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1. číslo  cena 6 KčXI. ročníkleden 2010

11. ročník šachového turnaje

Dne 27. října 2009 se uskutečnil šachový turnaj pečova−
telských služeb. Turnaj pořádala Diakonie ČCE v Libici
nad Cidlinou. Mezi účastníky byli klienti zařízení sociál−
ních služeb, ale i senioři – jednotlivci.

Za PS Pečky se zúčastnili pánové Jindřich Kubíček
a František Michálek. První místo obhájil pan Michálek
a pan Kubíček získal stříbrnou medaili.

Za vynikající reprezentaci našim soutěžícím děkujeme
a k úspěchu blahopřejeme.

Těšíme se na další ročník, jehož pořadatelem bude naše
organizace.

Za Pečovatelskou službu města Pečky
pečovatelka Růžena Jirásková

Přívětivý rok 2010
přejí spoluobčanům
Pečecké služby, a. s.
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Rada města Peček
konaná dne 30. listopadu 2009

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan Urban.
Rada bere na vědomí:

– Žádost MS ČKA o finanční příspěvek na rok 2010
a doporučuje ek. správnímu odboru + FV zahrnout požadavek do
rozpočtu roku 2010.

– Návrh předběžné kalkulace plesu města dne 20. 2. 2010,
– Zápis z jednání bytové komise ze dne 25. 11. 2009, včetně

seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS.
– Informaci starosty o zaslaném dopise Kabelové televize CZ, s. r.

o. Praha 10 ve věci provozování Infokanálu v Pečkách.
– Informaci starosty o probíhajících přípravách na výběrová řízení

„Zlepšení veřejné dopravy v Pečeckém regionu“.
– Informace tajemníka ohledně sportovního hřiště ve Velkých

Chvalovicích.
– Uzavření Mateřské školy Mašinka Pečky v době vánočních

a novoročních svátků od 23. 12. 09–31.12. 09.
Rada schvaluje:
A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 6/2009.
A doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2010, rozpočtový
výhled roku 2011–2015 na základě doporučení FV.
A doporučuje ZM ke schválení vyhlášení výběrového řízení na
poskytnutí půjček z FRB na rok 2010 bez priorit. Přijímání žádosti
proběhne od 1. 2. 2010–28. 2. 2010. V měsíci březnu komise žádo−
sti zpracuje a poté předloží ke schválení ZM + návrh rozpočtu FRB.

– Prodloužení nájemních smluv do 31. 12. 2010.
– Přidělení bytu č. 3 v čp. 176 Velké Chvalovice manželům

Vratislavu a Ludmile Suchánkovým, bytem Bulharská 1066, Český
Brod na základě doporučení bytové komise ze dne 25. 11. 2009.

– Program a termín veřejného zasedání ZM dne 14. 12. 2009.
– Odměny ředitelům příspěvkových organizací města Pečky.

A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí ručitelského závazku
občanskému sdružení TJ Sokol Pečky na provozní úvěr ve výši 250
000 Kč od České spořitelny, a. s. na základní provoz sokolovny.

– Předběžný souhlas na bezúplatný převod pozemku (budoucí
komunikace) č. parc. 359/196 (566m2) v obci Pečky
a k. ú. Velké Chvalovice od manželů J. a B. Kurkových, bytem
Velké Chvalovice čp. 160 za předpokladu zrealizování pozemní
komunikace, včetně inženýrských sítí.

– Doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení na
dodání nábytku, včetně mobiliáře na akci „Rekonstrukce ZUŠ Peč−
ky“ firmu KENAST, s. r. o.

– Odvolání pana Marka Vondráčka z funkce předsedy Bytové
komise z důvodu neplnění jeho povinností dle § 83 odst. 1 Zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě
toho RM jmenuje předsedu Bytové komise pana Milana Staňka,
bytem Pečky 1080.

– Podání žádosti do fondu Středočeského kraje:
– FROM – panelová komunikace, včetně parkovacích míst

v lokalitě V Horkách,
– SPORT – fond sportu a volného času – nové přelajnová−

ní ve sportovní hale (basketbal),
– ŽP – výsadba zeleně.

A doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace ve výši 1, 586mil. Kč
na realizaci projektu „Zahrada živá Pečky“.
Rada ukládá:

– Pověřuje starostu města k uzavření smlouvy o dílo na dodáv−
ku nábytku, včetně mobiliáře pro ZUŠ Pečky s vítězem soutěže,
firmou Kenast, s. r. o. Pečky.

