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1410
V minulém čísle jsme připomenuli první písemnou zmínku o Davli, ke které údajně došlo v roce 1310. Soutok by již asi nestihnul
do konce roku připomenout každý další jubilejní rok 1410, 1510, 1610…, aby to po stoletích vyšlo do všech zbylých čísel do konce
roku (pořád si ještě můžeme těch 700 let připomenout tak, jako to dělají okolní obce nějak spojené s Ostrovským klášterem –
Březová-Oleško se na to chystá 17. července), a tak zatím alespoň stručně co se stalo v roce 1410:
– na český trůn nastoupil syn Karla IV Zikmund, který se později stal i císařem. Byl to významný politik mající především
zájem na reformě církve a říše, ale v Čechách nebyl oblíben, neboť je mu připisován podíl na smrti Mistra Jana z Husi, jejímž
důsledkem pak byla husitskou revolta. Zikmund jako první vytvořil z uherského a českého království a říše podunajské soustátí,
které mělo být hrází proti osmanské expanzi.
– vznikla jedna z nejvzácnějších a nejznámějších pražských památek – Orloj Staroměstské radnice umístěný na gotické věži
na Staroměstském náměstí. Jde o vrcholné dílo české gotické vědy a techniky a současně je to i skvostná umělecká památka.
Sestrojil jej Mikuláš z Kadaně spolu s astronomem Janem Šindelem a na konci 15. století jej vylepšil Hanuš z Růže, učitel matematiky pražské univerzity.
– ze strany Řádu německých rytířů byla vyhlášena Polsku a Litvě válka. Vojska polského krále Vladislava II. a jeho bratrance
litevského velkoknížete Alexandra Vitolda se shromáždila k tažení na hlavní město řádu Malbork, ale u Grünwaldu se 14. července
setkala s křižáckým vojskem. V polském vojsku byly i tři korouhve bojovníků z Čech a Moravy, mezi nimi byl i Janek Jednooký, později známý jako Jan Žižka. Řádové vojsko se dostalo do obklíčení, v krvavé bitvě byl řád poražen a jeho porážka byla po celé Evropě
chápana jako trest za pýchu a rozpínavost. Původním posláním řádu, který vznikl ve 12. století v Germánii, byla totiž hospická činnost. Později se řád změnil v útočnou jednotku s cílem bojovat proti nevěřícím. Dnes má oficiální sídlo ve Vídni, v České republice
používá oficiální názvy “Německý řád“ a většina jeho činnosti se opět zaměřuje na provoz a podporu zdravotnických a sociálních
zařízení. Pozornost je věnována i rozsáhlým sporům o zkonfiskovaný majetek řádu (mj. hrad Bousov, který jim byl zabaven i nacisty
za okupace).

Co se stalo v červenci:
• 1. července 1506 se v uherském městě Budíně narodil královskému páru Vladislavu Jagellonskému a francouzské
šlechtičně Anně de Foix a Candale toužebně očekávaný dědic českého a uherského trůnu – Ludvík Jagellonský,
český a uherský král v letech 1516-1526.
• 20. července 1822 se narodil mnich a opat augustiniánského kláštera na Starém Brně,
zakladatel genetiky – Gregor Johann Mendel.
• 10. července 1913 v Praze zemřel český malíř, grafik a ilustrátor Mikoláš Aleš. Byl předním malířem
českých dějin a řadil se k nejvýznamnějším osobnostem tzv. „Generace českého Národního divadla“.
• 7. července 1930 zemřel spisovatel Arthur Conan Doyle, který přivedl na svět nejednu literární postavu,
které ho přežily – např. profesor Challenger, doktor Watson, detektiv Sherlock Holmes.
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• 1. 7. 1981 v Praze zemřel malíř a ilustrátor světového věhlasu Zdeněk Burian. Známé jsou jeho ilustrace prehistorických zvířat
a života pravěku, jimiž doplnil i knihy Eduarda Štorcha. Ilustroval i knihy Jaroslava Foglara nebo světové autory – Jacka Londona,
Karla Maye či Julese Verna. Jeho tvář jsme měli možnost vidět i mezi portrétními fotografiemi Miloslava Šebka při výstavě
„Co všechno odnesl čas“.
• 7. 7. 1860 se narodil v Kalištích u Humpolce Gustav Mahler. Ve dvaceti letech nastoupil dirigentskou dráhu, která jej zavedla do
mnoha měst, Vídeňská opera pod jeho vedením prožívala v letech 1898 až 1907 dobu největšího rozkvětu. Od roku 1908 byl kapelníkem Metropolitní opery v New Yorku. Zemřel roku 1911 ve Vídni. Ke 150. výročí jeho narození se letos uskutečňuje řada akcí.
• Papež Pius XI. určil na návrh olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka 5. červenec svátkem sv. Cyrila a Metodějě.

A červenec v Davli…
• svátky na počátku července jsou obvyklou dobou, kdy Vltavané v jubilejních letech připomínají vznik svého spolku
• ve dnech 2. až 19. 7. 1984 se děti ze ZŠ v Davli zúčastnily letního putovního tábora v Bulharsku
• v roce 1985 se chlapci ze ZŠ Davle ve skladbě mladších žáků představili v rámci celostátní
čs. spartakiády i na pražském Strahově (i mladší žákyně, pozn redakce :-)
• 6. 7. 1992 zemřel hudební skladatel a spisovatel Vilda Moravecký, mj. autor písně,
kterou věnoval Davli – „Městečko na Vltavě“
• v rámci oslav Milénia bylo 4. 7. 1999 uspořádáno tzv. „Setkání na Soutoku“, při kterém na hřišti vystoupili
Jiříb Schmitzer a skupiny K.T.O, Nawopack, Plyšová ryba, Bílé skály, Cool Band, Zcela náhodně a Siesta
• od 1. 7. 2007 byla zvýšena cena vody v Davli na 40,63 Kč… kdeže ty loňské sněhy jsou
• v červenci se také každoročně uskutečňují jízdy historického parního vlaku – mimochodem,
v současné době je v jílovském muzeu výstava připomínající 110. výročí první jízdy Posázavského Pacifiku,
kterou můžete navštívit až do 31. října
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Karel Vančura

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v dnešním slovu starosty bych se chtěl věnovat vypouštění řeky Vltavy. Povodí Vltavy s.p. chce rekonstruovat a sanovat česle na
vtoku do vodní elektrárny Vrané nad Vltavou. K této rekonstrukci mělo dojít již v letošním roce. Nejspíše z nedostatku finančních
prostředků dojde k rekonstrukci až v roce 2011. Aby k tomu mohlo dojít, bude muset být hladina řeky Vltavy snížena až na kótu
190,4 m.n.m. Hladina řeky Vltavy v Davli je 200 m.n.m.,takže z Vltavy nám v příštím roce zbude jen potok. Povodí by mělo zajistit
náhradní zásobování pitnou vodou tam, kde není vodovod a k pití se používají studny. Případné vzniklé škody bude třeba hlásit
na obecní úřad. Řeka bude vypouštěna postupně – prvých 5 dnů max. pokles hladiny 30cm/den,poté 40cm/den až do hladiny
195,5 m.n.m. Další snižování hladiny bude na 5 dnů přerušeno. Při bezproblémovém stavu dojde ke snižování hladiny rychlostí
50cm/den až do úplného vypuštění zdrže. Se snižováním hladiny by se mělo začít 16.5.2011.

