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ČERVENEC 2002

CENA 5 KČ

Moravské chodníčky

Krupobití

Vandrovali hudci, tré varní mládenci.
Vandrovali polem, rozmlúvali spolem.
Jestlie na poèátku bylo slovo, pak jen
nepatrný krùèek za ním byla písnièka. Jen ta
mohla vyjádøit to, na co pouhé slovo nestaèí,
kdy due pøekypuje radostí, láskou, kdy strádá bolestí, hlubokým steskem èi zmírá touhou.
Kdy lidé, rozmlouvajíce spolu, si rozumí, je to
neskonale krásné, ale najdou-li v písni souzvuk
jejich due, je to témìø zázrak.
Neexistuje nic v ivotì èlovìka, co by
lidoví pìvci nevepsali do not. Lásku i nenávist, víru i fale, èest i zradu, práci i zábavu,
ivot i smrt. Snad kadièký kousek zemì,
drahý tak, e slova scházejí, je opìvován
v lidových písnièkách. Vytryskly dávno, pøímo ze srdce a èasu navzdory si uchovávají
svou svìest a opravdovost, stejnì jako radost,
láska, smutek i touha (pokraèování na str. 3)

Autor èlánku "Krupobití 1939" O. Sudolský (na stranì 4) ani my jsme netuili, e
do doby, ne jeho èlánek vyjde tiskem, poskytne nám pøíroda miniaturu popisované
události. Stalo se v sobotu 13. èervence a i
kdy nièivá síla nedosáhla natìstí úrovnì
popisované události, nadìlala zahrádkáøùm
a zemìdìlcùm hodnì starostí.
Foto lv

Moravské chodníèky 2002 - v sobotu
17. srpna pøed Klubem kultury.

DNES V LISTĚ
l Jednání Rady a Zastupitelstva mìsta
l Zmìny v kabelové televizi

Vodácký oddíl Klubu èeských turistù Napajedla navtívil dofineské Alpy v jiní Francii,
které se nacházejí mezi øekami Durance a Ubaya. Více ètìte na stranì 11.

l Junák hlásí
l Autem za naimi pøedky
l Vodácká Francie 2002
l Napajedla Cup Open
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města 17. června 2002
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu uvolnit finanèní prostøedky na opravy komunikací
ve mìstì dle návrhu TSM
l schválila uzavøení smlouvy o zajitìní zpìtného odbìru a recyklaci odpadù a obalù s
firmou EKO-KOM, a.s.
l doporuèila mìstskému zastupitelstvu jako
pøísedící u Okresního soudu ve Zlínì jako
zástupce mìsta Alenu Nesrstovou, ing. Frantika Tomka a Zbyòka Dominika
l souhlasila s udìlením výjimky z obecnì
závazné vyhláky è. 3/2002 podnikateli Zdeòku Pechovi pøi poøádání veøejných kulturních
podnikù v rekreaèním støedisku Pahrbek na
dny úterý, støeda, pátek a sobota v dobì od 28.
6. do 31. 8.
l schválila ádost Povodí Moravy o zapùjèení pozemku p.è. 476/2, 6449/2 a 6440 na Chmelnici pro doèasnou skládku zeminy na stavbu
protipovodòové hráze
l nesouhlasila s udìlením výjimky z obecnì závazné vyhláky è. 3/2000 o veøejném
poøádku pro poøádání veøejných kulturních
podnikù podnikatele Jaroslava Vrubela z
baru "U nás"

Zastupitelstvo 17. června 2002
l schválilo územní plán mìsta Napajedla zpracovaný Urbanistickým ateliérem Zlín a vyhlauje závaznou èást územního plánu obecnì
závaznou vyhlákou è. 6/2002
l schválilo prodej pozemku p.è.1828 pod garáí v ul. Husova Oldøichu ujovi, Napajedla
l schválilo prodej èásti pozemku p. è. 1643/3
v ul. Jiráskova ing. Stanislavu Fojtù, bytem
Napajedla, pro stavbu rodinného domu
l schválilo prodej èásti pozemku p. è. 6477/6
v ul. Pod Kalvárií manelùm Batýøovým, by-

Oprava komunikací
Zastupitelstvo mìsta rozhodovalo v èervnu na svém zasedání o opravách komunikací
ve mìstì. Poté, co získala novou podobu ulice
Høbitovní, bude rekonstruována ulice Pod
Kalvárií. Bude provedena dodavatelským zpùsobem a v souèasné dobì probíhá výbìrové
øízení. Silami Technické správy mìsta Napajedla bude provedena oprava ulic B. Beneové, Nerudova, Sládkova, Vrchlického a Olbrachtova na Malinì a ulice Pøíèní a 2. kvìtna.

Ulice Høbitovní po opravì.

tem Napajedla, za úèelem výstavby nového
oplocení
l schválilo bezúplatný pøevod pozemku p. è.
2121/1 v lokalitì Malina I. z majetku státu na
mìsto
l schválilo sníení finanèní èástky 66 860,14
Kè z kapitoly "vodní hospodáøství" z dùvodu
pøevodu hodnoty vodovodu Zámoraví-Radovany do vlastnictví Jihomoravských vodovodù a kanalizací
l schválilo uzavøení smlouvy o výpùjèce na
pozemek p.è. 292/2 a 6477/6 bezúplatnì Richardu Kotasovi, bytem Napajedla, za úèelem
údrby a zpevnìní svahu nad cestou k "modlitebnì"
l schválilo prodej èásti pozemku p.è. 2152/
292 v lokalitì Malina II manelùm Jadrníèkovým, bytem Napajedla
l schválilo vyhláení zámìru prodeje mìstských bytù v è.p. 1052 a 1053
l schválilo zprávu o provedení øádné roèní
inventarizace majetku a závazù mìsta Napajedla za rok 2001
l schválilo vydání broury ke 100. výroèí
budovy radnice v nákladu 3 000 ks a v souvislosti s tím i rozpoètové opatøení è. 5/2002 ve
výi 110 000 Kè
l zvolilo Alenu Nesrstovou, ing. Frantika Tomka a Zbyòka Dominika za zástupce mìsta ve
funkci pøísedících u Okresního soudu Zlín
l schválilo vyhláení zámìru prodeje èásti
pozemku p.è. 2152/292 v lokalitì Malina II manelùm Ruskovým, Hanì Gazdoové, Miroslavu Fuglíkovi, manelùm Gregorovým, Javoøíkovým a Viktorovým, vichni bytem Napajedla
l schválilo rozpoètové opatøení è. 6/2002 ve
výi 550 000 Kè na opravy komunikací
l seznámilo se zprávou o výsledku hospodaøení mìsta a záznam o projednání výsledku
provìrky hospodaøení mìsta za rok 2001
l schválilo rozpoètové opatøení è. 2/2002 ve
výi 50 000 Kè z dùvodù poøízení vysokotlakého èerpadla pro Jednotku Sboru dobrovolných hasièù mìsta Napajedla
l schválilo uzavøení darovací smlouvy
s manely Gazdoovými na pøevod stavby
komunikace vèetnì veøejného osvìtlení v ul.
Jiráskova
l schválilo zruení výbìrového øízení na výmìnu oken Z Komenského 268 a souhlasilo s
vypsáním nového výbìrového øízení na výmìnu oken døevìných
l schválilo rozpoètové opatøení è. 7/2002 ve
výi 2 mil. Kè na výmìnu støení krytiny Z
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Komenského 268 a souhlasí s vypsáním výbìrového øízení na realizaci akce
l schválilo výi dalích odmìn neuvolnìným
èlenùm zastupitelstva dle pøedloeného návrhu
l projednalo návrh na urèení poètu rady a
zastupitelstva mìsta bez usnesení.

Do komunálních voleb
Na mimoøádném zasedání zastupitelstva
mìsta se mimo jiné rozhodovalo o tom, kolik
budeme na podzim 2002 volit zastupitelù. Otázka byla otevøena na zasedání v èervnu a nebyla uzavøena pro nepøítomnost nìkolika èlenù,
co by ovlivnilo hlasování.
V pondìlí 15. èervence se zastupitelstvo
shodlo, e po pøítích volbách zasedne na
radnici opìt 21 zastupitelù a tím sedm èlenù
rady.

Nezapomeneme
Øady napajedelských Sokolù navdy
opustila jedna z nejstarích èlenek jednoty
paní uèitelka Anièka Lukaíková, která by se
právì v tomto mìsíci doila 90 let. Rozlouèili
jsme se s ní 4. èervence ve smuteèní síni
napajedelského høbitova.
Sokolové v osobì Anièky Lukaíkové
ztrácejí nejen dlouholetou a obìtavou èlenku a èinovnici sokolské jednoty, ale také
sokolku, která stála vdy na správném místì s celým srdcem oddaným sokolským
ideálùm a cílùm.
Vzpomínejme na takové lidi vdy s
M.V.
úctou.

Poděkování
Dìkujeme vem sousedùm a známým za
projev úèasti a kvìtinové dary pøi posledním
rozlouèení s paní uèitelkou Annou Lukaíkovou. Jsme rovnì velmi vdìèní zástupcùm
místní organizace Sokola za to, e vzdali poslední hold zemøelé.
Zvlátní dík náleí sousedkám paní Smìlíkové s dcerou a paní Zapletalové, které poskytovaly mimoøádnì obìtavou a nezitnou pomoc paní Lukaíkové bìhem její nemoci a i
nyní pomáhají rodinì pøi vypoøádání pozùstalosti.
Jménem zarmoucené rodiny Ing.. Vladimír Janíèek

Ulice Pod Kalvárií pøed opravou.
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Pro výtvarníky a nejen pro ně
Dne 14. èervna 2002 schválila Rada Zlínského kraje usnesením è. 350/R16/02 podmínky výbìrového øízení na logotyp Zlínského kraje.
PODMÍNKY SOUTÌE
 Uchazeè musí pøedloit návrhu na
logotyp Zlínského kraje v termínu do 31.
èervence 2002. V této lhùtì je nutno návrh
doruèit na podatelnu Krajského úøadu Zlínského kraje: tø. T. Bati 3792, Zlín nebo osobnì do sekretariátu øeditele Krajského úøadu.
 K návrhùm pøedloeným po lhùtì se
nepøihlíí.
 Kadý z úèastníkù výbìrového øízení
mùe pøedloit maximálnì dva odliné návrhy, a to souèasnì v titìné i elektronické
podobì. Elektronická podoba mùe být volitelnì ve vektorových formátech AI, CDR, EPS.
 Pokud uchazeè pøedloí více ne dva
odliné návrhy, bude z posuzování návrhù
vylouèen.
 Kromì základního návrhu logotypu
pøedloí zpracovatel dále jeho variantní
zpracování pro hlavièkový papír pro osob-