– Starostovi města jednat s jednatelem společnosti Kabelová
televize CZ, s. r. o. Praha ve věci provozování Infokanálu v Peč−
kách.

– Vedení města ve spolupráci s jednotlivými odbory zajistit
podání žádostí o dotace z grantů Středočeského kraje (FROM,
SPORT, ŽP).

V neděli byla u Českobratrského kostela v Pečkách pa−
nem farářem Blahoslavem Hájkem zapálena první svíce na
adventním věnci a tím byl slavnostně zahájen advent v Peč−
kách. Písně zazpívaly děti ze základní umělecké školy
a Ekumenický sbor Pečky. Byly rozsvíceny dva vánoční
stromky, jeden před kostelem a druhý velký a krásný na
náměstí. Poté si zájemci mohli prohlédnout českobratrský
evangelický kostel vybudovaný v letech 1914–1916 podle
projektu architekta Oldřicha Lisky, spolupracovníka Josefa
Gočára. Zachovalý kubistický interiér s původním vybave−
ním je světovým unikátem svého druhu.

Prohlídka byla s odborným výkladem mecenáše pana
PhDr. Miloslava Vlka. O tuto prohlídku byl veliký zájem.

 Děkuji V. Š. Kult. stř. Pečky

Informace pro občany
poplatek za likvidaci komunálního odpadu

pro rok 2010

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok
2010 se bude hradit v hotovosti v úřední dny (pondělí
a středa 7–11, 12–17:00 hod.) od 15. 1. 2010 do 15. 3.
2010 na MěÚ v Pečkách, odboru výstavby (přízemí
budovy). Poplatek ve výši 500 Kč se vztahuje na kaž−
dou osobu s trvalým pobytem ve městě Pečky a obci
Velké Chvalovice. Úleva 50% z poplatku je automa−
ticky poskytnuta poplatníkovi, který v roce 2009 do−
vršil 75 let. Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu sloužící k rekreaci, hradí poplatek ve výši 500
Kč za stavbu.

Poplatek stanovuje vyhláška města číslo 3/2007.
MěÚ Pečky odbor ŽP

Kulturní středisko
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V neděli se konala v Kulturním středisku Pečky miku−
lášská nadílka pro děti. Dva nezbední čertíci připravili pro
děti různé soutěže a hry, do kterých se také zapojili i rodiče.

vš Pečky

I v tanečním kroužku se děti rozhodly ukázat rodičům
a Mikuláši s čertem, co se naučily. Malé děti předvedly
ukázkovou hodinu a trochu si také zasoutěžily, větší děv−
čata ukázala část své nové skladby a starší skladbu „Pavou−
ci“, se kterou měla úspěch na soutěžích.

Nejzkušenější dívky ohromily diváky úplně novou sklad−
bu, kterou nacvičily za pouhé tři měsíce. Za odměnu byly
nejen ony obdarovány dárky od hodného čert a Mikuláše.

VŠ KS Pečky

I do tanečních v Pečkách přijel Mikuláš se svojí druži−
nou andělů a čertů. Rozdal dárečky, čerti nikoho neodnesli,
byl to hezký večer.
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Čertění ve škole
Letošní čerti se nemohli dočkat svých žní, tak přispě−

chali z pekla už v pátek, 4. 12. Celé dopoledne se snažili
najít hříšné duše, ale protože ve škole takové nenašli (neboť
k nám do školy chodí jen samá zlatíčka!), odešli s nepoříze−
nou. K naší velké radosti i pedagogický sbor zůstal v plném
počtu.

Děkujeme, čerti i čertice, Mikuláši i Andělové, za ná−
vštěvu. Za rok se těšíme zas.

Jak Honza přešel na červenou
Dopravní výchova je nedílnou součástí výuky žáků naší

školy. Snažíme se ji vyučovat nejen klasicky, ale i méně
tradičními formami.

Dne 13. 11. zhlédli žáci 1. a 2. ročníku ve školní tělo−
cvičně divadelní představení „Jak Honza přešel na červe−
nou“.

Ve veselé pohádce se děti spolu s Honzou pustily do
boje se zlou babou Havárií a jejími pomocníky kocourem
Škrábalem a havranem Krákalem, kteří ukradli ze silnic
a křižovatek všechny dopravní značky. Za pomoci veverky
Čiperky se všichni žáčci naučili dopravní značky a správné
řešení dopravních situací a tím přemohli Havárii a na silni−
cích tak opět zavládl pořádek a bezpečnost.