													

Jiří Prokůpek

Z p r áv y
z obce

Dne 24.6. 2010 se konalo 17.veřejné zasedání zastupitelstva městyse Davle v restauraci Vltavanka, kterého se zúčastnilo
9 zastupitelů. Jaromír Janík a Michal Zrno byli omluveni.
Zastupitelstvo jednalo o návrhu prodeje pozemkové parcely 128/22 - 732 m 2 vzniklé oddělením z pozemkových parcel 128/6
a 128/2, vše v k.ú. Davle. Parcela měla být prodána pouze za účelem výstavby chráněné dílny. Jelikož dorazilo více nabídek den
před schvalováním a byly připomínky k prodeji tohoto pozemku, zastupitelstvo od prodeje odstoupilo. Na návrh školské rady
zastupitelstvo jednalo o odvolání paní ředitelky základní školy. Zastupitelstvo paní ředitelku neodvolalo v poměru hlasování
2 pro, 6 proti a 1 se zdržel. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí.
Schválilo úpravu rozpočtu č. 2. Na návrh provozovatele VHS Benešov byla schválena zvýšená cena vody ve výši 45,87 Kč
včetně DPH. Cena byla zvýšena přechodem z 9% DPH na 10% DPH a zvýšením ceny na Posázavském vodovodu. Schválily se
3 smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen s ČEZ Distribuce, a.s. – položení kabelového vedení v lokalitách
Nad Orionem, V Hliníku a Pod Račany za celkovou finanční úhradu 91.500 Kč. Zastupitelstvo v návaznosti ke schválení dotace
výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí
dotace ve výši 14.297.517,89 Kč. Městys uspěl v soudním sporu o vyklizení bytu v č.p. 27. Žádost o dotaci na opravu komunikací
z programu FROM-Středočeský kraj - nebyla akceptována. Byla podána žádost o dotaci na bezdrátový rozhlas.
18. veřejné zasedání zastupitelstva je plánováno na měsíc září 2010, pro upřesnění data prosím
sledujte úřední desku městyse Davle.
													

Redakce

Komunální volby 2010
V letošním roce 15. a 16. října nás čekají opět po čtyřech letech volby do Zastupitelstva našeho Obecního úřadu v Davli.
Tímto vyzýváme všechny místní politické strany, které sestavily kandidátní listiny pro komunální volby 2010, aby nám představily
své volební programy a cíle, co na Davli vylepšíte a jakým způsobem. Podklady zašlete nejpozději do 30.8. 2010 do redakce časopisu Soutok na emailovou adresu soutok@obecdavle.cz.
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Děkujeme Redakce

Mezinárodní den dětí
Programu a organizace Dne dětí se jako každý rok ujal
pan Jan Laššák - Sportovní hala Davle ve spolupráci s Městysem
Davle a Sborem dobrovolných hasičů Davle.

„To se nám ten Dětský den vydařil“! Tato věta byla
vyslovena každým, kdo přišel v sobotu 4. června na hřiště
oslavit Mezinárodní den dětí. Po dlouhém deštivém a chladném období přišel konečně krásný slunečný den. Počasí přímo
na objednávku.

Děti si společně se svými rodiči přišly zasoutěžit v netradičních disciplínách. Zastřílely si ze vzduchovky, házely na cíl, prošly slalom, skládaly puzzle, navlékaly korálky a měly příležitost
prohlédnout si přistavený hasičský vůz. Po překonání 10 úkolů,
které prověřily jejich zručnost, přišla zasloužená odměna a velká radost. Nakonec pro potěšení dětí se takové akce dělají. Na
závěr dětského dne se mohli rodiče s dětmi svést motorovým
člunem až za ostrov. Děti měly možnost si člun samy řídit. Tímto
děkujeme jak Davle Marině s.r.o., tak i dalším sponzorům dětského dne - společnosti Hellou a Hero ČR za připravené odměny
pro naše nejmenší.

Organizační tým připravený na deseti stanovištích, odměny
čekající na své budoucí majitele a hlavně spousta natěšených
dětí, tak takové bylo sobotní dopoledne.
Plnění rozmanitých úkolů a soutěží mohlo začít.

Mezinárodní den dětí je pro naše děti radostnou přehlídkou
her a zábavy. Mají to štěstí, že se narodily v zemi, kde jsou respektovány a právně chráněny. Většinou nestrádají a jsou milovány. Mnoho dětí na světě je na tom nesrovnatelně hůře, denně umírají na podvýživu, dětské choroby, jsou týrány a nemají
přístup ke vzdělání. Jejich budoucnost je beznadějná. Važme si
toho, že našich dětí se takové problémy netýkají.
Děti si svůj Dětský den, svůj svátek, zaslouží. Je na nás rodičích a prarodičích, co dětem dopřejeme a jakou formou s nimi
svátek prožijeme. Odměnou nám však v každém případě bude
jejich radost, štěstí a nadšení.

Svátek dětí je tradiční svátek, který má upozornit světovou
veřejnost na práva a potřeby dětí. Poprvé se slavil 1. 6. 1950
a slaví se ve více než 50 zemích světa. Děti oslavují svůj svátek
různými hrami, soutěžemi, spoustou veselí na mnohých společenských a sportovních akcích, které jsou pro ně pořádány.

Co více si můžeme přát?
Děkujeme všem organizátorům a sponzorům za krásné
a příjemně prožité dopoledne. Děkujeme dětem, že jsme s nimi
mohli oslavit jejich slavnostní den.