První pomoc
Pokud vám zdraví pøeje, moná jste zatím ani nezjistili, e lékaøská sluba první
pomoci, známìjí jako "pohotovost", v Otrokovicích od 1. èervence pomoc neposkytuje. Teï u to tedy víte, stejnì jako mìstská
radnice, která o tom nemìla do mého dotazu ani tuení. Oficiální dùvod nefunkènosti
této sluby se mi nepodaøilo získat, nebo
zdravotního radu Okresního úøadu ve Zlínì, který je zøizovatelem lékaøské sluby
první pomoci, se mi nepodaøilo do uzávìrky novin kontaktovat. Nelze prozatím tedy
hovoøit ani o zruení LSPP, protoe smlouva se slubu konajícími lékaøi je uzavírána
na rok a mìla by být obnovena v lednu.
Øeditel rychlé záchranné sluby MUDr.
Jiøí Pudil mi v telefonickém rozhovoru objasnil, jaká je souèasná situace.
Do èervence slouili pohotovost v Otrokovicích tøi lékaøi - jeden v ambulanci, jeden
na "výjezdu" a jeden dìtský lékaø. Vèetnì
jedné sestry. Dnes uslyíte na èísle 792 2304
pouze zdravotní sestru, která vás v pøípadì
nutnosti nasmìruje na pohotovost ve Zlínì.
Nejedná se samozøejmì o pøípady s ohroením ivota, pro nì je zachována rychlá
pomoc. Mùete mít tìstí, kdy zastihnete
posádku vozu na stanoviti, odpovídající
pomoc vám neodmítne, ale není to øeení
trvalé.
Nechci spekulovat, dùvodù, proè péèe
o èlovìka kobrtá, je moná víc - finance,
neshoda V ádném pøípadì vak nemùe
být dùvodem zneuívání pohotovostní sluby, i kdy se urèitì v praxi dìje. Tomu toti
omezení míst s lékaøskou slubou první
pomoci zabrání jen stìí. Pouze by to znamenalo, e lidé, co k ní mají blí, ji mohou
zneuívat stále dál.
bv

ní písemnost hejtmana Zlínského kraje a
grafické vyjádøení oblasti èinnosti krajského úøadu nebo návrh související tiskoviny:
- ivotního prostøedí a zemìdìlství
- dopravy a silnièního hospodáøství
- cestovního ruchu
- titulní stranu univerzální zakládací sloky formátu A4.
 Návrh logotypu musí splòovat nezbytné poadavky pro uití v rámci CID.
 Pøi nesplnìní shora uvedených podmínek bude návrh uchazeèe vylouèen
z dalího posuzování.
 Zadavatel má právo po dohodì s autorem vybraného návrhu poadovat dílèí úpravy logotypu.
 Komise zadavatele pro vyhodnocení
pøedloených návrhù vybere 2 - 3 návrhy,
je budou nejvíce vyhovovat zámìru zadavatele a z nich bude vybírán vítìzný návrh.
Autoøi tìchto návrhù provedou jejich osobní prezentaci pøed komisí.
 Odmìna za vítìzný návrh bude èinit
40 000 Kè. Cena za uívací práva bude stanovena dohodou, na základì systému doporuèeného Asociací uité grafiky a grafického
designu.
 Nerealizované soutìní návrhy budou na vyádání zaslány zpìt autorùm.
 Uchazeèùm, jejich návrh postoupí
do druhého kola, náleí skicovné ve výi
1 000,- Kè.
 Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat vítìzný návrh a výbìrové øízení zruit
bez udání dùvodu.
Logotyp bude uíván jako hlavní grafický prvek prezentace Zlínského kraje.
Barevnost a forma logotypu není podmínìna ádnými poadavky za pøedpokladu, e bude zohledòovat technické odlinosti rùznorodé aplikace.
Autor vítìzného návrhu má monost se
podílet na zpracování grafického manuálu.

Technická správa města, s.r.o.
pøijme vedoucího provozu (mistra).
Zájemci získají blií informace v
kanceláøi Technické správy, Na Kapli
387 (vedle sokolovny) nebo na telefonu 067 / 794 1078.
ádosti s pøiloeným ivotopisem
pøedejte osobnì v kanceláøi, nebo doporuèenou potou. Nástup moný od
1.9.2002.
Poadujeme minimálnì støedokolské vzdìlání. (napø. strojní, stavební,
zemìdìlské), základní znalosti práce
na PC podmínkou.
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Fotoalbum v knihovně
Knihovna Napajedla oznamuje vem
zájemcùm, e si zde mohou v poèítaèové
databázi prohlédnout fotografie z rùzných sportovních, kulturních i jiných
napajedelských akcí.
V souèasné dobì mùete zhlédnout
zábìry:
l z vernisáe u pøíleitosti otevøení
výstavy v Mìstském muzeu "Svìdectví èasu" se vemi vystavenými
exponáty
l z tøíkrálové sbírky
l ze sokolské akademie
l z nohejbalového turnaje - Napajedla
Cup
Pøijïte se podívat.

Moravské chodníčky
(Dokonèení ze str. 1)
Napajedla mají to tìstí, e leí uprostøed oblastí, kde tento osvìující pramen
byl a je zvlátì silný - Slovácko, Valasko,
Haná. Lidé tady vdy dokázali sáhnout do
repertoáru, který v danou chvíli nejlépe
vyjadøoval jejich pocity, ani by jej rozliovali, ani by písnièky pozbývaly svùj osobitý ráz. Oddaní lidové písnièce pocítili témìø
jako svou povinnost dát tomuto setkávání
tøí lidových kultur oficiální podobu. V loòském roce se tak stalo poprvé.
Nazvali je "Moravské chodníèky".
Chodníèky, které vedou odnìkud nìkam, setkávají se a zase rozcházejí, kadý
vylapaný jiným krajem, se stejným cílem.
Na památku tohoto setkání a sobì pro radost odhalili úèastníci setkání rozcestník
tohoto národopisného trojmezí. Trojmezí,
které by nemìlo být rozoráno. Ne kvùli
slovácké, valaské èi hanácké písnièce, ty si
svou svébytnost dokáí uhájit samy. Spíe
kvùli nám, abychom jako dobøí sousedé
mìli kde usednout, popít a zazpívat si. Jediné meze, které je tøeba rozorat, jsou ty mezi
námi a v nás, které nám nedovolují spolu se
radovat a uívat darù ivota, jako to umìli
lidé pøed námi.
Na Moravské chodníèky 2002 vyjdeme spolu v sobotu 17. srpna odpoledne.

V Napajedlích přivítáme
 Bartoùv soubor písní a tancù Zlín
 Spolek pro udrení tradic ze Sazovic
 Taneèní skupinu All Stars Hradianu z
Uherského Hraditì
 Cimbálovou muziku Lúèka spolu s taneèní slokou a muským pìveckým
sborem z Kudlovic
 Cimbálovou muziku Joky Èerníka ze
Zlína
 Cimbálovou muziku Máj
 Cimbálovou muziku Linda z Otrokovic
 Cimbálovou muziku Radovan spolu se
souborem písní a tancù z Napajedel

Program NTV
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Změna v kabelové televizi
Od 12. èervence 2002 se zmìnilo vysílací schéma programu NTV info. Kromì
zmìny vysílacích èasù "ivého vysílání"
pøibyly novì ve 20 hodin zábavné poøady a seriály Èeské televize.
U nyní mùete vidìt seriály Chlapci a
chlapi, Dobrodruství kriminalistiky, Cirkus
Humberto. Pøipraveny jsou seriály Bylo nás
pìt, Území bílých králù, Zkouky z dospì-

losti, Sanitka, Druhý dech, Tøetí patro, My
vichni kolou povinní, 30 pøípadù majora
Zemana, ena za pultem, Nemocnice na
kraji mìsta, Velké sedlo a tìit se mùete i
na dalí. První poøad zaèíná ve 20.00 hodin,
druhý navazuje na první a uvedený èas
21.00 je pouze orientaèní.
Aktuální nabídku na pøítí mìsíc najdete vdy v Napajedelských novinách.

SRPEN
Pondìlí
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Nedìle
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ance
Cirkus Humberto
Moná pøijde i kouzelník
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Dobrodruství kriminalistiky
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asi 21.00
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Dobrodruství kriminalistiky
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Zpravodajství Napajedla

Zpravodajství Zlín, Otrokovice

TV seriály

Jak pomáhá Tříkrálová sbírka
Léto je v plném proudu, ale mnozí z nás
máme jetì v pamìti zaèátek roku, kdy se v
naem mìstì dne 6. ledna uskuteènila Tøíkrálová sbírka pod zátitou otrokovické Charity sv. Aneky. V tento den vloili obèané
mìsta do pokladnièek koledníkù 29 720,- Kè.
V informaèních letácích jsme se doèetli,
e 45 % z výtìku sbírky se navrátí do obcí,
jestlie bude Charita poádána o konkrétní
pomoc pro potøebné obèany. ádat mohou
jednotliví obèané i instituce. V Napajedlích
byli potøební obèané navreni sociálním
odborem mìstského úøadu, v okolních obcích obecními úøady a po sociálním etøení
byla navrená pomoc schválena.
V celé oblasti Charity bylo vybráno celkem 259 293,- Kè. Rozdìlovalo se celkem 116
682,- Kè (45 % z vybrané èástky). Na pøímou
pomoc sociálnì potøebným v jednotlivých
obcích bylo rozdìleno 50 000,- Kè. Zbývajících 55 % prostøedkù poslouí k podpoøe
jednotlivých projektù Charity sv. Aneky domácí oetøovatelská a peèovatelská sluba, azylový dùm pro mue, azylový dùm
pro matky s dìtmi, charitní domov pro seniory na èinnost dobrovolníkù. Sem patøí právì tøíkráloví koledníci, pro které Charita