Třídní učitelky 1. a 2. tříd

Okénko

do školního klubu a družiny

S blížícím se koncem roku se v rámci školní družiny a
školního klubu konala řada zajímavých akcí, které dětem
zpestřily předvánoční období.

Mašinka

Školní klub vyhlásil výtvarnou soutěž Mašinka. Zúčast−
nilo se na 60 soutěžících. Nejlepší práce odevzdali: Vodič−
ková, Čáslavová, Vodička, Nosková, Jetmarová.....

Svět kolem nás

Opět byla vyhlášena organizací Zvoneček korespon−
denční soutěž Svět kolem nás. Pro věk musel ukončit sou−
těž Nautilus, ale Kouzelníci pokračují. V prvním kole zís−
kali krásné 12. místo. Blahopřejeme.

Lampičkový den

Druhého prosince jsme pozvali děti ze školní družiny
do školního klubu,abychom se společně pobavili na Lam−
pičkovém dni. Vládla zde výborná nálada, ale čas rychle
ubíhal a naše zábavné odpoledne muselo končit.

Advent

Prvního prosince jsme v klubu zahájili ADVENT. Setka−
li jsme se u stromečku a povyprávěli si něco z historie těch−
to zvyklostí. Samozřejmě nechybělo ani tradiční zapálení
svíčky na adventním věnci a zpívání koled.

Den se skřítkem

Školní klub se zaplnil veselými skřítky. Hrát si přišli se
Zdravíčkem. Učili se poznávat zdravé potraviny zra−
kem,čichem,hmatem,ale i chutí. Nechybělo ani pobíhání
a tancování. Všichni jsme v tento den udělali něco pro své
zdraví.

Vedoucí školní družiny
a školního klubu Vlasta Růžičková

Základní škola a školní klub a družina v Pečkách
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Pečky - město mého domova

 V rámci projektového vyučování na téma ,,PEČKY−MĚS−
TO MÉHO DOMOVA"navštívili žáci třetích ročníků Měst−
ský úřad v Pečkách. Exkurze se všem líbila. Výstupem byly
slohové práce, které dopadly na výbornou. Některé jsme
vybrali i k Vašemu posouzení.

Děkujeme všem pracovníkům MěÚ za umožnění pro−
hlídky a panu starostovi Milanu Urbanovi za milé přivítání
a vlídná slova k dětem.

Za své žáky J. Holubová a M. Plačková

Náš starosta města se jmenuje Milan Urban. Na úřadě se mi
líbilo všechno. Bylo tam čisto a ticho. Zaměstnanci pracovali
ve svých kancelářích. Pan starosta nám povídal o Pečkách.

 Martin Bašus

Byly jsme se třídou na úřadě. Pan starosta se jmenuje
Milan Urban. Je tam mnoho kanceláří, kde pracuje hodně
zaměstnanců. Dozvěděli jsme se spousty zajímavých věcí.
Například, kdy se postavil kostel u školy, dětské hřiště
v parku a co je teprve v plánu. Pan starosta nás provedl po
celém úřadě. Byli jsme i ve svatební síni, seděli jsme tam na
křeslech. Bylo to prostě nádherné.

Kamila Turynová

Náš úřad je uprostřed obce. Je v něm hodně kanceláří.
Úřadují tam naši zastupitelé. Budova je velká a hezky opra−
vená. Nejvíce se mi líbila zasedací síň, kde se oddává
a vítají se noví občánci.

 Klára Kyselová

Se třídou jsme byli na městském úřadu. Pan starosta Mi−
lan Urban nám vyprávěl o Pečkách. Ukázal nám obřadní
síň, kde se konají svatby. Je zde také krásný lustr a kolébka
pro vítání nových občánků. Nakonec nám pan starosta od−
povídal na naše otázky, jestli tady budou nové obchody
nebo nová zařízení pro děti.

Aneta Hubáčková

S naší třídou 3.A jsme se byli podívat na městském
úřadě v Pečkách. Seznámili jsme se s panem starostou
Urbanem, který nás celou dobu provázel. Ukázal nám kan−
celáře, velký sál, ve kterém se konají svatební obřady.
Potom jsme se mohli pana starosty zeptat, na co jsme
chtěli a on nám vždy mile odpověděl. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavých věcí. Všem se nám na městském úřa−
dě líbilo.

Středověký projekt žáků

4. ročníku

Dne 26. 11. 09 ve 4. třídách proběhl projektový den
zaměřený na tematiku středověku, o kterém se učíme ve
vlastivědě. Využili jsme informací a poznatků z učebnic
i dostupné literatury. Žáci se rozdělili do družin, každá si
zvolila svůj dobový název.