Největším a nejlepším dárkem pro děti je zábava. Té bylo na
fotbalovém hřišti v Davli opravdu plno.
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Jana Slancová

VLTAVAN DAVLE
na mezinárodní scéně
Ve dnech 9. – 13. 6. 2010 se Vltavan Davle, Praha, Štěchovice a Purkarec jako členové Vltavanu Čechy, který je členem asociace
Evropských vorařů, zúčastnily Mezinárodního setkání vorařů „Město a jeho řeka 2010 – Sacco di Rovereto-Itálie“. Z Davle nás na tuto
slávu jelo autobusem celkem 45 včetně řidiče Jaroslava Předoty a tlumočnice Jaroslavi Gáškové. Z Prahy jelo 7 bratrů, ze Štěchovic
4 a Purkarce 2. Setkání se zúčastnili mimo nás Čechů také Italové, Rakušané, Němci, Finové, Portugalci, Španělé, Litevci, Francouzi,
Švýcaři a Poláci. Celkem se jednalo cca o 450 členný kolektiv.
Odjíždělo se 9.6.2010 v 6 hodin ráno. Každý účastník obdržel potravinový balíček včetně ovoce na cestu od sponzorů bratrů
Františka Dolejšího a Josefa Podra. Jako první jsme navštívili Innsbruck, kde jsme si prohlédli město a rekonstruovaný skokanský
můstek. Ubytováni jsme byli v horském Parkhotelu Matrei v Tyrolsku. Druhý den při cestě do Rovereta jsme se zastavili v Brixenupřepychovém exilu K.H. Borovského a městě Bolzánu, které nás zaujalo svými historickými stavbami, muzei a velkým tržištěm.
Někteří z nás navštivili muzeum s ledovým mužem Mumií Ötziho. Po příjezdu do města Rovereta jsme byli přivítáni zástupci
Sacco di Rovereta a po předání akreditačních a dalších materiálů jsme všichni obdrželi na krk visačku, která umožňovala všem
účastníkům volný vstup do muzeí , kostelů, vinných sklepů dalších zařízení a vyčleněných jídelen. Poté jsme absolvovali exkurzi ve výrobně grappy včetně ochutnávky různých druhů tohoto italského alkoholického nápoje. Ubytováni jsme byli v horském
letovisku Brentonico v hotelu Zeni asi 15 km od Rovereta. Večer se konala slavnostní společná večeře v hale bývalé továrny
tabákových výrobků.

Další den se uskutečnilo jednání vedoucích jednotlivých delegací v auditoriu Mart muzea. Zde se projednával program pro
setkání vorařů v letech 2011-2013. Po zdlouhavém jednání bylo dohodnuto, že v příštím roce se má uskutečnit mezinárodní setkání
vorařů v omezeném rozsahu v Bremerhavenu, v roce 2012 ve Španělsku v roce 2013 po váhavém souhlasu v komorním rozsahu
v Česku v režii správce Schwarzenberského kanálu p. Hladíka.
Zbytek naší delegace se zajel podívat do překrásného prostředí k jezeru Lago di Garda. Po návratu jsme obědvali na náměstí pod velkými stany. Veškeré jídlo a pití (pivo, nealkoholické nápoje) bylo hrazeno z poplatků 350 Eur, které zaplatili jednotliví účastníci našeho zájezdu. V odpoledních hodinách bylo navštíveno MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA v Roveretu
(Válečné muzeum) z 1. světové války. Bylo otevřené v roce 1924. Muzeum má také 3 místnosti s vojenskými exponáty pocházejícími od roku 1800 do roku 1914 a omezený soubor zbraní z 2. světové války. Večeře byla spojena s předáváním darů jednotlivých
delegací organizačnímu výboru setkání vorařů. Jednalo se o řadu darů od plaket, knih až po různě veliké makety vorů apod.
Vltavan Čechy předal hostitelům krásný korbel s emblémy Vltavanu Čechy a upomínkové balení Becherovky.
Sobotní den byl velmi náročný. Nejdříve jsme odcestovali do cca 80 km vzdáleného města San Michele all´ Adige, kde jsme
si prohlédli obrovský historický komplex. Ten byl v různých historických obdobích využívám k jiným účelům. Původně to byl klášter. Mniši byli vyhoštěni v době napoleonských válek. V současné době zahrnuje školní komplex pro zemědělství včetně vinných
sklepů, kostel a rozsáhlé národopisné muzeum z oblasti Trentina. Na jeho založení a rozvoji se podílel i Čech Giuseppe Šebesta.
V odpoledních a večerních hodinách proběhl mohutný krojovaný pochod účastníků setkání vorařů s hudbou městem Roverentem
na nábřeží k řece Adige. Zde jsme zhlédli celkem 15 čtyřčlenných vorů s mezinárodní posádkou a jeden vor s dvacetičlennou posádkou. Vltavan Čechy na vorech reprezentoval statečně br. Michal Bárta z Vltavanu Purkarec. Plavení vorem po prudké řece Adige
trvalo vorem přes 1 hodinu. Obdivuhodný výkon. Večer byl ukončen velkým ohňostrojem, slavnostní večeří a všeobecnou mezinárodní veselicí do pozdních nočních hodin.
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Nedělní dopoledne bylo od počátku nevšední. Všechny delegace se zúčastnily setkání v areálu zvaném Colla Miravalle, kde
je umístěn Mírový zvon v Roveretu. Je to největší zvon na světě (váha zvonu 22,6 tun, srdce 600 kg). Byl ulit z bronzu z děl používaných v 1. světové válce v roce 1924 a instalován v roce 1925. Později byl pro špatný zvuk opětovně roztaven a ulit ve Veroně
v roce l939 a nazván Maria Dolens. Naposledy kvůli prasklinám byl znovu přetaven a instalován v roce 1965. Tento mírový zvon se
rozeznívá pouze při slavnostních příležitostech. Údery srdce zvonu jsou odpočítávány tak, aby jich bylo přesně sto. V okolí zvonu
je vybudováno půlkruhové stupňovité hlediště částečně kryté s výhledem na město.
V tomto krásném prostředí se odehrával závěrečný ceremoniál. Po zhodnocení celé akce organizátory setkání vorařů, generálním ředitelem Evropské vorařské asociace a církevním obřadu – mši, pronesli zástupci jednotlivých delegací krátké zdravice a po
těchto projevech byla 22 člennou kapelou zahrána hymna každého členského státu. Naše hymna se hrála jako druhá a všichni
jsme s dojetím svou hymnu zpívali. Byl to velmi emotivní zážitek. Po skončení obřadu následovalo společné foto a rozloučení s přáteli z ostatních delegací. Zpět do Davle jsme šťastně dorazili v neděli 13. 6. 2010 ve 24,00 hodin. Zájezd se líbil a k jeho hladkému
průběhu přispěla i naše pohotová a trpělivá tlumočnice Jaruška Gášková, která s rozvahou, přehledem a elegantně řešila veškeré
konfliktní situace vyplývající zejména z permanentních časových i programových změn. Opominout nelze ani obětavého poloprofesioálního kameramana a fotografa bratra Pepu Bílka, který detailně zdokumentoval veškeré aktivity tohoto zájezdu.
E. a D. Slancovi, členové Vltavanu Davle

Teroristé
unesli ženu
v Davli!