jako podìkování uspoøádala zájezd s prohlídkou Tøebechovického betlému a v dubnu pak velký dìtský karneval.
V kvìtnu uskuteènila otrokovická Charita slíbenou pomoc v Napajedlích. V celkové výi 15 500 Kè byly vìcnou pomocí obdarovány dvì neúplné rodiny - osamìlá invalidní matka s dítìtem a stará paní s invalidním synem - obì v tìké sociální a ivotní
situaci.
Tìí nás, e Tøíkrálová sbírka nala mezi
obèany mìsta odezvu a nese i své ovoce.
Tento fakt je jistì pobídkou pro pøítí rok,
abychom neustávali v dobroèinnosti. Nejde
jen o vybranou sumu, ale v neposlední øadì
i o výchovný pøínos pro nae dìti, které se
tak bez velkých slov uèí prosociálnímu chování. Udìlat nìco dobrého pro druhé bez
nároku na odmìnu. V dobì kadodenních
zpráv o sobeckém a násilném chování mladistvých je právì tento pøínos Tøíkrálové
sbírky nejdùleitìjí. Mnoho ovem záleí i
na nás dospìlých, s jakou mírou upøímnosti
a vstøícnosti k lidem v nouzi se dìti setkávají
u svých rodièù a v kadodenním ivotì.
Za Charitu sv. Aneky Mgr. Anna Neubergová, sociální pracovnice
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Krupobití 1939
Napajedla, z ivelných pohrom, postihovaly zejména záplavy a povodnì.
Tu poslední z roku 1997 máme jetì v
ivé pamìti.
Dnes bych chtìl pøipomenout pohromu, která postihla Napajedla v létì
roku 1939. Byla to bouøe provázená detìm, vichøicí a zejména krupobitím.
V sobotu 22. èervence 1939 ve veèerních
hodinách vyvrcholilo ètyøiadvacetihodinové pásmo bouøí a krupobití rozbìsnìním ivlù nad východní Moravou. Byla
postiena zejména oblast Zlína, Uherského Hraditì, Uherského Brodu, ale
také Brna a Kromìøíe.
Do Napajedel dorazila bouøe kolem
19. hodiny. Pøedcházel ji èerný mrak, z
kterého se spustil dé provázený silným vìtrem a kroupami. Dají-li se nazvat
kroupami ledové kusy velikosti lidské
pìsti o váze od 25 do 50 dkg i více. Kus
ledu, který dopadl do písku, se podaøilo
zváit. Mìl hmotnost 75 dkg.
Takové "bombardování" zpùsobilo
velké kody na úrodì, ovoci, stromech,
ale zejména na budovách. Na mnoha
místech byla vytluèena okna a znièena
krytina støech. Byla hláena i tìká poranìní obèanù, znièeny støechy automobilù. Vlak, který pøijídìl z Otrokovic do Napajedel pøijel s proraenými
støechami.
Bouøe netrvala dlouho, následoval
vak vydatný dé, který dílo zkázy
dovril. Intenzita bouøe nebyla vude
stejná. V Napajedlích byla postiena
jiní èást mìsta. Pokozena byla budova napajedelského zámku, hospodáøské koly i høebèín, kde dé znièil
velkou èást skliznì sena. Továrna Bøí
Paøíkù Slavia vykázala kodu ètvrt milionu korun.
Z okolí Napajedel byla nejvíc pokozena obec lutava, kde kromì velkých
kod na budovách byla znièena úroda
na polích ze 70 a 80 %. Od lutavy
postupovala bouøe na Baov, kde ponièila velkou èást støech a oken na továrních objektech. Postieny byly i Pohoøelice, Malenovice a samotný Zlín.
Napajedeltí obèané hned po bouøi,
pokud to bylo moné, zaèali alespoò s
provizorními opravami støech. Práce pokraèovaly v nedìli a následujících dnech.
O katastrofì byl ihned informován
ministr veøejných prací Dr. Èipera, který
pak spolu s pøedsedou protektorátní vlády generálem Aloisem Eliáem (v r. 1941
popraven nacisty za spolupráci s londýnskou exilovou vládou) navtívili postiené oblasti a postarali se o zajitìní
potøebného materiálu na opravy.
Odstraòování následkù trvalo týdny. 1. záøí 1939 vak vypukla druhá
svìtová válka, které svou tragikou následky èervencové ivelné pohromy
pøekryla.
Oldøich Sudolský
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Junák hlásí - Tábor ve stylu středověku
Rok se s rokem seel a napajedeltí
junáci konèí poslední pøípravy na tábor. Stejnì
jako v letech pøedelých. Bude zase na základnì u Karolinky. Zaène 3. a skonèí 17. srpna.
Organizaèní pøípravy jsou hotovy, i kdy
nároky ze strany hygienikù jsou èím dál vyí.
Pøesto s nimi dríme krok a vìøíme, e se
nedostaneme v tomto ohledu do problémù.
Tak jako se zvedají finanèní nároky kadého z
nás, tak se zvyují rok od roku i finanèní náklady na tábory. V letoním roce budeme poprvé
platit i pronájem plochy. Pøesto jsme poplatek za
pobyt ponechali na úrovni minulých let a vìøíme, e s urèitými úsporami bude dostaèující.
Pokud jste si vimli v informaèní skøíòce,
letoní tábor bude v duchu naeho støedovìku. To znamená, e urèité èásti programu z nìj
budou vycházet nebo budou pøizpùsobeny
této dobì.
Zbývá jen vyhrnout si rukávy, dokonèit,
co je tøeba a postavit tábor. Táborníkù popøát
letní poèasí a aby se vichni vrátili zdraví s
novými záitky.
A jaký byl tábor pøed devadesáti lety?
Samozøejmì trochu jiný.

Setkání jubilantů
Od posledního setkání roèníku 1932 uplynulo ji plných deset let. Snad proto bylo to
letoní 22. èervna ponìkud slavnostní. Pøed
radnicí nás vítala dechová hudba Malenovjanka a èást té slávy patøila i radnici. Vdy
právì pøed 100 lety rozhodlo mìstské zastupitelstvo o její stavbì a v roce 1904 byla
slavnostnì otevøena.
O desáté hodinì nás pøijala starostka
mìsta PaedDr. L. Pacholíková, která nám po
krátkém a srdeèném projevu pøedala malou
pozornost mìsta. Pak následovala prohlídka
staré kolní budovy, v ní vìtina z nás proila celých devìt let. I pøes rùzné úpravy a
modernizaci nás pøi vstupu ovanula atmosféra naeho dìtství a mládí a v mysli vech se
odvíjel nekoneèný film veselých i váných
historek. S láskou a vdìèností jsme vzpomínali na své uèitele, ke kterým jsme v té dobì
vzhlíeli s úctou a obdivem. Otvírali nám
nejen brány ke vzdìlání, ale velkou mìrou
formovali i ná charakter.
Vzpomínali jsme na tehdejí øeditele Sutnera, Sousedíka, ebíka, Dostála a Veselého,
uèitelky Libíèkovou, Kubíèkovou, Lukaíkovou, Meníkovou a uèitele Vojtìka, Jakùbka, kobrtalíka, Gebauera, Lukaíka, Pøíkazského i Goie. Kadý z nich se svým zpùsobem zapsal do naí pamìti, i kdy nìkdy byl
tento zápis zdùraznìn rámem na naem
zadku. Brali jsme to jako samozøejmost a
dnes víme, e to bylo k naemu dobru.
Jsme trochu zvlátní roèník. Pøili jsme
na svìt v dobì celosvìtové hospodáøské
krize a nástupu faismu a hned první týdny
kolní docházky jsme zaili louèení se svými
otci, kteøí rukovali v dùsledku mobilizace.
A jetì v tomté kolním roce pøiel 15. bøezen - okupace, Protektorát. Jetì jsme netuili, e nás èeká sedm let útlaku a pøíkoøí,
nejtìích sedm let novodobé historie. Proili jsme heydrichiádu, pøíchod Hitlerjugend
do mìsta a zabrání kolní budovy. Dìvèata

Zakladatel skautingu A. B. Svojsík si byl
vìdom toho, e jen vydávání pøíruèek skautingu nepomùe, ale e se musí prakticky prokázat to, co je o skautingu napsáno. Proto se
rozhodl uskuteènit prázdninový tábor, který
nazval "prázdninovou kolonií". Vybral místo
pod hradem Lipnicí blízko Vorlovské myslivny. Zcela zámìrnì, nebo ten kraj dobøe znal.
Lesním správcem tam byl Svojsíkùv tchán a
Svojsíkova rodina tam jezdila na prázdniny.
První skauti tam byli pøíznivì pøijati, mìli
dostatek tyèkoviny na výstavbu tábora i na
pálení. V blízkosti byla voda i na koupání a
nebylo daleko do nákupních center. První
skautský tábor v Èechách mìl pìt stanù, polní
kuchyni s polièkami na nádobí, stùl, sklep,
kolnu na døíví, mùstek pøes potok, studánku a
dalí zaøízení vybudované bìhem tábora. Nejvìtím problémem bylo zajistit úèastníky.
Musíme si uvìdomit, e v té dobì táboøit v lese
nìkolik dnù ba týdnù bylo nìco nemyslitelného. Obstarat táborový inventáø pomohla Zemská komise pro ochranu dìtí, která na jeho
zakoupení vìnovala 300 Kè. (V té dobì se v
továrnách vydìlávalo kolem deseti korun týdnala náhradní tøídy v kláteøe, my kluci v
lomu na Kalvárii. Proili jsme nálety amerických bombardérù, vidìli jsme letecké drama
nad Prusinkami, proívali jsme strach se svými spoluáky, kterým gestapo zatklo a poslalo do koncentráku nìkoho z rodièù.
Teprve mnohem pozdìji jsme dovedli
ocenit stateèný postoj naich uèitelù, od nich
jsme nikdy neslyeli jediné slovo obdivu k
fürerovi a jeho velkonìmecké øíi. A zaili
jsme radostný máj 1945, kdy jsme s nadením
vítali nae osvoboditele.
Byli jsme jiní i v tom, e jsme jako první
museli absolvovat i devátý roèník kolní docházky, tzv. JUK. V roce 1947 jsme obdreli
propoutìcí vysvìdèení a "sbohem kolo".
Rozeli jsme se do kol a uèebních oborù.
To ve nám probíhalo v mylenkách pøi
prohlídce koly a procházce mìstem. Zvlá
ti z nás, kteøí zde neijí a delí dobu v Napajedlích nebyli, obdivovali jak mìsto zkrásnìlo a co vechno se zmìnilo k lepímu.
Jen pøi procházce kolem továrny Slavia
- døíve bratøí Paøíkù - mnozí z nás posmutnìli.
Z továrny, kterou bratøi Paøíková zaèali budovat právì v r. 1902, tedy pøed 100 lety, a
která po celou dobu své existence zabezpeèovala obivu pro celé generace - v dobách
nejvìtího rozkvìtu a pro 1 300 zamìstnancù - zbyla jen vzpomínka. Dvanáct naich
spoluákù se tu vyuèilo a pracovalo. Jeden z
nich, Staòa Matìja, byl jejím dlouholetým
øeditelem.
Vzpomínání pokraèovalo po obìdì v
hotelu Malina pøi harmonice a písnièkách po
celý zbytek dne. Byli jsme astni,. e se zase
vidíme a naèerpali jsme nový elán a optimismus do dalích let. A nakonec pár èísel.
Z pozvaných 74 se dostavilo 40 spoluákù. Tichou vzpomínku jsme vìnovali bývalým 25 kamarádùm, kteøí odeli navdy.
Dìkujeme vem, kdo se podíleli na
organizaci setkání a pøispìli k jeho srdeèné atmosféøe. A se ve zdraví sejdeme pøi
naí pìtasedmdesátce.
Karel Máa
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nì.) Stany a sportovní zaøízení byly vypùjèeny. Svojsík vak musel pøesvìdèit rodièe dìtí,
e o nì bude v lese dobøe postaráno a e jim
nehrozí ádné nebezpeèí. Chtìl dokázat, e
pobyt v pøírodì je moný pro vechnu mláde,
tak nevybíral jen ze kol praských, ale i mimopraských ve vìku od 11 do 18 let. Nakonec se
pøihlásilo prvních 15 odválivcù, z nich tøináct vyrazilo 13. èervence 1912 pìky z Prahy
do místa táboøení. Tra mìøila asi 120 km. Na
døevìném dvoukolovém vozíku vezli potøebnou výstroj a výzbroj, náklad váil pøes 300 kg. Se
znaèným vypìtím sil absolvovali cestu za ètyøi
dny. Cestou si vaøili a spali pod stany. Cesta
zpìt po skonèení tábora byla rovnì pìky.
Z pohledu dneních kritérií musíme cestu
do tábora a zpìt hodnotit jako nároèný osmidenní putovní tábor. Samotný prùbìh tábora
byl zdaøilý. Byl provádìn výcvik ve skautských disciplinách, sportovních i tìlocvièných.
Navtìvován byl uèiteli a zájemci z okolí, rodièi junákù i pøedstaviteli Sokola. Ledy nedùvìry byly definitivnì prolomeny a ji nic nemìlo
stát v cestì pøijetí a rozíøení skautingu.
A. B. Svojsík vylíèil tuto èinnost a ivot
táboøících junákù v brouøe "Den v táboøe
junákù" vydané v dubnu 1913.
(Podle Plajner, R.: Úsvit èeského junáctví)
-ofka-