Za každý dobře splněný úkol získávali do měšce mince.
Během dopoledne žáci museli splnit několik úkolů, na vel−
ké prostoje nezbýval čas. Nejprve si museli poradit s poro−
zuměním textu o této době a se zodpovězením otázek. Poté
přišly na řadu rébusy a šifry. Aby si i chlapci přišli na své,
nejprve na papíře zdobili a domalovávali erby, potom si je
i na tvrdý karton sami vyrobili.

Chlapcům ze 4. A udělaly velkou radost doma předpři−
pravené meče, které společně se svým dědou vyráběl Jakub
Kašpar.

A protože s touto dobou nekončíme, již teď se těšíme na
další projektový den, který bude zaměřený na vládu Karla IV.

Třídní učitelky 4. tříd

Vánoční klání

atletických přípravek
V sobotu 12. prosince 2009 se v tělocvičně na Obchodní

akademii v Kolíně uskutečnil 2. ročník Vánočního klání
atletických přípravek. Letošního ročníku se zúčastnila
i děvčata z atletické přípravky při ZŠ Pečky. Dívky ve slo−
žení Linda Radoňská, Anička Braňková a Lucka Sladká ob−
sadily v kondičních testech skvělé 2. místo.

Dívkám gratuluji a děkuji za jejich sportovní výkony.
B. Glaserová

.

1 tisková strana Kč 2000

1/2 tiskové strany Kč 1000

1/4 tiskové strany Kč 500

1/8 tiskové strany Kč 250

Plošná inzerce v Pečeckých novinách
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Co je to EVVO?

Nedílnou součástí vzdělávací činnosti naší
školy je environmentální výchova (EVVO). Zde
se žáci učí jak se správně chovat k přírodě ko−
lem nás. Jsou hodnoceni nejen známkami, ale
zúčastňují se i různých soutěží.

V listopadu proběhla soutěž Přírodopisný
Klokan. Denisa Rožňová z 8. B ZŠ Pečky se
stala vítězkou v kategorii Kadet mezi 6 školami
v okrese Kolín.

Blahopřejeme k úspěchu.

Další z možností v této oblasti je poznávání
živé přírody při různých akcích. Tentokráte nás
navštívil sokolník.

Žáci si mohli prohlédnout některé dravce a sovy při akci Dravci, sovy a člověk, která se konala 7. 12. 2009. Už se těšíme
na pokračování, kdy by měl sokolník pan Jan Brož ze sokolnického dvorce Falker předvést své svěřence při letu ve volné
přírodě.

Učitelka EVVO Ludmila Kynclová

Ve výrobně svíček
Ve středu 11. listopadu jsme obě páté třídy navštívily

svíčkárnu a výrobnu kosmetických přípravků RODAS v Šes−
tajovicích.

Nejprve jsme se šli podívat na minifarmu a potom jsme
se rozdělili do dvou skupin. Dívky plnily půlky skořápek od
ořechů voskem a chlapci dostali bílé svíčky, které si sami
barvili. Další svíčku si mohli pokapat barevným voskem
a na třetí jim pracovnice svíčkárny nalepily samolepku. Po−
tom jsme se vyměnili.

Když měli všichni hotovo, podívali jsme se na video
o výrobě a zdobení svíček a pak jsme šli přímo do výrobny,
kde jsme viděli všechno naživo.

Nakonec jsme se přesunuli do prodejny, kde nám vlídná
paní každému věnovala sáček koupelové soli a také jsme si
mohli koupit svíčky, oleje a různé doplňky.

Cestou domů v autobuse jsme měli radost z vyrobených
i koupených věcí, které nám krásně zabalili. Doufáme, že se
v dalších letech do svíčkárny znovu podíváme.

Veronika Jetmarová 5. A, Eliška Proroková 5. B,
Lucie Březinová 5. B a Martin Hujer 5. A

Děti a zima
Pamětníci tvrdí, že za jejich mládí trvala opravdová

zima od svatého Martina po Josefa, kdy už, jak říkal náš
děda, děcka běhala bosa. Jak by ne, v chalupě jich bylo
dvanáct a boty se musely šetřit.

Tentokrát nás pěkně překvapilo říjnové počasí. Ani jsme
se nestačili dozvědět, v jakém lyžařském úboru budeme IN či
co bude na sjezdovce rozhodně OUT, a už jsme shledávali
šály a kulichy. Všichni víme, jak to pokračovalo. A tak se
vraťme daleko zpátky a zavzpomínejme na naše dětské zimní
hrátky.