Dne 27.6.2010 v 15:08 byla v Davli dvěma teroristy
unesena žena známého politika. Z Davle o tom ale nikdo
neví, protože se nestará, co se v obci a okolí děje.

info níže

Totožnost teroristů je již známa. Jednalo se o amatérský divadelní spolek Plkoň, který v našem davelském společenském sále
v premiéře uvedl divadelní hru současného italského autora Sergi Belbela. Přestože jsem divák náročný a hned tak něco nepochopím, ocenil jsem jednoduchost scény a přesvědčivost nastudování. Premiéra se podařila a věřím, že i v reprízách si diváci užijí
chvilku zamyšlení, zda v našem chování a současném „normálním“ světě je vše v pořádku.
O uplynulém víkendu však nebylo vše k přemýšlení. Na plakátech bylo uvedeno, že nám v sobotu večer zahraje country a hity
60´ let hudební skupina M.A.C. Musím se omluvit. Svátek slavil tradiční big-beat. Kdybych poslouchal až do konce věty, věděl bych,
že zahrají Country road, ale že to je jediné, co z toho oboru v současném repertoáru mají. Ovšem když sálem hřmělo Sweet home
Alabama, všem bylo jasné, že chlapi vědí, co dělají. Tančili zástupci všech generací. Takže se těšíme příště zase!
Ve společenském sále je na srpen připraven MULTIKULTURNÍ VEČER, pořádaný neformální skupinou Baribal.
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Woman among Women
aneb Žena mezi ženami
Tvář ženy v tradičním i současném pojetí
z pohledu pěti národů (ČR, Kypr, Polsko,
Malta, Turecko).

Pondělí 16. 8. 2010, 19:00 – 22:00 hod.
Čeká vás:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vystoupení turecké taneční folklorní skupiny
rozmanitá hudba k tanci i poslechu
výuka jednoduchých nepárových tanců
možnost zakoupit ručně vyráběné šperky
vědomostní i taneční soutěž
tombola o věcné ceny
příležitost dozvědět se o programu EU Mládež v akci
originální občerstvení
a mnohem více...

Více informací o celém projektu na

né
v s t uop
vo l n é
dobr

http://young.baribal.cz

Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Těším se na setkání s Vámi ať již na některé z dalších akcí Společenského sálu Davle,
www.saldavle.cz nebo u sklenky dobrého vína na Sázavě www.vinotekadavle.cz.
										

Miloš Vodička

Mateřská škole Davle – Prázdniny
Mateřská škola bude uzavřena od 12. 7. – 31. 8. 2010.
Přejeme všem krásné, ničím nerušené prázdniny, hodně zdraví a nových sil.
Informativní schůzka pro rodiče před zahájením školního roku se uskuteční ve čtvrtek 26. 8. 2010 od 15,00 hod. v budově školy.
Program – práce školy ve školním roce 2010-2011, seznámení s řádem školy, placení školného, obědů apod., organizační otázky.

Akce v červnu 2010

– Mateřská škola připravila pro děti školní výlety, ale i dvě zajímavá odpoledne.

17. 6. 2010 – se uskutečnil ve spolupráci s Povltavskou fotbalovou akademií II.ročník turnaje rodinných mužstvech v kopané.
Celkem se přihlásilo 16 družstev, cílem bylo prožít společně s rodiči a dětmi hezké odpoledne a zažít pocit krásného vztahu a pomoci mezi rodiči a dětmi. Děkuji pracovnicím školy za vzornou přípravu a všem rodičům a dětem za účast na akci.
Rozloučení s předškoláky se uskutečnilo 22.6. a musím pochválit a poděkovat za to , že přišlo opět hodně rodičů, prarodičů, sourozenců a bývalých žáků. Rodičům zvláště děkuji za pomoc při zajištění občerstvení a přípravu krásné atmosféry loučení s dětmi,
které po prázdninách nastoupí do 1.třídy. Budoucím prvňáčkům přejeme ve škole hodně úspěchů, pohody, chápající paní učitelky
i rodiče.
										
Za celou mateřskou školu
						
		
Paed.Dr. Jarmila Jarůšková, ředitelka školy

foto

n a d al ší

s tr a n ě
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Mateřská škole Davle – Prázdniny
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Co
nového

ZŠ Davle

ve školním roce

2010/2011
Vážení rodiče,
určitě máte i Vy představy o vzdělávání Vašich dětí. Chceme Vás oslovit a více prohloubit spolupráci s Vámi. Jsme si jisti, že
formy a metody výuky, které používáme, směřují k rozvíjení schopností a dovedností našich dětí. Výuka je zdrojem a nositelem
informací.
V následujícím období chceme dosáhnout naplnění dalších vzdělávacích cílů a kompetencí, které vyplývají z našeho Školního
vzdělávacího programu. Naší prioritou je odstraňování možných bariér, které mohou dětem při učení klást překážky. Ve vyučovacích předmětech v jednotlivých ročnících používáme metody, formy a zkušenosti z vlastní odborné praxe. Je velmi důležité nechat
žákům prostor, aby mohli plně rozvíjet své možnosti od poznávání k vědění.
Rádi bychom uvítali Vaši spolupráci. Probouzet společně zvídavost dětí a posilovat jejich sebedůvěru je další motivací pro nás
v následujícím období. Jsme připraveni způsoby výuky dále měnit a obohacovat.
Jedním z řešení jak tohoto dosáhnout je to, že budeme považovat za samozřejmost Vaši osobní účast na jakékoli vyučovací
hodině. Chceme společně docílit toho, aby jste se přiblížili prostředí dětí v naší škole. Mnohaletá praxe učitelů, jejich odborné
kompetence a Vaše účast při výuce povede k ještě lepšímu úspěchu a motivaci při vzdělávání Vašich dětí. Rozšíří se také učitelův
diagnostický pohled na žáka.
Na základě zkušeností z minulých let, kdy organizujeme pro žáky vizuální zobrazení již probraného učiva jsou exkurze a tématické zájezdy. Zde se nabízí další možná spolupráce s Vámi. Jistě máte i Vy své pracovní a odborné zkušenosti. Toto může být
velkým zdrojem informací pro naše žáky, jak pro jejich volbu dalšího studia, povolání, či názornou představu o životě v praxi. Proto
uvítáme nejen Vaši nabídku, nebo zprostředkování již zmíněných exkurzí, ale i Vaši přednášku nebo prezentaci na zvolené téma,
které obohatí formu výuky.
Z dalších akcí, kterými jsou školní výlety tříd - oceníme Vaši účast při doprovodu dětí ve spolupráci s učitelem. Můžete tak blíže
poznat kolektiv třídy a budete mít možnost aktivně se podílet na dění a vytváření pozitivního prostředí třídy.
Nedílnou součástí motivace je věcné odměňování žáků za jejich mimořádné výsledky a úspěchy. Sháníme vždy pro ně drobné
dárky, které si odnášejí do svých domovů. Pokud máte možnost nám poskytnout drobné předměty, velice Vám budeme vděčni.
S radostí přijmeme Vaše náměty, které mohou pozitivně ovlivnit chod naší školy. Jistě tak společně s Vámi vytvoříme ještě lepší
prostředí pro naše děti, které jim bude umožňovat optimální a všestranný rozvoj.
Zároveň chceme poděkovat mnohým z Vás, kteří již v několika případech v uplynulém období naší škole svými činy pomohli.
Přejeme Vám klidné prázdniny, příjemné prožití dovolených a 1. září 2010 se opět těšíme na Vaše děti.
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Mgr. Zdenka Lišková, ředitelka školy