Existuje spravedlnost
Spravedlnost je morální princip, zachovávající rovnováhu ve spoleèenských vztazích. Oznaèuje ádoucí jev ve spoleènosti a ádoucí lidská
jednání, za nich jsou zajitìna základní práva
vech èlenù spoleènosti. Pøizná-li se kadému,
co mu patøí, pak existují pomìry spravedlivé.
V køesanství byla zakotvena spravedlnost
v Boí vùli, která uschopòuje mìøítko ke spravedlivému jednání. Ve starém Øímì, kdy Zeus
vykonával funkci nejvyího soudce, stála po
jeho boku Diké, bohynì Spravedlnosti, spolu
se svou matkou Thermidou, bohyní zákonného poøádku. Obì pak splynuly v jedinou bohyni práva a spravedlnosti, Justicii.
Spravedlnost nepoznává otce ani matku,
nebo prý vidí jen pravdu. I ve dvacátém století se Justicií zatiují lidskoprávní aktivisté,
kteøí vak souèasnì vyhlásili své "pravda není
obhajobou".
A jak se spravedlnosti na svìtì daøí? Mylení obèanù bombardují kauzy, kdy si pøedstavenstvo vyplatí vysoké odmìny v milionech
za dosaení zisku a následnì provedený audit
zjistí, e vznikla místo zisku ztráta. Pøi hrozícím
trestu za zpronevìru nakonec vyjdou z celého
pøípadu vichni jak beránci v roue nevinném.
Nebo okradení vlastníci a drobní støádalové.
Politujme je, moná i pøispìjme ze spoleèné
kasy, ale nìkdo je snad vinen!
Soudy se s rùznými úspìchy potýkají s
pøípady lidí, jejich jednání není trestné, pouze neetické.
Symbolem vyváeného jednání je socha
Spravedlnosti, která s páskou na oèích váí
nezaujatì kadému dle jeho jednání. Nelze
tedy nic jiného ne konstatovat, e Spravedlnost s páskou na oèích je opravdu slepá a váhy
se spravedlivou mírou jsou velmi dobøe cinknuté ve prospìch tìch, jejich jednání je pouze
neetické. Co si s tím má obyèejný obèan poèít?
Nezvlèet souèasnì s nimi a v nespravedlivì
spravedlivém kolobìhu svìta si postesknout s
klasikem, e alespoò jedinou vìc máme podìlenou spravedlivì - rozum. Nikdo si toti nestì-bvuje, e ho má málo.
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Čtení na dovolenou • Čtení na dovolenou • Čtení na dovolenou
Od počítače
Co dìlají Windows 95 na Mìsíci ?
Padají estkrát pomaleji.

Filosofská historie

???

Za prchajícím èlovìkem bìel ozbrojenec
a volal na Sokrata: "Zadr ho, je to vrah!"
Sokrates se vak ani nehnul a pronásledovaný utekl.
Ozbrojenec dobìhl k filosofovi a zlostnì
se ho ptal: "Proè jsi toho vraha nezadrel?"
"Vrah? Co tím myslí?" zeptal se Sokrates.
"To je otázka? Vrah je pøece èlovìk, který
zabíjí."
"Tedy øezník?"
"Nesmysl, myslím èlovìka, který usmrtí
jiného èlovìka."
"Aha, voják!"
"Ne, myslím takového, který usmrtí èlovìka v dobì míru."
"U rozumím, myslí kata."
"U vech rohatých! Myslím èlovìka, který
zabije druhého èlovìka v jeho domì!"
"Ale proè jsi to hned neøekl, e jde o lékaøe?"

Recept na nespavost
Potkají se dva dìdové, baví se o vem
moném a najednou ten jeden povídá: "Èlovìèe, Ferenc, já mám hrozný problémy se spaním, ne a ne usnout."
"Tak to dìlej jako já. Poèítám do tøí a usnu."
"Fakt, jo? Jen do tøí?"
"No, nìkdy teda i do pùl ètvrtý..."

Jak to bylo v ráji
Boe, já jsem tak neastná! zvolala Eva
v rajské zahradì.
Co se dìje, Evo? zeptal se Bùh.
Vím, e jsi stvoøil mì a tuhle krásnou zahradu. Ale jsem sama - a u mì nebaví jíst
jablka.
Dobrá, v tom pøípadì ti stvoøím mue,
odpovìdìl Bùh.
Co je to mu?
To je chybující bytost s agresivními sklony, obrovskou jeitností a neschopností poslouchat. Ale je velký, rychlý a svalnatý. Je
vynikající v boji, v kopání do míèe a v lovu
zvìøe - bude ti dìlat spoleènost, bude tì obdivovat, nosit na rukou, bude tì obveselovat
To zní skvìle, zaradovala se Eva.
Mám ale jednu podmínku, upozornil ji
Bùh. Musí ho nechat, a si myslí, e jsem
stvoøil nejdøív jeho.

Doktorská rada
Doktor mi doporuèil sexuální zdrenlivost.
Proto jsem se dneska ráno sexuálnì zdrel a
málem jsem pøiel pozdì po práce.

Překvapení
Manelka chtìla pøekvapit manela a koupila vestavìnou skøíò. Novou skøíò øemeslníci

pøimontovali do stìny. Po èase jela venku
tramvaj a skøíò spadla na zem. Manelka se
lekla a pøimontovala skøíò zpátky do stìny. Po
èase jela tramvaj a skøíò opìt spadla. Myslela
si, e skøíò patnì pøimontovala, a tak zavolala
souseda, aby jí skøíò pøimontoval on. Skøíò
byla pøimontovaná. Po èase jela tramvaj a
skøíò spadla... Dali hlavy dohromady a soused øekl svùj nápad: "Vlezu do skøínì a kdy
pojede tramvaj, budu sledovat, který roub
se uvolní a hned budeme vìdìt, proè skøíò
padá."
Soused vlezl do skøínì a èekal. Sousedka
zatím la do kuchynì, aby mu uvaøila kávu.
Nato pøiel manel domù z práce a co nevidí:
V pøedsíni cizí boty, v kuchyni dvì kávy,
v lonici nová skøíò a v ní soused.
Chvíli se na sebe koukají a soused øíká:
"Radi mi dvì-tøi vra, protoe kdy ti øeknu, e
tu èekám, a pojede tramvaj, urèitì mi neuvìøí!"

Důvod k rozvodu
"Slyela jsem, doktorko Koubková, e
se rozvádíte."
"Bohuel ano, paní Tøicátníková."
"Co vám provedl?"
"Loni jsme spolu trávili dovolenou na
naí chatì, ráno jsem vybìhla jen tak, bez
plavek, bìela jsem pøes louku k rybníku...
a kdy jsem se ohlédla, zjistila jsem, e mì
sleduje dalekohledem."
"Ale jdìte, paní! Vlastní mu? To snad
není tak patná vìc..."
"Vlastní, nevlastní, milá paní, vdy on
mìl ten dalekohled pøidìlaný na kulovnici."

V obchodě
Pøijde cizinec do zeleniny a ptá se: "Co je
tohle?"
"Brambory."
"Tak bych chtìl kilo a kadou zabalit zvlá,
prosím."
Prodavaèi je to divné, ale udìlá, co si
cizinec pøeje.
"A tohle je co?" ptá se opìt cizinec.
"No chlape to jsou pøece pomeranèe!"
"Tak tøi kila a kadý zabalit zvlá."
Prodavaè soptí, ale zabalí kadý pomeranè zvlá.
"Jé a tohle je co?" zase cizinec.
"To je mák, na to se !!!"

Křest
Pøijde pán ke knìzi a øíká mu, e by chtìl
nechat pokøtít svého psa. Ten se zhrozí a namítá:
"Pane, to pøece nejde. Køtít mùu jenom
èlovìka. Zkuste to nìkde jinde. Vedle v ulici
má sídlo nìjaká nová moderní neformální církev, moná vám vyhoví."
"Víte my ho máme celá rodina moc rádi,
chceme aby byl opravdu jako jeden z nás. Tak
kdy øíkáte, já tam zajdu. Myslíte e tisíc korun
by za køest bylo dost?"
"Ale milý pane, proè neøeknete rovnou, e
vá pes je katolík!"

Stvořitel
Kdy Bùh stvoøil ivot, postavil si nové
tvory do øady a nalajnoval jim ivot: "Ty, osle,
bude od úsvitu do soumraku pracovat, tahat
tìké náklady na svých zádech. Bude jíst
trávu a bude hloupý. Bude ít padesát let."
Osel Bohovi odpovìdìl: "Stvoøiteli, ít takhle
padesát let je moc. Nedávej mi víc ne dvacet
let." A Bùh pravil, a se stane. Psovi Bùh øekl:
"Ty jsi pes. Bude hlídat lidská obydlí, dìlat
èlovìku pøítele. Bude jíst, co zbude po èlovìku a bude ít tøicet let."
Psovi se tøicet let zdálo moc a usmlouval to
na patnáct. K opici Bùh pravil: "Ty jsi opice.
Bude se houpat a skákat ze stromu na strom
a chovat se jako idiot. Bude smìná a bude
ít dvacet let." Opice uprosila Boha, aby jí
takového ivota nedával víc ne deset let.
A k èlovìku Bùh pronesl: "Ty jsi èlovìk,
jediná myslící bytost na zemi, která bude ovládat jiné bytosti. Bude vládnout zemi a ít
dvacet let."
A èlovìk povídá: "Pane Boe, dvacet let je
málo. Dej mi tìch tøicet, co nechtìl osel, a tìch
patnáct od psa a deset od opice..." A Bùh tak
uèinil. Proto èlovìk ije dvacet let jako èlovìk,
potom tøicet let pracuje od rána do noci a tahá
náklady na zádech jako osel, pak patnáct let
hlídá vlastní dùm a jí zbytky a nakonec stráví
deset let tím, e dìlá aka vnouèatùm.

Poražen vlastní zbraní
Farmáø pìstuje na poli melouny a kadou
chvíli se mu stane, e mu dìti nìjaké ukradnou. Pøemýlí jak by tìm krádeím zamezil.
Jednoho dne dostane nápad. Vyrobí ceduli na
které je napsáno "Jeden meloun na poli je naputìn jedem!" a zapíchne ji na kraj pole. Od té
doby se opravdu melouny pøestaly ztrácet. Farmáø z toho má velkou radost, ale jednou takhle
jde kolem svého pole, podívá se na ceduli a na
ní je dìtskou ruèkou dopsáno: "Teï u dva!"

Japonské umění
Japonec, Nìmec, Amerièan a Èech mají
obchodní jednání. Kdy úspìnì podepíou
smlouvy, domluví se, e pùjdou spoleènì na
veèeøi. Sedí tedy v restauraci a Japonec se
zaène naváet do Nìmce, jak jsou proti nim
v Japonsku vyspìlí. Po chvilce to Nìmce natve a øíká "Hele, Japonec, pojï ven " Jdou ven
- ozve se nìkolik ran a za chvíli se vrátí Japonec
a øíká "To bylo od nás z Japonska - bojové
umìní!" Po chvilce se zase zaène naváet do
Amerièana. Toho to taky natve a tak jdou ven.
Japonec se za chvíli vrátí zpátky a øíká "To bylo
od nás z Japonska - bojové umìní". Kdy se
zaène naváet do Èecha a jdou ven, ozve se
jeden úder a po chvilce se Èech vrací : "To bylo
od nich z Japonska - hever z Mazdy.".