My z Dobřichova jsme bruslili hlavně na Výrovce a ryb−
níku u mostu, což byla ovšem louže vzniklá rozšířením Vý−
rovky. Tam jsme se proháněli a svištěli po bublinkatém
ledu k Radimi nebo na druhou stranu k železničnímu mos−
tu. Když led povolil, hoši koženovali. Pár se jich postavilo
u břehu vedle sebe a pak poklusem houpavým krokem na
druhý břeh. Led se prohýbal, popraskával, zavánělo to ne−
bezpečím probořením, adrenalin stoupal − to slovo jsme
tenkrát neznali. Nakonec i na krách se s bidlem v ruce daly
předvádět hrdinské kousky.

Pro sáňkování a lyže byly Škarpy, vysoká stupňovitá stráň
osázená třešněmi, pod ní pole a silnice na Cerhenice. Když
jsme to rozjeli až shora, sáňky schody nevybíraly, letěly po
jejich hranách. Vyhnout se třešním a dole včas zabrzdit chtě−
lo jisté umění. Tahle zábava stála nějaký ten šrám nebo zlo−
menou kost. Mám s tím své zkušenosti.

Oblíbeným místem byl svah pod schody ke kostelu. Na
krásné dlouhé klouzačce se jezdilo na všechny způsoby
a byl−li sníh pěkně uježděný, dalo se na saních sjet po silni−
ci až skoro k mostu. V době, řečeno s mírnou nadsázkou,
kdy měl auto v širém okolí jen doktor Řehák z Peček, ne−
hrozilo žádné nebezpečí.

Po řádění na sněhu a ledu jsme se vraceli domů vyvále−
ní, mokří, s velkou chutí k jídlu. A jak se pak spalo!
A všechna ta zdravá zábava byla zadarmo!

Z. F.
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Místní park v našem městě prochá−
zí v posledních letech mnohými změ−
nami, které se týkají nejen zeleně, ale
i staveb, které zde nově vyrostly. Pů−
vodní záměr založení parku byl nejen
ozelenit určitou část města, která by
sloužila odpočinku a regeneraci, ale
měla mít i vzdělávací a výchovný
efekt pro školní mládež. Žáci v hodi−
nách výuky přírodovědy chodili do
parku, kde určovali různé druhy dře−
vin a keřů. Možná, že z tohoto důvo−
du zde byly vysazeny i velmi krátko−
věké dřeviny, jako jsou břízy, topoly
a dřeviny, pro které zde není přiroze−
né životní prostředí.

Výsadba byla započata přibližně
v roce 1949 a to zároveň se stavbou
dnes již bývalého koupaliště. V té době
byla také vysazena i topolová alej, kte−
rá tvořila větrolam a předěl od želez−
niční trati Praha – Kolín. Jistě si mnozí
z Vás říkají, proč se vykácela taková
řada stromů, ale jak je uvedeno, bylo
těmto stromům bezmála šedesát let
a jejich zdravotní stav odpovídal je−
jich stáří. Již v minulosti došlo při špat−
ných povětrnostních podmínkách k sa−
movolnému pádu některých stromů
a poměrně velkých suchých větví.

Rozhodnutí Rady města Peček
o pokácení topolové aleje uspíšil i do−
pis SŽDC, s.o. Praha, který byl koncem
loňského roku zaslán městu Pečky, ze

kterého vyplynula povinnost zajistit
bezpečnost a plynulost železniční do−
pravy vzhledem k riziku pádu stromů
do kolejiště. Byl zadán a vypracován
znalecký posudek znalcem z oboru
ochrany přírody a zemědělství, z jehož
rozboru vzešel závěr: „U alejových
stromů začíná docházet k prosychání
korun a tvorbě suchých větví, což je
známkou jejich klesající vitality. Pro−
sychání dosahuje v některých přípa−
dech kolem 90% ideálního objemu ko−
runy, což představuje natolik rozsáhlé
omezení vegetační plochy, že jej lze jen
velmi těžko ovlivnit i asanačním zása−

Výsadba nové aleje

v místním parku V Pečkách

hem. Některé z topolových kmenů mají
svislé praskliny, které především v pří−
padě nárazového větru mohou snížit
jejich stabilitu.“ K pokácení byla vy−
braná odborná firma a po vydání roz−
hodnutí odborem ŽP MěÚ v Pečkách
bylo v únoru 2009 započato kácení.
Již při pádu několika prvních stromů
bylo překvapivé, jak velké bylo ohro−
žení osob a bezpečnost trati, neboť ně−
které kmeny stromů byly do poloviny
vyhnilé.