Na nákupy určitě do Davle,
ale nemohlo by být něco jinak?!
V minulém čísle si mimo jiné obyvatelé posteskli, že v Davli chybí obyvatelům
pekárna a když Soutok vyšel, máme pekárnu přímo na hlavní!!! Hurá
Dáma kolem pádesáti let:
Jsem v Davli šestým rokem, když jsem se přistěhovala, zajásala jsem. Zaujal mne zřejmě v té době zde začínající zelinář – mladý
sympaťák. Malý krámek našlapaný krásným čerstvým zbožím včetně exotického ovoce a zeleniny, které jsem znala jen z Jindřišské
Fruit de France. Zvykla jsem si k němu chodit pravidelně pro dvě tašky týdně. Pak nevím, co se stalo, některé zboží se předražilo,
jiné zůstávalo dlouho ležet a nevypadalo lákavě, taky tam chvíli byla za kasou žena, která se často přepočítala s cenou. Mrzí mne
to, asi je zde malá poptávka a tak vyprchalo jeho nadšení, jinak si to neumím vysvětlit.
Odjakživa Davelák 60 let:
Na podzim při velkém nákupu v Praze (proč v Praze??? pozn. redakce) jsem zapomněl na banány pro vnoučka, zajel jsem tedy
za motorest ke stánku s ovocem. 59 Kč za kilo mi přišlo moc, když všude jinde byly zrovna akce za 19 Kč. Musel jsem do sklepa pro
jablíčka a mrkev a pěkně strouhat. No jo, když je hlava děravá.
Letní obyvatelka přes 30 let:
Mám obrovskou radost, že se v Davli objevil průkopník pozdější zavírací doby. Vinotéka před pivovarem, mají do 8 do večera,
jsou tam hoši příjemní a znalí a dokonce mají točené Lambrusco a vše co mají v sudu, vám dají ochutnat. Teď už tam radši chodím
pěšky. Jo a ceny jsou příznivé. Ještě je tady prý jedna vinotéka na Sázavě, tu jsme ještě neprozkoumali!
Davelačka se dvěma dětma:
Už se nemůžeme dočkat otevření kavárny Na Zápraží. Doufám, že tam bude koutek pro děti a čerstvé noviny. Vadí mi, že před
úřadem, bankou a poštou není místo pro parkování invalidů, aspoň jedno. A už vůbec nechápu zdravé lidi, že si tam přes zákaz
dovolí parkovat a ohrožují tak všechny projíždějící i procházející. Asi nejsou zdraví na hlavu. A policistu tady nepotkáte. Někde jsem
viděla maketu policisty a funguje to.
Tak zase příště a své názory nám můžete posílat do redakce na emailovou adresu: soutok@obecdavle.cz, rádi je uveřejníme.
														

JF

Zdravotnická záchranná
služba (ZZS) – tísňová linka 155

Tísňovou linku 155 voláme vždy při stavech ohrožujících život, dopravních nehodách, úrazech, náhlé
změně zdravotního stavu nebo k porodu, dále můžete kontaktovat dispečink ZZS v situacích, kdy si nebudete
jisti, zda se jedná o akutní či méně akutní stav, bude vám poskytnuta rada a nabídnuta pomoc, odpovídající
Vašemu zdravotnímu stavu. Při náhle vzniklé poruše vědomí dochází velmi často k selhání základních životních funkcí.

Stanete-li se svědkem takové události, musíte neprodleně:
• diagnostikovat zástavu oběhu a nebo dýchání
• okamžitě volat záchrannou službu prostřednictvím tísňového telefonního čísla 155
• zahájit laickou neodkladnou resuscitaci a provádět až do příjezdu záchranné služby
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pokračování >

V případě bezprostředního ohrožení života a při potřebě záchranné služby volejte
okamžitě 155 (při aktivaci tísňové linky 112, která bývá zpravidla přijímána na krajských operačních střediscích hasičského záchranného sboru, může dojít k časové prodlevě, neboť tísňové
volání je následně předáno na dispečink ZZS)
Na základě Vašeho telefonátu vyšle dispečink ZZS tísňovou výzvu na příslušné stanoviště
záchranné služby. K tomu Však od volajícího potřebuje dostatek informací. Voláte-li 155,
měly byste vždy:
•

představit se a uvést CO a KDE se stalo

•

sdělit KOLIK osob je postižených (v případě dopravní nehody apod.)

•

odhadnout přibližně, jaký je zdravotní stav postižených

•

jaké jsou hlavní příznaky (stav, vědomí, dýchání, zranění, přidružené nemoci)

•

co nejpřesněji lokalizovat místo události

•

odpovídat na všechny dotazy operátora dispečinku ZZS.

Nejčastěji kladené otázky operátorem dispečinku ZZS:
•

je postižený při vědomí?

•

dýchá a má hmatný pulz?

•

krvácí?

•

jaké má bolesti?

Při telefonním hovoru se řiďte pokyny operátora dispečinku ZZS. Je to profesinální zdravotník a v akutních případech rozhodne
o vyslání buď pozemní či letecké záchranné služby na místo události již během hovoru. V případě potřeby vás může operátor dispečinku ZZS instruovat a vést, jak poskytnout laickou první pomoc před příjezdem posádky ZZS. Po dokončení hovoru nevypínejte
telefon, kvůli případnému zpětnému dotazu dispečinku ZZS.