Doprovod
Je èasnì ráno, zazvoní zvonek, otec jde
otevøít a za dveømi stojí pìknì opilá dvojice.
"Tady .. vracím .. ....tedy vai dceru "
"Tak za prvé - øíkal jsem v deset. Za druhé
- ádný alkohol a za tøetí - tahle není moje."
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Čtení na dovolenou • Čtení na dovolenou • Čtení na dovolenou
Zbytečná otázka
Podomní obchodník zazvoní u dveøí. Otevøe mu tak jedenáctiletý kluk, v hubì tlustý
doutník. Obchodník se trochu zarazí, ale pak
øíká: "Chlapèe, je maminka doma?"
Kluk dlouze natáhne z doutníku, vyfoukne
kouø a øíká: "Co myslíte?"

Estrogen v pivu
Vèera vìdci odhalili, e pivo obsahuje
malé mnoství enských hormonù. Aby
ovìøili svoji teorii, nechali kadého ze 100
testovaných muù vypít 12 pùllitrù piva a
zjistili, e 100 % z nich pøibralo na váze,
mluvilo poøád nesmysly, zaèali být náladoví, nedokázali øídit auto, nedokázali
myslet a odmítli se omluvit kdy nìco
udìlali patnì.
ádné dalí testování se neplánuje.

Z ordinace
K doktorovi se pøiplazí pacient, který má
nù v zádech a naøíká. Doktor na to: "No jo,
chlape, ale jsou dvì odpoledne, já zrovna konèím, z toho dneska nic nebude."
"Pøece mne takhle nenecháte!" køièí zoufale mu s noem v zádech.
"Máte pravdu," øekne lékaø. Vytáhne nù
ze zad, bodne mu ho do oka a øíká: " Dojdìte si
na oèní, tam mají do ètyø."

Manažerské ponaučení
Cestuje skupina inenýrù se skupinou
manaerù ve vlaku. Kadý manaer má svoji
jízdenku, inenýøi mají dohromady jen jednu.
Najednou jeden z inenýrù volá: "Jde prùvodèí!" a vichni inenýøi se natlaèí do jednoho
WC.
Prùvodèí zkontroluje lístky manaerù a
vidí, e dveøe na WC jsou zamèené. Zabouchá
na dveøe a zavolá: "Jízdenku, prosím!"
Z WC se pode dveømi vysune jeden lístek,
prùvodèí ho cvakne, prostrèí zpìt, podìkuje a
spokojenì odchází.
Na zpáteèní cestì mají manaeøi jen jeden
lístek a svìte, div se, inenýøi nemají ádný.
Jeden z inenýrù zakøièí: " Jde prùvodèí!" a
vichni manaeøi se utíkají schovat na WC.
Inenýøi, trochu pomaleji, odcházejí na dalí
WC. Poslední z inenýrù, jetì ne se schová,
zabouchá u manaerù a zavolá: "Jízdenku,
prosím....."
Ponauèení: Manaeøi èasto pouívají inenýrská øeení, ani by jim rozumìli.

Výchovná
Pepíèek má problémy se kolními známkami, matka u neví co s ním, tak zavolá na
pomoc otce.
Ten pøijde k Pepíèkovi a povídá: "Dá si
cigáro?"
"To mohu?"
"A co trochu rumu?"
"Tak jo!"
Pak mu podá erotický èasopis, Pepíèek

listuje a po chvíli povídá: "To jsou koèky! Tati,
co je to s nimi za chlapy?"
"No právì e jednièkáøi, ty darebáku!"

Rychlá práce
Tìkému zloèinci vyprel dlouholetý trest.
Hned po proputìní spáchá dalí zloèin a policie rozele na vechny stanice jeho fotografie
ze tøí rùzných úhlù.
Po nìkolika dnech pøijde k nadøízenému
jeden policajt a øíká: "První dva jsme ji chytli
a tomu tøetímu jsme na stopì!"

Překladatelská

let.

Policajt: Kde jsi schoval peníze?
Tlumoèník: Kde jsi schoval peníze?
Zlodìj: Neøeknu.
Tlumoèník: Neøeknu.
Policajt: Kdy neøekne, zavøeme tì na 10

Tlumoèník: Kdy neøekne, zavøeme tì na
10 let.
Zlodìj: Neøeknu.
Tlumoèník: Neøeknu.
Policajt: Kdy neøekne, zastøelíme tì.
Tlumoèník: Kdy neøekne, zastøelíme tì.
Zlodìj: Zakopal jsem je v kuchyni.
Tlumoèník: Stejnì prý nepoví.

Řidič frajer
Dostane øidiè nového závozníka. Pøijedou
na první køiovatku se semaforem a øidiè ji
profrèí na èervenou.
Závozník: Co to mìlo být? Vdy tam byla
èervená!
Øidiè: Takhle jezdí frajeøi.
Jedou dál a pøijedou ke køiovatce, kde na
semaforu svítí zelená.
Øidiè zabrzdí tak prudce, e závozník málem proletí pøedním sklem.
Závozník: Jak to jezdí? Vdy máme zelenou!
Øidiè: No jo, ale co kdyby jel nìjaký frajer?

Pytlácká
Policista chytí na plái pytláka a chce mu
dát pokutu za lov humrù bez povolení.
"Jakou pokutu?" diví se pytlák "Vdy
jsem nic neudìlal. Tihle dva humøi jsou moji
mazlíèci a já je tady jenom venèím".
"Nevymýlejte si!" oboøí se na nìj policista.
"Je to pravda," trvá na svém pytlák "Pustím je, aby si zaplavali a kdy zapískám, tak
se vrátí."
"No to chci vidìt," øekne pochybovaènì
policista. Pytlák tedy hodí oba humry do vody.
"Fajn," øekne policista po chvíli, "teï zapískejte a schválnì, jestli se ti humøi vrátí."
"Humøi?" podiví se pytlák. "Jací humøi?"

Jednou větou
l Kdo pøestává asnout nad svìtem, zaèíná umírat.
l Pleatým slouí høeben jako hudební
nástroj.
l Peníze nejsou - vechno.
l Kolo dìjin nemá blatník.
l Kdo se plazí nezakopne.
l Bùh dal èlovìku dvì ruce, aby ho neobtìoval kadou malièkostí.
l Má bájeènou pamì, jene krátkou.
l Kývání hlavou není prací mozku.
l Odpoèinek je zmìna èinnosti.
l Svoboda je bøemeno - bøemeno rozhodování.
l Ó, jak krásné je vìdìt jednu vìc, nebo
dokonce dvì.
l Nic se nestalo, ale vdycky jsme to pøedvídali.
l Hroí kùi nikdy nenaskoèí husí.

Není nad důvěru
Skupina psychiatrù se sela na spoleèné
veèeøi. Jeden z nich povídá: "Lidé se nám svìøují
se svými problémy a poklesky, ale my u se
nemáme komu svìøit. Vichni jsme profesionálové, tak proè bychom nevyuili trochu èasu
a nesvìøili se navzájem se svými problémy!"
Ten první hned øíká: "Já trpím nekontrolovatelnou touhou po sexu a èasto zneuívám
enské pacienty."
Druhý na to: " Já miluji drahé vìci a tak
idím a okrádám pacienty jak se dá, abych si
mohl dovolit je koupit."
Tøetí na to: "Já zase prodávám drogy a
èasto nutím pacienty, aby je prodávali za mnì."
Pak se ozve ètvrtý a povídá: " Já vím, e
bych to dìlat nemìl, ale a se snaím sebevíc,
tak neudrím ádné tajemství a hned vechno
rozkecám."

To uklidní
Letadlo rolovalo na startovací dráhu, najednou se zastavilo a vrátilo se zpátky na stojánku. Po hodinovém èekání znovu odstartovalo. Znepokojený cestující se zeptal letuky
co se stalo.
"Pilotovi se nìjak nelíbil zvuk motoru a
trvalo nám skoro hodinu, ne jsme sehnali
nìkoho jiného."

Komplic nebo…
Kdy osoba napomáhá zloèinci poruovat
zákony, ne je zloèinec zatèen, nazveme ji
komplicem.
Kdy osoba napomáhá zloèinci poruovat
zákony, kdy je zloèinec zatèen, nazveme ji
obhájcem.

Rozkaz
Jazykové bariéry
Na Aljace se potkají dvì výpravy, ruská a
americká. Rusové táhnou medvìda. Amerièané: "Grizzly?" Rusové: "Nìt, zastrelíli!"

Na vojenském cvièení zaèalo hustì pret.
Plukovník øíká: "Vojín Vomáèka, skoète se
podívat do mého auta, zda tam nemám plá!"
Po ètvrt hodinì se vrací udýchaný Vomáèka: "Pane plukovníku, plá ve voze máte!"

8

Ohlasy čtenářů

NAPAJEDELSKÉ

7/2002

Konec staré školy ? • Konec dobrých časů ?!
Optimalizace (ruení, sluèování) kol patøila a patøí k nejcitlivìjím tématùm která se v
oblasti vzdìlávací politiky øeí. Jejím cílem je
dosáhnout efektivního vyuívání finanèních
prostøedkù ve výchovnì vzdìlávacím procesu. Vzdìlávání patøí ve vech vyspìlých zemích k absolutním prioritám. Finanèní prostøedky plynoucí do této oblasti patøí ve svém
objemu k nejvìtím ze vech kapitol státního
rozpoètu. Mìsta, jako zøizovatelé mateøských
a základních kol, která jsou si vìdoma
významu vzdìlávání pro svùj region, také
vìnují významnou èást svých rozpoètù do
kolství. Jednou z funkcí státu je zajistit bezplatnì základní a støední vzdìlání svých obèanù. Vichni víme jakou má vzdìlání cenu. Sami
jsme ochotni investovat tisíce korun do jazykových, specializaèních, rekvalifikaèních a jiných kurzù. Zde se setkáváme s trní cenou za
jakou se vzdìlávání poskytuje. Pokud se poskytuje za cenu výraznì nií, pøináí to s
sebou nepøíjemné spoleèenské pnutí na stranì
klientù kol (rodièù) i na stranì odborné pedagogické veøejnosti. Poskytovatelé vzdìlání - koly - nemohou dlouhodobì pracovat za tìchto
nestandardních podmínek a rodièe nejsou ochotni tolerovat pøípadné sníení kvality výuky.
V optimalizaèních krocích se hledá rovnováha mezi ekonomickými hledisky a vzdìlávací
kvalitou. Co se tedy oèekává od optimalizace?

Snížení výdajů na provoz škol
Náklady na provoz mateøských a základních kol jsou hrazeny z rozpoètu mìsta jako
zøizovatele. Z èlánku v Napajedelských novinách, str. 4 a 5, èerven 2002 nevyplývá, e
slouèením obou základních kol dojde k úsporám provozních prostøedkù. Vyplývá zde skuteènost, e se vyøeí tíivá situace ZU R. Firkuného s nevyhovujícími pronajatými prostory.
Je pozitivní, e snahou mìsta je vytvoøit pro
èinnost ZU R. Firkuného co nejlepí materiální a prostorové podmínky. Na druhou stranu
je nutné poèítat s nemalými finanèními náklady nutnými s úpravou nových prostor. Úvaha
o pøestìhování ZU do jednoho podlaí "staré" základní koly s minimálními náklady
není reálná. Pokud se pøichází s takto zásadními zmìnami v ivotì kadé koly musí
to být zmìny pozitivní (nové nebo rekonstruované prostory vyhovující charakteru
vzdìlávací instituce, nové vybavení, apod.).
Zøizovatelem ZU je Krajský úøad Zlínského
kraje. S ním je nutné vechny kroky konzultovat. Obava o pøípadné zruení ZU R. Firkuného není na místì. Jako èlen Komise Rady Zlínského kraje pro kolství si nedovedu pøedstavit
usnesení, které by nìco podobného doporuèilo.