Na výsadbu nových stromů požá−
dalo město Pečky o dotaci z Fondu
životního prostředí Středočeského kra−
je. Byl vypracován projekt pro podání
žádosti a v návaznosti na usnesení Za−
stupitelstva Středočeského kraje, byla
městu poskytnuta dotace pro realizaci.
Na místo původní aleje bylo vysázeno
třicet javorů a deset buků. Nová alej
lemuje cestu kolem sportoviště a od−
děluje ho od železniční trati, tak jako
měla za úkol původní topolová alej. Je
nepochopitelné a smutné, že při samot−
né realizaci někdo odcizil podpůrné
kůly u stromů a způsobil tak další pro−
blémy při výsadbě. Součástí projektu
o dotaci a přidělenou finanční částkou,
byla i výsadba dvanácti javorů v ulici
Chvalovická, kde je hlavním přínosem
odhlučnění a zachycení prachových
částic od silnice.

Poskytnutá dotace na novou výsad−
bu zeleně ve městě je velkým příno−
sem pro město a jistě přinese i zlepšení
podmínek životního prostředí, ve kte−
rém žijeme.

Odbor ŽP MěÚ Pečky
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AUTODÍLY
LADA – ŠKODA

zahraniční
veškerý sortiment autodílů

a autodoplňků

Provozní doba

PO–PÁ 8–17 hodin
tel.: 321 72 72 19, 607 891 687

eva.mukarovska@seznam.cz
L. Janáčka 420, Kolín

Volejbal
Přebor Prahy pokračoval třetími turnaji, kde bojovala i

naše děvčata. Mladší žákyně hrály třetí turnaj 15.11. v tělo−
cvičně SŠK Španielka. První zápas proti domácí Španielce
vyhrály hladce 2:0 a na hře bylo znát, že si ji naše hráčky
užívají. Druhý zápas nastoupily proti Ekogymnáziu, které
mělo na turnaji úplně nové začínající hráčky. I přes tuto
výhodu jsme začátek zápasu tzv. zaspaly a za stavu 12:21
pro Ekogymnázium jsme teprve začaly bojovat a nakonec
set získat 25:23. Druhý set jsme si již soupeře nenechaly
utéct, ale v koncovce jsme prohrály 21:25. Třetí rozhodují−
cí set byl velký boj, když stavy bodů byly 10:10, 12:12,
13:13, 14:14 a konečný 16:14 pro nás. V posledním zápase
se Střešovicemi měla naše děvčata problémy s příjmem tvrd−
šího vrchního podání a hned první hráčka soupeře nám dala
12 bodů v řadě. V důsledku špatného příjmu se nedařil ani
útok a hra podle toho vypadala. Zápas jsme prohrály 0:2. Starší žákyně hrály třetí turnaj v tělocvičně ZŠ Webero−

va a podaly velmi špatný výkon. Všechny tři zápasy prohrá−
ly 0:2. Kazily podání, příjem byl bez pohybu nohou a míče
jsme dávaly soupeři zadarmo, bez snahy o založení útoku.

Obě družstva mini hrála třetí turnaj v tělocvičně ZŠ Na
Šutce ve III.lize. Béčko všechny čtyři zápasy prohrálo 0:2.
Hráčky téměř nedaly podání a hra v poli byla rozehraná jen
občas. Bude co zlepšovat. Áčko ve složení Anička Dosko−
čilová, Karča Sedláková, Zuzka Růžičková, Míša Stehlíko−
vá a Helča Urbánková předvedly velmi pěkný volejbal
a všechny čtyři zápasy vyhrály 2:0 a postupují pro příští
turnaj do II.ligy.

Mladší žákyně odehrály i čtvrtý turnaj 6.12. Naše děv−
čata obsadila třetí místo, když první zápas se Španielkou
vyhrála 2:1 po setech 22:25, 25:20 a 15:6. V dalším zápase
proti SAVU prohrála 0:2. V posledním zápase s Ekogymná−
ziem prohrály první set 11:25, druhý vyhrály 25:23 a třetí
prohrály 10:15. Je nutné pracovat na příjmu tvrdého vrchní−
ho podání a na vrchním podání. Na techniku úderu jedno−
ruč vrchem a koordinaci rozběhu na útok byl zaměřen i mi−
mořádný trénink pro vybraných 12 hráček minulou sobotu.
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