Co dělat, než sanitka ZZS přijede?!
Telefonickým přivoláním profesionální pomoci však Vaše pomoc
nekončí, pokud je potřeba, tak prioritou je vždy poskytnutí první pomoci postiženému! - Je důležité, aby se záchranáři dostali na místo určení
včas. Proto pokud je to možné, vyšlete další osobu před dům nebo u hůře
dostupných míst na silnici a usnadněte tím hledání místa zásahu a urychlete poskytnutí profesionální pomoci posádky ZZS bez zbytečných prodlev.
V noci rozsviťte co nejvíce světel, směrem do ulice a zajistěte optimální
přístupovou cestu pro zasahující posádku ZZS (otevření hlavního vchodu domu, signalizace pro posádku ZZS v terénu). Pokud to bude možné,
nachystejte doklady nemocného, popřípadě lékařské zprávy a léky, které
nemocný užívá. Bezpečně zajistěte domácí zvířata, která by mohla napadnout posádku ZZS, zejména psy.

		

Bc. Radek Benda, Záchranná služba ASČR Praha-západ
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PSÍ STRÁNKY
Byla jsem oslovena, zda bych chtěla napsat pár postřehů a zkušeností ze své práce se psy a jejich majiteli. Vzhledem k tomu,
že problematika vztahu člověk a pes se dotýká téměř každého z nás, rozhodla jsem se nabídku přijmout. Provozuji psí školu, kde
se zabývám výcvikem základních disciplin – poslušnost, pachové práce a obrany. Ale stále častěji se objevuje nutnost věnovat se
převýchově psů, kteří se již nějakým způsobem stali obtížnými.
Jak jsem se vůbec k této činnosti dostala? Když jsem jako studentka měla svého prvního psa, nalezenou fenku křížence Ritu,
zažila jsem to, co bych nechtěla, aby se opakovalo u dalších vlastníků kříženců. Žádné kynologické cvičiště mě nechtělo za člena,
nikdo mi při výcviku nepodal pomocnou ruku. Proto jsem si psa z valné části vycvičila sama. Až konečně jeden mimopražský oddíl mne přijal a tam jsem také získala své první zkušenosti při zkouškách a závodech. Po nějaké době jsem začala pomáhat lidem
s výcvikem jejich psů, ale to tím způsobem, že jsem si zvířata brala domů a cvičila je sama. Když jsem později vystudovala PF UK
a začala učit děti, uvědomila jsem si, že bych mohla spojit učitelské povolání se svým dlouholetým koníčkem – kynologií a rozhodla
jsem se vyučovat majitele psů, jak zacházet se svými zvířaty. Využila jsem tedy možnosti spolupráce s jednou psí školou v Praze,
ale postupem času jsem zjistila, že tamní způsob výuky a přístup ke klientům mi příliš nevyhovuje, proto jsem se rozhodla zkusit
to trochu jinak. A tak jste si možná někteří všimli, že kousek od Šerpin se schází skupinka nadšenců se svými čtyřnohými kamarády.
Majitelé se zde učí porozumět chování svého psa, pozorují a snaží se pochopit vztahy mezi psy navzájem. Zjišťují, že nešetrné zásahy ze strany člověka do hry i drobných psích šarvátek, jsou více ke škodě než k užitku. Dále se učí zvládat psy v běžných životních
situacích, ale také je zbavovat případných zlozvyků. Poznávají, že pravidelný výcvik usnadňuje soužití člověka se psem.
Absence práce je jedním z nejčastějších důvodů závažných problémů. Ať už se jedná o psa jakékoli rasy, je jednou z nejdůležitějších potřeb jeho zaměstnání. Tak tomu byl zvyklý po celá staletí soužití s člověkem. Lidé při výběru plemene málo dbají na
to, k čemu bylo vlastně vyšlechtěno, a po psovi chtějí, aby se stal jejich bezproblémovým společníkem. První chybu dělají majitelé
tedy často již při výběru plemene. Velkou roli hraje mnohdy atraktivní vzhled psa, nebo to, že je momentálně v módě. A tak se
stává, že se do rodin dostávají psi pracovních, loveckých či pasteveckých plemen, kteří bez výcviku brzy ztrácejí úctu ke své autoritě a přebírají vedení „smečky“ – rodiny. Výběr plemene je kapitola sama pro sebe. Často se mě lidé ptají, jaké plemeno je pro ně
nejvhodnější. Takový je i jeden z prvních dotazů do psí poradny.
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PSÍ
PORADNA

„Máme rodinný domek se zahradou a dvě malé děti.
Jaké plemeno byste nám doporučila?“

Ve n k u
nebo
v bytě?

Gratuluji. Je výborné, že se ptáte dřív, než jste si psa pořídila.
Je třeba si uvědomit několik věcí:

•
•
•
•
•

Kolik času denně mu mohu věnovat?
Bude žít venku nebo v bytě?
Představuji si mít psa velkého nebo malého?
Chci ho pracovně využívat?
Chci psa nebo fenu?

ně
n
e
d
u
s
a
č
Ko l i k
t?
a
v
o
n
ě
v
u
mu moh

Toto vše je potřeba si důkladně promyslet,
než přistoupíme k volbě vhodného plemene.
Ale ani volba plemene není jediný problém.
Budu mít dost času, abych si mohla vychovat psa od štěněte?
Nebo si raději pořídím psa už dospělého?
Každopádně zde je pár rad. Při pořízení štěněte musím počítat
s tím, že prvních pár dnů bych měla být se zvířátkem doma.
Pokud jsem na mateřské, nevidím v tomto problém.

Pes nebo fena? Pes bývá dominantnější, tudíž hůře ovladatelný.
Hárá-li nablízku fena, nic jiného jej obvykle nezajímá. Ta sice hárá dvakrát do roka,
ale po zbytek času je oddaná rodině a mnohem poslušnější než pes.

Pe s
nebo
fena?