Zlepšení mzdových podmínek školských pracovníků
Mzdové prostøedky vech pracovníkù ve
kolství jsou hrazeny Ministerstvem kolství,
mládee a tìlovýchovy ÈR. Ministerstvo rozepisuje mzdové prostøedky pomocí své metodiky na Krajské úøady a ty stanovují své krajské
normativy pro koly ve své pùsobnosti. Metody pro pøerozdìlování tìchto prostøedkù jsou
normativní náklady na áka a indexové náklady na kolu. Kadá z metod je výhodná pro
urèitý typ koly. Proto se, velmi zjednoduenì, pouívá zpùsob rozpisu zahrnující obì

metody. To znamená, e se za základ rozpisu
mzdových prostøedkù vezme skuteènost mzdových nákladù koly za uplynulý rok a zohlední
se zmìny výkonù (poètu ákù) s pøihlédnutím
k prùmìrné nenárokové sloce v jednotlivých
kolských zaøízeních. Uvádìní prùmìrných
platù pro srovnání jejich výe je proto ve
kolství zcela zavádìjící a o nièem vypovídající (snad pouze o vìkové struktuøe pracovníkù
kolství v jednotlivých oblastech). Relevantním srovnávacím údajem je výe nenárokové
sloky platu na jednotlivých kolských zaøízeních. Rozhodujícím ukazatelem pro pøidìlování mzdových prostøedkù do kol je nároková
sloka mzdy a ji zmínìná prùmìrná výe
nenárokové sloky platu. Pøi sníení poètu
pedagogických pracovníkù a zvýení prùmìrné naplnìnosti tøíd se z hlediska objemu mzdových prostøedkù vùbec nic nezmìní. Nedojde ke zvýení nárokové sloky
platu (pøesèasová práce) a finanèní prostøedky urèené pro osobní hodnocení (nenároková sloka) kole za uspoøené pracovníky nezùstanou. Pøedstava o tom, e
úsporou pracovníkù dojde ke zvýení mzdových prostøedkù pro ostatní je bohuel naprosto naivní.

Zlepšení kvality výchovně vzdělávacího procesu
Rodièe, jako klienti kol museli být pøi
èetbì ji zmiòovaného èlánku spokojeni s údajem o souèasné prùmìrné naplnìnosti tøíd 22,5
ákù na tøídu. Sami si toti jistì pamatují na svá
léta ve kolních lavicích, kde se jich tísnilo
pøes 30. Vìdí, e ke komunikaci s uèitelem se
dostali pouze výjimeènì, nìkdy vùbec. Národní program rozvoje vzdìlání (Bílá kniha) chce po vyuèujících aby rozvíjeli komunikativní dovednosti svých ákù, umonili
jim aplikovat základ získaných znalostí a
dovedností v diferencované (podle schopností a zájmù ákù) a individualizované
(podle jejich dosahované úrovnì) výuce.
Samozøejmì, e takto vedený vzdìlávací proces je finanènì nákladný, ale to bylo zmínìno
výe. Nií poèet ákù ve tøídì klade také
jednoznaènì vyí nároky na pøípravu pedagogù a pouití odpovídajících organizaèních forem výuky. Zvyovat poèty ákù ve
tøídách je velký krok zpìt, který nepøinese nic
z toho, co je cílem optimalizace.
Mìsto Napajedla jako zøizovatel obou základních kol by mìlo pøedloit iroké a odborné veøejnosti konkrétní údaje kvantifikující
opodstatnìnost tohoto optimalizaèního kroku.
Tento krok nezbytnì potøebuje podporu veøejnosti a kolských pracovníkù. V opaèném pøípadì nemùe pozitivnì splnit svùj úèel. Èlánek uveøejnìný v Napajedelských novinách
èerven 2002 na str. 4 a 5 obsahuje øadu faktických nepøesností a zavádìjících informací. Navozuje spíe rozpaky nad pøipravovaným zásahem do kolství naeho mìsta. Není pochyb,
e vzdìlání dìtí patøí u naich obèanù k absolutním prioritám nejen proto, e do koly nìkdy chodili, ale také proto, e vìdí, jaké má
vzdìlání význam pro kadého z nás a pro ná
region. Jde o tak závané téma, e by o nìm
mìlo v kadém pøípadì rozhodovat a nové
mìstské zastupitelstvo volené za necelé 4
Mgr. Tomá Zatloukal
mìsíce.

K létu v Napajedlích ji nìkolik let patøí
páteèní posezení pøed klubem s ivou
hudbou a tancem.

Večery před klubem
Letoní zpùsob léta pøeje milovníkùm
"Veèerù pøed klubem" s ivou hudbou. Pøi
prvních od konce èervna do poloviny èervence potìili návtìvníky skupiny Aventis, Rock and Roll Jiøího Macháèka a Petr
Pilát na klávesové nástroje a vytrvá-li letní
poèasí, budou pokraèovat.
Aktuální nabídku kapel najdete na poutaèích na køiovatce pod zámkem. Zaèátky
pøedstavení jsou vdy v pátek ve 20 hodin
a vstup je opìt zdarma.
Foto P. Pilát

Letoní sérii nezahajoval nikdo mení
ne Aventis.

Pøi hezkém poèasí zaijeme jetì dalí
pøíjemné veèery i v srpnu.
Foto: Pavel Pilát

NAPAJEDELSKÉ

Autem za našimi předky …
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Prolog
" a kde vlastnì bydlí?"
"V Napajedlích "
" ? a kde to, prosím tì, je ?"
"No, Zlín asi zná take asi patnáct kilometrù od Zlína "

l

Domov
Bìný rozhovor vedený s novými pøáteli
tu a tam - nìkde sto èi více kilometrù od
Napajedel, rozhovor konèící pìknou dovolenou, èi víkendový pobyt kdekoli u nás. Ano.
Význam naeho mìsta - a to je realita - samozøejmì neodpovídá v povìdomí zbytku populace v Èeské republice významu, který Napajedlím pøirozenì pøikládáme my, kteøí se zde
narodili, kteøí zde ijí a kteøí s nimi máme
pøímo asociován pojem domov.
Ano, víme, e historie pamatuje èasy, kdy
význam naeho mìsta pøevyoval význam
dneních prùmyslových metropolí èinících
vìhlas celému blízkému okolí. Ale tyto úvahy
patøí spíe k dobrému víneèku a pøátelsky
naladìné spoleènosti rodákù a pamìtníkù.
Vìøme, e by podobné hovory zaznìly kdekoli
tam, kde si své obce cení a zajímají se o ni.
l

Støedovìká zpráva o nás
Nejstarí zpráva o naem mìstì se patrnì
nachází v Právní knize mìsta Brna a pochází z
roku 1355. Zde v oppidum Napadil shledal
soudní tribunál vinným místního sedláka, který i na støedovìké pomìry krutì (!) vyslýchal
svého sluhu naøèeného z krádee Je vak
moné brát takové datum za poèátek ? Jistì
ne Studium historických pramenù mùe posunout první zmínku o naem mìstì o mnoho
let zpìt (viz pøednáka Dr. Z. Pokludy v Knihovnì mìsta Napajedel, èi webové stránky p. Kysilky). Pøes zjevnì existující polemiku o datech je vak nepochybné, e Napajedla v dobì
takových prvních zmínek dávno existovala.
Plnila svou dùleitou úlohu v ovládání citlivého komunikaèního prostoru pøi dálkové obchodní cestì a patøila k dravám èeských panovníkù. Kdy Jan Lucemburský odstoupil
olomouckému biskupství roku 1318 Spytihnìv
a Topolnou, zùstala zde pouze Napajedla s
nevelkým územím sahajícím od dneních Kvítkovic k Topoloné, jako zùstatek královských
domén na levém bøehu Moravy...
Ale nae vyprávìní si ani v nejmením
neklade za cíl vypisovat obecnì známé vìci,
které se snadno doèteme v krásné knize Napajedla vydané roku 1998.
l

S Kohoutkem do pravìku
Je pøíjemné sluníèkem proveselené sobotní ráno. Èlenové Muzejního klubu Napajedla
se scházejí pøed radnicí s PhDr. Jiøím Kohoutkem, CSc, uznávaným historikem z Ústavu
archeologické památkové péèe Brno. Co jim
bylo ze strany pana doktora nabídnuto? Prohlídka nejstarích archeologických lokalit
v okolí Napajedel.
l

Prahistorie města
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Malý údiv ?
Copak se i naeho mìsta týká tak dávná
historie, kterou jsme kdysi se zatajeným dechem èetli v románech Eduarda torcha? Byli
i zde, kde to lid nazval Maková, Radovany,
ardice èi Dubová pozorovatelny pravìkých
lovcù vyèkávajících pøíchodu krajem táhnou-

cích stád, srstnatých nosorocù a majestátních
mamutù? Podle stavu poznání souèasné archeologie ve nasvìdèuje tomu, e tomu tak
mohlo být.
Na Dubové, ardici, Makové a Dubníku
(vrek poblí lutavského Tvarùku) se nachází významná paleolitické nalezitì. Paleolitiètí lovci, kteøí nám zde zanechali svá pohøebitì, pazourkové nástroje a nepochybnì vyuívali toku Moravy jako dopravní cesty. Tití
lovci zde lovili ryby a odìv z kùí ulovené
zvìøe si ili jejich kùstkami.
Pohybovali se zde, usilovnì bránili a mytologizovali území, která po tisíciletích i my
povaujeme za nae.
Archeologové Wankel a Pøikryl roku 1887
a pøedevím Inocenc Ladislav Èervinka roku
1909 nám zanechali první dùkazy podporující
tuto zprvu velmi odvánou mylenku. Na úpatí Tabarek bylo Èervinkou oznaèeno 42 (dnení archeologové popsali 40) mohylníkù. (Podobnì mohutné mohylové pole se v naem
okolí nachází a v Luhaèovicích )
40 velmoù nám provdy neznámých jmen
a osudù bylo postupnì pohøbeno na úboèí
hory. Její vrchol byl pro tehdejí obyvatele
naeho kraje patrnì nedostupným sídlem bohù.
Ani velmo nemohl být pohøben na jejím vrcholku; pouze výka poloení jeho mohyly na
úboèí by mohla svìdèit vánosti, které poíval. Proè ? A jací to bohové ? Jaký to lid a
jakým jazykem se dorozumíval ? Jaké pøíbìhy vyprávìl svým dìtem ? Obstály by pøed
nám známými bájemi starovìku ?
Kult pøedkù doloitelný nejen z Tabarek,
ale i z katastrù Vrbka-Pece (5 mohyl), Nová
Dìdina (4 mohyly) i Vrbka - Stará ohrada ( 5- 7
mohyl) byl pìstován prokazatelnì ji v dobì
bronzové (asi 2000 pø. Kr. - doba snad 1250 let
pøed zaloením Øíma èi doba pamatující stavbu velkých pyramid v Egyptì ). V popsané
lokalitì nacházíme mohyly patøící váeným
osobám a do dob slovanského osídlení (Tabarky). K nejvìtímu pøekvapení pro èleny
Muzejního klubu Napajedla vak asi patøila
návtìva hradiska na Sklepiskách nedaleko
katastru Koíky. Hradisko na Sklepiskách je monumentální pravìká pevnost ( podle Dr. Kohoutka pamatující dobu asi pøed 5000 lety) slouící
jako útoèitì neobvykle poèetnému kmeni, který tehdy obýval ná kraj. V lese jsou i v hustém
porostu dobøe patrné valy z pálené hlíny smísené s døevìnou pálenou výstuí. Její nepatrné
vzorky si nyní mùete prohlédnout v Muzeu
mìsta Napajedel. Prùmìr valového opevnìní na
Sklepiskách lze odhadnout asi na 500 metrù.
V dobách kmenových bojù o lovitì zde
snadno nalezly útoèitì stovky obráncù i s
rodinami. Vrchol opevnìní tvoøí dodnes patrná kamenná akropole tolik známá z pozdìjích
keltských oppid i slovanských hradi. Jste
udiveni? My byli také. Jak poèetné osídlení
bylo v nepatrném okolí Napajedel v dobì pøed
pìti tisíciletími. V dobì, kdy v Mezopotámii
snad jetì nevzkvétal stát Sumerù a na Babylónské vìi se zaèalo pracovat a za dobu,
která nás dnes dìlí od Velkomoravké øíe
Podobné útoèitì pravìkého èlovìka s valy
sypanými z árem zpracovaného materiálu je
v naí republice známo ji pouze v lokalitì
Ordìjov.
První zmínky o Hradisku na Sklepiskách v
roce 1930 publikoval p.Hanák z Velehradské-
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ho muzejního spolku, pozdìji se zde vìnovali
archeologickému výzkumu Hrubý a Kohoutek.
Co øíci závìrem? Podìkovat za ochotu
panu PhDr. Kohoutkovi, CSc, který nám svým
jadrnì podaným vak vysoce erudovaným
výkladem pøiblíil Napajedla a jejich okolí v
dobách, kdy perem byl pazourek, èi bronzový
nù a papírem krajina. Ta krajina, kterou si
mùete i vy prohlédnout, pohlédnete-li právì
z okna. Podìkování za zajímavý den a za realizaci velkorysé nabídky Dr. Kohoutka patøí
nepochybnì i paní Blaenì Koulové z Muzejního klubu Napajedel.
l

