrát konal v Kralupech nad Vltavou za účasti všech 20
družstev. Zde máme tři družstva, dvě v I. lize a jedno v II. lize.
Áčko, které hrálo ve stejném složení jako minule, nepředved−
lo plně svoji hru a skončilo na sedmém místě (pohoršilo si
o 2 příčky), béčko posílila Maki Křivánková a výborně za−
hrála Eliška Syrůčková. Toto družstvo jako jediné uhrálo set

na vítěze turnaje. Jen podle počtu míčů skončilo na pátém
místě a poskočilo tak o tři příčky výš proti minulému turnaji.
Céčko posílila Terka Vaníčková a zlepšily se i obě začínající
hráčky a přestože nepředvedlo družstvo maximální výkon,
obsadilo sedmnácté místo (zlepšení o 1 příčku).

V sobotu 11.12. se hrál čtvrtý turnaj Pražského přeboru
starších žákyň. Vše u nás poznamenala marodka a předvá−
noční akce. Na turnaj odjíždělo jen šest hráček bez mož−
nosti střídání a z toho dvě nebyly v dobrém zdravotním
stavu. Zápasy podle toho také vypadaly. Všechny skonči−
ly prohrou 0:2.

V neděli 12.12. se konal druhý turnaj mini přeboru Nym−
burka. Zde máme dvě družstva. O něco málo starší áčko
s přehledem vyhrálo nad Lysou, ale pak zbytečně prohrálo
s Nymburkem A. Do dalšího zápasu s Nymburkem B nastou−
pilo více koncentrované a první set dovolilo soupeři jen
4 body. Druhý set  však získal soupeř, protože jsme stály ve
hřišti, k míči nám chyběl krok, raději jsme hrály bagrem než
prsty, i když byl míč dostatečně vysoký. Třetí set jsme pak
získaly pro sebe, ale ztráta druhého setu nás odsunula až na
třetí místo. Naše béčko, které je z družstev nejmladší vyhrá−
lo nad Lysou, ale ostatní zápasy prohrálo. Družstvo je velmi
nevyrovnané vzhledem k velmi špatnému výkonu někte−
rých hráček. Obsadilo čtvrté místo před Lysou.

RR
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