Venku nebo v bytě? Pes žijící venku by měl mít srst,
která by ho dostatečně chránila před chladem.
Není tedy zvláště vhodné pro boxera, dalmatina,
dobrmana, dogu a samozřejmě ani pro malá hladkosrstá plemena.
Pokud nebudu mít na psa příliš času, nemohu si pořídit aktivní plemeno, jako je třeba většina teriérů, loveckých a jiných pracovních
psů. Rovněž tzv. bojová plemena vyžadují dostatek pohybu a zároveň pevnou ruku.
Já osobně bych do těchto podmínek doporučila: pokud bude pes žít venku – zlatý retriever, hovawart či bernský salašnický pes,
pokud v bytě – dalmatin, francouzský buldoček, bišonek, mops, Cavalier King Charles spaniel. Ale je i množství jiných vhodných
plemen.
Které plemeno bych nedoporučila? Akita Inu, pastevecké psy (čuvač, kavkazský pastevecký pes,středoasiat),rottweiler, dobrman,
malamut, thajský ridgeback,chrti obecně, čau-čau, šarpej a dokonce ani kokršpaněl, malý pudl, pekinéz či ši-tzu. Tato plemena
nejsou svojí povahou nijak zvláště vhodná k dětem a konec konců ani pro nezkušeného člověka.
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Mgr. Renáta Simerská

POVLTAVSKÁ
FOTBALOVÁ
AKADEMIE
Milí čtenáři Soutoku,

PFA

rádi bychom vás seznámili se sportovním sdružením POVLTAVSKÁ FOTBALOVÁ AKADEMIE, o němž máte šanci již skoro rok
slýchat. Ne všichni vědí, že vloni, zhruba ve stejnou dobu se skupina dobrovolníků kolem Zbyňka Busty, bývalého prvoligového
trenéra, rozhodla realizovat myšlenku zásadně ovlivnit rozvoj mládežnického fotbalu v Davli a blízkém okolí.
Celý projekt spočívá ve spolupráci více fotbalových oddílů (zejména Davle, Hvozdnice, Měchenice) na rozvoji a výchově mladých fotbalových talentů a společné přípravě fotbalové mládeže z celého regionu. A právě v této činnosti spatřuje PFA svůj nový
úkol, kde v roli jakési servisní organizace hodlá dlouhodobou koncepční přípravou vychovávat mladé fotbalisty, ať již bude jejich
dospělácká budoucnost spojena s jakýmkoliv klubem.
Hned pro první ročník se nám podařilo přihlásit do soutěží OFS Praha západ dvě družstva – mladší a starší přípravku. O pozitivním vlivu kvalitní a intenzivní tréninkové přípravy (část probíhá v rámci školního vyučování!!), absolvovaném cyklu zimních turnajů
a zimního soustředění v Borotíně se jistě přesvědčil každý, kdo viděl herní projev našich dětí na podzim a má možnost je vidět hrát
v současnosti. Jednoznačný nárůst kvality se odrazil i na výsledcích, kde mladší přípravka je ještě před koncem ročníku v okresním
přeboru jasným vítězem a starší přípravka se momentálně nachází na výborném 2. místě. Snahou PFA bude rozšíření počtu našich
družstev o kategorii mladších žáků tak, aby hráči mohli plynule přejít do navazující věkové kategorie.
Svou činnost PFA neomezuje pouze na soutěžní fotbal, ale jako velmi důležité vnímá naplnění volnočasových aktivit mládeže
a to jak pravidelnými odpoledními tréninky, tak organizováním turnajů o víkendech. První takovou velkou akcí byl Svatováclavský
turnaj mladších i starších přípravek v září 2009. Turnaje se zúčastnila jak družstva z okolí (Štěchovice, Psáry), tak kluby zvučných
jmen z Prahy (Sparta, Bohemians 1905, Dukla, Loko Vltavín) a samozřejmě my jako pořadatelé. O tom, že jsme se hned zapsali do
obecného podvědomí svědčí skutečnost, že jsme dokázali bez výraznějších problémů v zimním období zorganizovat seriál halových turnajů mladší i starší přípravky (celkem 14 turnajů). Za odměnu jsme byli pozváni na smíšený mezinárodní turnaj, hraný na
UMT Štěrboholy, kde jsme obsadili pěkné druhé místo. Kromě turnajů se naši svěřenci zúčastnili i zimního soustředění v Borotíně
(33 dětí+6 členů realizačního týmu), kde se připravovali právě na jarní část soutěží.
Naše sdružení nehodlá zahálet ani o prázdninách, kde budeme v termínu 16. 8.-20. 8. 2010 pořádat tréninkový kemp v Borotíně,
jehož se zúčastní nejen naši svěřenci, ale šanci zdokonalovat se ve fotbalové technice budou mít i hráči okolních družstev. Možnost
přihlásit se do naší akademie mají v současnosti všechny děti v kategorii mladší a starší přípravky a nově též mladších žáků (pro
laiky: věk 5-12 let). O systematickou přípravu a rozvoj fotbalových dovedností v rámci tréninků se starají zkušení a kvalifikovaní
trenéři (licence PROFI) s dlouholetou ligovou hráčskou praxí (Luděk Stracený apod.).
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, bez kterých by se nám celý projekt rozjet nepodařilo. Zvláštní dík patří starostům obcí
Měchenice, Hvozdnice a Davle. Převážně domácí zázemí získala PFA díky úzké spolupráci s TJ Slavoj Davle, konkrétní dík patří jejímu předsedovi Jirkovi Blažkovi. Díky vstřícnosti paní ředitelky ZŠ Davle se také podařilo vytvořit exkluzivní možnosti tréninků,
které se staly součástí dopoledního vyučování. Nesmíme zapomenout na drobné sponzory, díky nimž jsme mohli pořídit materiální
vybavení. Na poli sponzoringu stále hledáme další partnery, kteří by nás finančně podpořili, přičemž odečtení případného daru
z daní je samozřejmostí.

Pokud Vám v tomto článku chyběla nějaké podstatná informace nebo chcete sledovat aktuální dění v PFA,
navštivte naše stránky www.povltavskafotbalovaakademie.estranky.cz.
			

Za vaši přízeň a podporu děkuje realizační tým PFA:

			
			
			
			

Zbyněk Busta – předseda
František Fafejta – místopředseda, trenér
Lukáš Mráz – šéftrenér
Michal Fafejta a Luděk Stracený – trenéři
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Aleš Chaloupka – sekretářka