Epilog
PhDr. Jiøí Kohoutek, CSc - pøední archeologický pracovník zlínského regionu, autor øady
pùvodních vìdeckých prací. K velmi uznávaným patøí napø. pojednání o mohutném multikulturním naleziti (neolit a Keltové) pod stavbou Carrefooru a Baumaxu. PhDr. Kohoutek
povauje za svùj nejskvìlejí objev bronzový
poklad u Poleovic - 70 bronzových nádob.
Nejvíce si vak cení výsledkù svého výzkumu
Brumovského hradu, který zcela zmìnil pohled na støedovìkou historii kraje. Pøíznivcùm
památek v blízkém okolí je jeho jméno známo
ve spojitosti s rekonstrukcemi a výzkumem
hradù Helftýn, Lukov a Cimburk.
-pako-

Na sletu v Liberci
Motto: Pro toho, kdo chce ít, je na svìtì
plno krás
V letoním roce slaví Sokol 140. výroèí
svého vzniku a k oslavì tohoto významného
výroèí byla nae sokolská jednota pozvána na
druhý "Sokolský slet pod Jetìdem", který se
konal 21. - 23. èervna v Liberci.
Seli se zde Sokolové z celé republiky a
také hosté z Kanady a ze výcarska. Zastoupeny
byly vechny kategorie cvièencù od tìch nejmeních a po nejstarí cvièence "Vìrné gardy".
Na stadionu se vystøídalo témìø 7 000 cvièících ve svých skladbách a také vlajková èeta
a praporeèníci se svými historickými prapory,
kteøí program zahajovali a spolu se cvièenkami skladby "Mùj domov" provedli závìr slavnostního odpoledne.
Z tìlocvièné jednoty Sokol Napajedla se
zúèastnila skupina en "Vìrné gardy" v poètu
jedenácti cvièenek a jako doprovod praporeèník jednoty.
Vìrná garda pøedvedla skladbu "Pocta
Janu Werichovi" hudebnì zpracovanou na melodie Jaroslava Jeka nazpívané nenapodobitelným zpùsobem Janem Werichem. Pohyb a choreografii zpracovala náèelnice ÈOS Jarina itná.
Tato skladba, nejvìtí co do poètu cvièencù - 1 700 muù a en - sklidila nejvìtí aplaus.
Vechny, které jsme si tu krásnou atmosféru v
pohodì, pøátelství a vzájemné toleranci proily, ji jen vzpomínáme na první pokusy nácviku. Zvládnutí rychlých pasáí skladby, rùzných pøechodù a spojení s hudbou. Skladbu
jsme pøedvedly na sokolském dnu v Uherském Brodì, ve Zlínì a také pøi oslavì 110.
výroèí zaloení Sokola v Napajedlích na slavnostní akademii.
Podìkování patøí èlenkám jednoty, které
nás po celou dobu nácviku povzbuzovaly a pøi
odjezdu do Liberce se s námi pøily rozlouèit.
S dobrým pocitem a uspokojením jsme se
vracely domù. S veselou písnièkou a krásnou
vzpomínkou na proité chvíle. J. Karasová
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Odjezdy vlaků z Napajedel
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Odjezdy vlaků z Napajedel
Směr Přerov
4:32 Os Pøerov (pøíjezd do cílové stanice 5:16, jede v X)
5:07 Os Pøerov (5:51, rozíøená pøeprava spoluzavazadel, pøedevím
kol)
5:22 Os Pøerov (6:19, jede v X)

13:16 Os Bøeclav (14:37, jede v X)
14:04 Os Kúty (15:50, pøeprava cestovních
zavazadel (Pøerov->Lanhot))

19:53 Os Pøerov (20:30, rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol, v X,+)

15:52 Os Bøeclav (17:04, rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol, v +)

21:57 Os Pøerov (22:38, jede v 1-5,7, nejede 27.X., pøeprava cestovních
zavazadel)

17:14 Os Bøeclav (18:25, jede v 1-5,7, nejede 27.X., rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol, nejede 31.III.,
5., 6.VII., 28.IX., 27.X. 2002)

15:09 Os Hodonín (16:01, jede v X)

18:00 Os Bøeclav (19:12, pøeprava cestovních zavazadel)

7:21 Os Pøerov (8:09, rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol)

19:04 Os Staré Mìsto (19:16, rozíøená
pøeprava spoluzavazadel, pøedevím kol)

9:20 Os Pøerov (10:05, rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol, vlak veze
pøímý vùz)

20:24 Os Staré Mìsto (20:36, rozíøená
pøeprava spoluzavazadel, pøedevím kol, v X,+, nejede 31.III., 5.,
6.VII., 28.IX., 27.X.2002)

9:20 Os Olomouc hl.n. (10:37, pøímý vùz,
rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol)

12:32 Os Pøerov (13:15, rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol)

11:34 Os Bøeclav (12:47, rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol)

18:26 Os Pøerov (19:10, pøeprava cestovních zavazadel, Lanhot->Pøerov)

6:12 Os Pøerov (6:59, jede v X, pøeprava
cestovních zavazadel)

10:41 Sp Bohumín (13:22, cestující jsou
odbaveni jako v osobním vlaku
Pøerov -> Bohumín, oddíly pro
cestující s dìtmi do 10 let, pøeprava cestovních zavazadel)

7/2002

21:38 R

Staré Mìsto (21:48, R-mono zakoupit místenku, oddíly pro cestující s dìtmi do 10 let, pøeprava
cestovních zavazadel)

21:38 R

Bøeclav (22:49, pøímý vùz, Rmono zakoupit místenku, oddíly pro cestující s dìtmi do 10 let,
pøeprava cestovních zavazadel)

Směr Břeclav
5:05 Os Bøeclav (6:40, jede v X, rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol)

13:39 Os Pøerov (14:27, jede v X, pøeprava cestovních zavazadel)

5:41 Os Brno hl.n. (8:26, jede v X,6, pøeprava cestovních zavazadel,
vozy 1.a 2.tøídy

14:56 Os Pøerov (15:44, rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol)

6:49 Os Bøeclav (8:13, pøeprava cestovních zavazadel)

16:10 Os Pøerov (16:54, pøeprava cestovních zavazadel)

8:10 Os Staré Mìsto (8:22, rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol)

17:09 Os Pøerov (17:55, rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol)

9:32 Os Bøeclav (10:40, rozíøená pøeprava spoluzavazadel, kol)

OTÁZKA: Jaký vliv má forma uzavøeného pracovnì právního vztahu na danì,
odvody sociálního a zdravotního pojitìní?
ODPOVÌÏ: Zajitìní obèanù pøi rùzných
sociálních událostech je jedním ze základních principù sociálního zabezpeèení. Pod
pojmem sociální zabezpeèení je zahrnuto
pojistné na dùchodové zabezpeèení, pojistné na nemocenské pojitìní a pøíspìvek na
státní politiku zamìstnanosti. Poplatníky jsou
velké i malé organizace, zamìstnanci i osoby
samostatnì výdìleènì èinné. V dalím nás
bude zajímat postavení zamìstnance.
Základem, ze kterého se pojistné zamìstnance poèítá, je souhrn vech pøíjmù zúètovaných v souvislosti s výkonem zamìstnání
(hrubý pøíjem) za zúètovací období. Pojistné
je stanoveno procentní sazbou ze základu.
U zamìstnancù je to 8%, z toho pøipadá
1,1 % na nemocenské pojitìní, 6,5 % na dùchodové pojitìní a 0,4 % na státní politiku
zamìstnanosti.
Kromì sociálního pojitìní platí kadý
zamìstnanec ze svého hrubého pøíjmu zdravotní pojitìní ve výi 4,5 %.
To znamená, e zamìstnanci je z jeho
hrubé mzdy sraeno na sociální pojitìní 8 %,
na zdravotní pojitìní 4,5 %, tj. celkem 12,5 %.
Pokud pøedpokládáme jako v minulém pøí-

Daně a jak na ně
spìvku hrubou mzdu ve výi 10000 Kè, pak
zamìstnanec odvádí ze své mzdy 1250 Kè na
pojistném.
Je nutno pøedeslat, e zákon nedává
mnoho moností pro sníení odvodù. Zamìstnavatel mùe na nìkteré práce vyuít
nové zamìstnance (napø. studenty) v pøípadì, kdy není efektivní na tyto práce pøevést
kmenové zamìstnance. Mùe jít napø. o generální úklid areálu firmy, ale i o kvalifikovanou
práci - hromadné zpracování dat na poèítaèi,
atd. K tomu lze podle zákoníku práce vyuít
nìkterou z dohod o pracích konaných mimo
pracovní pomìr.
Dohodu o provedení práce lze uzavøít s
novým pracovníkem, který za dohodnutou
odmìnu, ve stanoveném èase práci odvede.
Lze ji uzavøít i na opakující se èinnosti, jestlie pøedpokládaný rozsah prací v roce nepøekroèí 100 hod. Dohoda konèí splnìním
úkolu. Zákon umoòuje ústní dohodu, ale
je potøeba doporuèit zamìstnavateli i zamìstnanci vdy uzavírat pracovní smlouvu
písemnì.
Dohoda o pracovní èinnosti se uzavírá
mimo výe uvedené v pøípadech, kdy by