Judo Club TJ Slavoj Davle pracuje s dětmi již pátým rokem
Judo Club TJ Slavoj Davle administrativně vznikl ke dni 1. 1. 2010. Ve skutečnosti však byl Judo club založen na podzim roku
2004 a svoji vlastní činnost začal vykazovat od 1. 1. 2005.
Původní název oddílu Judo byl Judo Club Bulldogs se sídlem na Praze 4. Důvodem založení pobočky pražského oddílu Judo bylo
využití starého zápasiště, které v pražském oddílu zbylo po jeho výměně za nové moderní. Dále také zájem vedení davelské školy
jmenovitě paní ředitelky Liškové o podchycení žáků školy v mimoškolní době a možnost tak jejich sportovního vyžití. Vlastní oddíl
Judo začínal prakticky z ničeho a první zájemci se učili jak chodit po žíněnce tak i etice Juda. Začátky nebyly jednoduché, ale zájem
dětí a vytrvalost trenérů ing. Miloslava Málka a Adélky Novotné začaly přinášet první úspěchy. Z prvních 12 dětí se oddíl pomalu
rozrůstal a i po značné migraci se v současné době stabilizoval na 25 členů. Již v roce 2007 oddíl Judo při velkém republikovém
turnaji na Zbraslavi zaznamenal první větší úspěch, když z 9 účastníků se jich 5 dostalo na stupně vítězů. Od toho to okamžiku se
již pravidelně oddíl Juda zúčastňuje tohoto prestižního turnaje a obsazuje přední místa, na loňském turnaji dokonce ze 31 zúčastněných republikových oddílu se bodově umístil na 6. místě a předstihl tak i oddíly, které se perou závodně ligu.
Také v loňském a i letošním roce se naši závodníci zúčastňovali prestižních pohárových závodů v Neratovicích. V letošním
roce dne 21. března se náš oddíl Juda zúčastnil závodů v Neratovicích, kde bylo 21 oddílů a 160 závodníků z cele naši republiky.
Z 11 našich závodníků získaly 1. místo naše děvčata Padevětová Karolína, Kotrčová Daniela, Slámová Simona a Javůrková Karolína.
2. místo obsadili Dvořák Lukáš a Rosenberk Marek. 3 místo obsadili Jakub Javůrek a Filip Braný. Stejného závodu dne 17. dubna se
zúčastnili již jen 4 závodníci ale i tito obsadili 3. místa na „bedně“, 2. místo získal Lukáš Dvořák a třetí místa obsadili Jaroslav Soldán
a Jan Toner. I na těchto závodech se nám podařilo vzorně reprezentovat jak ZŠ v Davli, tak i TJ Slavoj Davle, který od letošního roku
reprezentujeme. Náš oddíl se také pravidelně zúčastňuje mezioddílového přeboru v Praze 4, na Judo Bulldogs, kterého se také zúčastňuje Judo Dragons. Při našich posledních přátelských závodech dne 8. června, kterého se zúčastnil prakticky celý oddíl v počtu
18 závodníků, se jich 16 umístilo na stupních vítězů (na bedně).
Obsadili jsme 8 prvních míst, 4 druhá místa a 4 třetí místa.
Tyto závody jsou výjimečné tím, že se jich mohou zúčastňovat i úplní nováčci, kteří se z Judem teprve seznamují. Ale i tito již
vzorně reprezentovali Judo v Davli a obsadili 3 z nich 1., 2. a 3. místo. Některým jedincům, kteří u vzniku Juda v Davli byli a od
počátku přispěli k jeho rozvoji a již odešli do jiného oddílu a nebo se věnují jinému sportu, bych rád chtěl touto cestou dodatečně
poděkovat – jedná se o Antonína Voldřicha a Jakuba Novotného. Také někteří z oddílu odešli, ale po roce se vrátili i tito v minulosti
vzorně oddíl reprezentovali. Byli to Jaroslav Soldán a Simona Slámová.
V současné době tvoří základ oddílu skupina závodníků, kteří již pravidelně patří k našim oporám, jedná se bratry Adama
a Jakuba Rakovičovi, Danu Kotrčovou, Michaelu Kučerovou, Simonu Slámovou, Karolinu Padevětovou a Jonáše Vaculíka.
Na tuto skupinu se dotahují Lukáš Dvořák, Aleš Kotrč, Jaroslav Soldán a Julie Narhová. Této skupince zase šlapou na paty
Filip Braný, Javůrek Jakub a nováček Jan Tošner. Z uplných nováčků, kteří začali se Judu věnovat od podzimu loňského roku, je třeba
vyzdvihnout za účast na závodech a dosažených výsledků Honzika Laššáka, Karolínku Javůrkovou a Matyáše Meinzingera. Pochvalu
zasluhuje i nejmladší 4,5 letý Marek Rosenberk, který na závodech v Neratovicích 21. března obsadil ve své váze 2. místo.
Oddíl Judo je specifický tím, že si i sám vychovává své trenéry , kteří pak společně s dětmi Judo učí. Poděkování patří především MUDr. Ivance Rakovičové, která se Judu začala věnovat společně se svými dvěma syny, kteří patří k nejlepším v oddílu.
Mudr. Rakovičová nejen že jako lékařka je nesmírným přínosem pro oddíl, ale i jako Judistka. Získala již zelený pas 3 kyu a je průběžně připravována na trenérské zkoušky. Jako noví pomocní trenéři se začali angažovat maminka Monika Nováková, která složila zkoušky na oranžový pás 4 kyu a tatínek Rosenberk Tomáš, který složil zkoušky na žlutý pás 5 kyu. Příkladem pro děti a jejich
vzorem je hl. trenér ing. Miloslav Málek černý pas 2 dan a jeho zástupkyně Adélka Novotná modrý pas 2 kyu, která v mládí při své
závodní činnosti v Judo získala titul mistryně republiky ve starších žácích. Oba trenéři vychovávají a působí na svěřené žačky ve
smyslu Etiky Juda se zaměřením na mravní postoje (dobro, zlo, mravné, nemravné, čestné a nečestné). Vzhledem k tomu, že se členové oddílu Juda učí bojovému umění, vyžaduje se od nich od počátku, aby vzdávali úctu jeden druhému, byli skromní a ochotní
a aby nezneužívali to, čemu se na tatami (zápasiště) naučili a mimo Dojo (tělocvična) šli tak příkladem i svému okolí.
Členové oddílu jsou od počátku vedeni k naplňování odkazu zakladatele Juda Prof. Jigora Kana (1860-1938) Vzájemné blaho,
všeobecná prospěšnost.
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Ing. Miloslav Málek

Jedna Paní Povídala
Rostou borůvky a bedly větší než pánvička. :-)
Na posledním zasedání to pěkně vřelo. :-(
Na Račanech chodí krást zloději. :-(
Jsou prý opraveny Staré schody. :-)
V Davli bylo po letech divadlo a účast byla 0.
To Daveláky divadlo nebaví, nebo bylo takové teplo? :-(
Pro zákusky už nemusíme do hospody. :-)

3. července měl svatbu někdejší hráč fotbalového družstva Slavoje Davle,
později Viktorie Žižkov, který se nakonec v mužstvu Sparty Praha stal i mistrem ligy... :-)

				
									

Vaše JPP nápady pište na jpp@obecdavle.cz

Všechny srdečně zveme na koncert skupiny Garage and Tony Ducháček,
který se bude konat dne 31. 7. 2010 od 20:00 hodin na fotbalovém hřišti!
									
Více na www.garageband.cz.
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