23:24 Os Staré Mìsto (23:35, jede v X)
23:32 Os Staré Mìsto (23:43, jede v 6,+)
Pozn.: Os - osobní vlak, Sp - spìný, R rychlík, X - pracovní den, + - nedìle a státem
uznaný svátek, 1-7 - poøadí dnù v týdnu
bylo uzavøení pracovního pomìru neekonomické. Musí být vdy písemná a rozsah prací
nesmí pøekroèit polovinu týdenní pracovní
doby v prùmìru za rok nebo dobu trvání
smlouvy. .
Zamìstnání zakládá úèast na nemocenském pojitìní tehdy, pokud podle smlouvy
trvá nebo mìlo trvat déle ne sedm kalendáøních dnù po sobì jdoucích a zapoèitatelný
pøíjem v nìm dosahuje alespoò 400,00 Kè za
kalendáøní mìsíc. Tzn. pokud není jedna z
tìchto podmínek splnìna, není splnìna podmínka úèasti na nemocenském pojitìní a
tudí se neodvádí nemocenské pojitìní. Za
zamìstnance, který (pøi splnìní podmínek
uvedených v tomto odstavci) není úèasten
na nemocenském pojitìní se neodvádí pojistné zdravotního pojitìní.
Zdroj vymezení: Zákoník práce 65/65
Sb., § 236, Zákon 54/56 Sb. §6, Vyhláka è.
165/79 Sb.v platném znìní, Zákon 592/92 Sb.,
Zákon 589/92 Sb.
Daòový kalendáø:
15. èervence 2002 Silnièní daò - druhá
záloha - pro ty, kteøí zapomnìli
25. èervence 2002 Daòové pøiznání a
platba danì za èerven (II. ètvrtletí)
Ing. Antonín Dospiva,
daòový poradce è. 1598, 0603/759133
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Vodácká Francie 2002

Tøi sta sluneèných dní v roce,
vysoké horské títy, krásná údolí
s vodácky velmi
zajímavými øekami a milí usmìvaví lidé - to vechno nás
lákalo navtívit pøímoøské dofineské Alpy
v jiní Francii, které se nacházejí mezi øekami Durance a Ubaya.
Po nezbytném ramocení vyrazily dvì
dodávky s vlekem z Olomouce pøes Napajedla do Bílovic, kde jsme u kamaráda nabrali nezbytné mnoství vína pro oslavy
následujících hrdinských èinù. Ne vyrazíme za hranice Evropské unie, je tøeba jetì
poznamenat, e z celkového poètu 12 èlenù
naí výpravy byli dva z Plznì, dva z Napajedel, jeden ze umperka a zbytek z Olomouce. Mìli jsme navázáno 6 kajakù a sbaleny
dva rafty.
Za veobecného hlaholení písní skupiny Nadoraz jsme ve ètvrtek 23. kvìtna kolem 21 hodiny pøekroèili státní hranice do
Rakouska v Bøeclavi, a tím zaèal 1 300 km
dlouhý pøesun pøes Rakousko a Itálii do
Francie, který trval bezmála 20 hodin.
U kdy jsme se v Milánì vyrovnávali
s dopravní zácpou, rýsovaly se pøed námi
vrcholky výcarských a francouzských vodních tokù. Mìli jsme a strach, e vody bude
moc, a to by znamenalo velké obtíe.
Moná bych mohl na tomto místì objasnit nìco málo vodácké terminologie, vztahující se k naí výpravì. Kajaky, které pouíváme, jsou výhradnì plastové, dlouhé od
260 do 310 cm a k jejich pohonu se kromì
vodáka pouívá oboustranné pádlo. Na kajacích se veobecnì dají sjídìt øeky obtínosti do WW IV (nìkteøí borci bez nervù i
WW V). Rafty, které jsme s sebou mìli, byla
ètyømístná Coloreda. Jedná se o vícepláová plavidla z gumotextilu pro ètyøi vodáky

France

Bordeaux

Francie - øeka Verdon

pohánìná jednoduchými pádly, vhodná do
obtínosti øeky WW V.
Kvalifikace obtínosti vody vychází z
mezinárodní stupnice Wild Waser (divoká
voda), která zaèíná od ZW A, B, C a do WW
I - VI.
A teï u zpátky k Francii. Z Pádské
níiny jsme se vyplhali do výek kolem
2 000 metrù a pøes sedlo Col de Montgenevre se pøehoupli do Brianconu v údolí øeky
Durance a jejich pøítokù. Pro nevodáckou
veøejnost by se asi podrobnìjí popisování
sjezdù øek stalo brzy nudným, a tak se mu
budu vìnovat pouze okrajovì. A do nedìle jsme sjídìli horní toky øek Guisanne,
Clareé a Durance o obtínostech WW II - IV.
e to nebylo jednoduché, svìdèí i nìkolik
nedobrovolných oputìní lodì vèetnì ztráty dvou kajakáøských pádel z naí výbavy.
Nutno poznamenat, e zatím nás provázelo
krásné sluneèné poèasí, kdy teploty pøes
den dosahovaly a 27 oC. Zato v noci klesly
a na - 1 oC, a to zas tak pøíjemné nebylo.
Musíme si ale uvìdomit, e údolí v tomto
kraji se nacházejí v nadmoøské výce kolem
1 000 m n.m.
Moná vás bude zajímat, jak se dá takový zájezd uskuteènit, ani by èlovìk utratil
velké mnoství finanèních prostøedkù. Zatáboøit a rozdìlat oheò je v této èásti Francie
moné témìø kdekoliv, co nás velmi mile
pøekvapilo. Navíc v tomto roèním období je
k dispozici mnoho jetì neotevøených kempù, odkud vás nikdo nevyene. Pitná voda
se dá nabrat u nìkteré z velkého mnoství
kaen na návsích. Monost stravování jsme
nevyzkoueli, protoe vekerou stravu jsme
si dovezli z Èeska. Jídlo pak pøipravovala
dvouèlenná sluba vdy ráno a veèer za
úèinné pomoci vech úèastníkù výpravy.
A teï zpátky na cestu. Jetì v nedìli
veèer jsme se pøesunuli na krásnou, ale dost
tìkou øeku Guil (WW III - V). Spali jsme pod

Francie - øeka Roya
zámkem Chateau Queyras, který skýtal a
kýèovitou siluetu okolním skalním stìnám a
kaòonùm. Øeka Guil ústí do Durance nad 25
km dlouhou pøehradní nádrí, kolem ní
jsme v pondìlí za detì a krupobití (zcela
výjimeènì prelo) pøejeli do údolí øeky
Ubaya (WW III - V). Na bøehu pøehrady jsme
strávili dalí dvì noci mezi sjídìním øeky
Ubaya a nutno poznamenat, e za zvuku
kravských zvoneèkù po pøedelém veèírku
a tìkém dnu se nám moc dobøe usínalo.
Poèasí se nakonec umoudøilo natolik, e
jsme se i koupali. Ve støedu veèer jsme se
pøesunuli do údolí øeky Verdon, kde jsme
sjeli lehèí úsek od Colmars a skoro k pøehradì (WW III - II) a li se podívat do Grand
Canyonu, který se zaøezává 250 - 700 metrù
hluboko do zemské kùry. Docela nároèná
pìtihodinová túra kaòonem protkaným
mnoha tunely, ve kterých se bez baterky
neobejdete, s ebøíkovými výstupy do skalních rozsedlin, opravdu stojí zato. Unaveni,
ale astni, se ve ètvrtek veèer pøesunujeme
po pobøeí pøes Cannes a Nice do Breil sur
Roya na nádhernou øeku Roya (WW III IV+). Tu jsme spluli a do Ligurského moøe
u mìsta Ventimiglia, co u místních rybáøù
vyvolalo zdìení a u turistù dost velké pobavení. Odpoledne jsme strávili dovádìním
na plái a chystali se na dalí pøesun u
smìrem k domovu na italskou øeku Noce
pod Passo Tonale (WW III - IV).
V sobotu splouváme Noce od olympijské slalomové tratì v Mezzane po most
Cavizzana. Noce známe u od loòska, take
u jsme vìdìli, do èeho jdeme a jízdu jsme
si náleitì vychutnali. Po pøejezdu do Rakouska nás v oblasti Salzburgu jetì èekala
"tøenièka na dortu" - øeka Kopentraun (WW
III - IV+) a kolem nedìlního poledne vyráíme domù.
Mohu øíci, e Francie, její pøíroda a pøíjemní lidé nás uchvátila natolik, e návtìva
této zemì urèitì nebyla poslední.
Tak ahoj!
Milan Motýl Mièák,
vodácký oddíl Klubu èeských turistù Napajedla
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Napajedla Cup Open
Pøebor v nohejbalu vznikl na høitích v ulici
Nábøeí pøed tøemi léty spíe jako recesistická
záleitost, pøi které lo více o zábavu a trochu
pohybu ne o skuteèné pøebory. I kdy si
soutì ponechala hodnì ze svého pùvodního
zamìøení, bývají tu k vidìní i pìkné sportovní
výkony a zábava kolem nic neubírá na slávì
vítìzùm. Turnaj je "open", ale pouze pro nohejbalisty z Komárova. Stáli u zrodu u prvního
roèníku turnaje a jsou stejnì tak trochu domácí. Od prvního roèníku je stabilní i tým poøadatelù - Pavel Gregor, Alois Chybík, Milan Michajlov a Petr Seidl. Stálí jsou koneènì i sponzoøi
turnaje. Vedle Mìsta Napajedla nìkolik místních podnikatelù, jejich loga mìli závodníci
na trièkách.
- Hospùdka u Èablové ve sloení kapitán Jan
Kaný hráèi Jiøí Kaný, Kamil Goi a Martin
Behrik.
Støíbro patøilo mladému týmu ADP Zlín s
kapitánem Radomilem Chybíkem ve sloení
Petr krabala, Zbynìk Veselý, Pavel Gerych a
Jaroslav Øièièáø.
Tøetí tým Tomá Bébar, Radek Martinù a
Zdenìk Rous získal kromì cen obvyklých pro
nejlepí drustva (pohár, medaile, sada trièek
a láhev ampaòského) pro svého nehrajícího
Na dvou høitích za bytovými bloky IV
a VII. nastoupilo v sobotu 29. èervna ráno pøed
osmou k utkáním ve dvou skupinách ètrnáct
mustev. Ménì, ne byl skuteèný zájem. Limit
soutìe víc nedovoluje. I tak trval turnaj s delí
"deovou" pøestávkou dvanáct hodin.
Z kadá skupiny postoupily ètyøi nejlepí
týmy a vyøazovacím zpùsobem se probojovaly ke koneèným výsledkùm.
Suverénním vítìzem a opakovaným dritelem putovního poháru se stalo drustvo KGB

kapitána Karla Roubalíka i cenu nejstarího
úèastníka.
Dùvod, proè tento velký mítink muù nepodpoøily svým fandovstvím eny vidí Alois
Chybík v poèasí. Na otázku, zda padlo více
bodù nebo piv, jednoznaènì odpovìdìl e
bodù, nebo piv bylo pouze 350 co je za celý
den pro témìø stovku chlapù nic moc.
Mimo zápis jsme se vak dovìdìli, èím to,
e je pohár open pro Komárov - tam prý toti
mají nejlepí slivovici a mají jí hodnì.
bv
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