
Zajímá vás, co je v Pečkách nového? Rádi byste se dovídali, kam u nás 
za kulturou a sportem? Nezapoměňte sledovat aktuality a akce na webových 

stránkách města Pečky:

www.pecky.cz

9 ZÁŘÍ

2020

Rozloučení s předškoláky
bylo úplně jiné než loni, a přece se opět povedlo! 

Na červen, který je dnes už dávno za 
námi, jsme plánovali slavnostní rozloučení 
s dětmi, které mají školková léta za sebou a 
v září nastupují do první třídy. Plány nám 
pokazil koronavirus. 

Bylo nám líto, že bychom se s předško-
láčky nerozloučili, dárek na památku jsme 
jim chtěli předat osobně, ověnčit je šerpou, 
pozvat paní starostku k pronesení slavnost-
ních slov stejně jako v loňském roce ... a pro-
to jsme naše předškoláky pozvali na pondě-
lí 31. 8. 2020 a doufali jsme, že nám plány 
nemoc nezkazí podruhé. Sice jsme měli na 
mále, ale podařilo se! Několik předškoláků, 
maminek a tatínků nám chybělo, zejména 
v souvislosti s epidemiologickou situací v 
pečecké základní škole. Přesto jsme jejich 
jména také přečetli a poslali jim pozdravy. 

Slavnostní atmosféru nám pomohli hrou 
na saxofony vykouzlit hudebníci – pánové 
Lukáš Urbánek a Aleš Hrnčíř, syn naší paní 
učitelky Ireny Hrnčířové. Děkujeme a těší-
me se na další společnou akci!

Bravurně zvládl svou roli pan mušketýr, 
který děti pasoval na školáky na králov-

ském trůnu (na fotografii). Za herecký vý-
kon v roli mušketýra zaslouží velký dík pan 
Martin Doskočil, manžel naší paní učitelky 
Petry Doskočilové.

Děkuji paní starostce Aleně Švejnohové, 
která pronesla milá slova ke všem zúčast-
něným a osobně předala našim učitelkám 
krásné květiny. 

Poděkování rovněž patří panu fotografo-
vi Železnému, který se pružně přizpůsobil 
našim časovým možnostem a bez váhání 
nás přišel zvěčnit do školní kroniky. Foto-
grafie pro případné zájemce jsou k dostání 
ve fotoateliéru.

A na závěr se s Vámi musím podělit o 
radost, kterou dětem udělalo překvapení. 
Pozvali jsme na zahradu Valentýna, „živé-
ho“ dinosaura (na fotografii). Překvapení 
bylo veliké a nadšení ještě větší. Těšíme se 
na příští společné setkání s našimi dětmi a 
rodiči, doufejme, že to bude již bez omezení, 
obav, dezinfekce, roušek. 

Miroslava Zumrová, 
ředitelka mateřské školy



Volby se konají v termínu:

pátek 2. října 2020 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
sobota 3. října 2020 
od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Případné 2. kolo voleb 
do 1/3 Senátu v temínu:

pátek 9. října 2020 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
sobota 10. října 2020 
od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Voliči, kteří nebudou hlasovat ve svém 
okrsku, mohou požádat o vydání  voličské-
ho průkazu. 

Termíny pro podání žádosti  jsou : 
25. 9. 2020 do 16 hodin – doručení  v lis-

tinné podobě s el. podpisem nebo prostřed-
nictvím datové schránky 

30. 9. 2020 do 16 hodin – podání  osobně.

Nejpozději 29. 9. 2020 budou voličům do-
ručeny hlasovací lístky do poštovní schrán-
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Výstava Má vlast cestami proměn – příběhy domova
Výstava pořádaná Asociací Entente Flo-

rale CZ – Souznění, z.s.  vypráví formou 
fotografií a krátkých textů příběhy chátra-
jících míst a staveb, které prošly pozitivní 
proměnou. Stalo se tak díky lidem, jimž 
není lhostejné prostředí jejich domova. 
Během své jedenáctileté existence výsta-
va představila přes tisíc zvelebených míst, 
přes tisíc příběhů o snaze měst, obcí, orga-
nizací i jednotlivců utvářet ze svého domo-
va příjemné místo k životu, a také nene-
chat upadnout v zapomnění odkaz našich 
předků. Výstava pomáhá nejen obnovovat 
budovy a místa, ale také paměť kraje a spo-
lečenský a komunitní život jeho obyvatel. 
Každý rok vidí plakáty s proměnami přes 
3,5 milionu lidí.  

Myšlenka uspořádat výstavu vznik-
la v malé vesničce v Pošumaví. V Novém 
Dvoře u Myslíva měli, tak jako v mnoha 
jiných vesnicích, na návsi rybníček. Ten 
dříve sloužil jako náhon pro mlýn, ale vli-
vem meliorací a úpravě toku potoka přišel 
o vodu. Stala se z něj místní skládka. Vrby 
rostoucí na jeho břehu se začaly rozlamovat 
a jejich kmeny překrývaly vrstvy odpadků. 
Místním začal neutěšený stav vadit. O Veli-
konocích roku 2002 se obyvatelé i chalupáři 
pustili do práce. Se souhlasem starostky 
prostor vyčistili, s pomocí zemědělského 
družstva překryli ornicí a oseli travou. Za-
hradní architektka Ing. Drahomíra Kolma-
nová připravila projekt, který všichni míst-
ní odsouhlasili. Poté přišla na řadu výsadba 
stromů a keřů. Za půl roku byla náves k ne-
poznání. Místo obecního smetiště vzniklo 
příjemné místo se zvoničkou, altánkem a 
hřištěm pro děti, které místní vyrobili ze 
dřeva podle norem Evropské Unie.  

Proč to zatím nejde všude? Proč si zvyk-
neme na rozbité ploty a chodníky, neupra-
vená zákoutí a nepořádek a někteří nadá-
vají, místo aby věci napravili? A na druhou 
stranu, proč si tak málo vážíme lidí, kteří 
se pustí do oprav a zkrášlování svého oko-
lí… Takové úvahy a potřeba poděkovat 
vedly Drahomíru Kolmanovou a její přátele 
k založení Asociace Entente Florale CZ – 
Souznění z. s. Vnímali pomalé porevoluční 
změny a rozhodli se věci změnit. Rozhodli 
se ukázat lidem, že neutěšený stav budov i 
krajiny není nutný, pokud místům věnuje-
me lásku a péči. 

Výstava má od počátku za cíl několik 
důležitých věcí: Ukazuje, jak zkrásněla 
nejrůznější místa po celé naší vlasti, inspi-
ruje ostatní k péči o své okolí a všímavému 
životnímu postoji, přivádí návštěvníky do 
méně známých míst a v neposlední řadě 
nás učí fotit „před proměnou“, abychom si 
s odstupem času uvědomili, jak krásná věc 
se nám podařila. Především však děkuje 
realizátorům jednotlivých proměn za jejich 
laskavou péči a nezměrné úsilí, které vklá-
dají do své práce a tím zvelebují domov ne-
jen svůj, ale i ten náš, společný.  

První ročník výstavy byl zahájen v roce 
2009 v Praze na Vyšehradě. Staroslavné 
místo naší historie hostí výstavu od té doby 
každoročně. Vyšehrad samotný prošel v po-
sledních letech rozsáhlou obnovou a kaž-
doročně také představuje jednu ze svých 
proměn. Je to ale především památné místo 
našich dějin, které stálo na počátku rozkvě-
tu českých zemí. Vzešel z něj také symbol 
výstavy – kamenné Srdce vlasti, nalezené 
při výkopu pro vltavskou vodu k závlaze 
parků. A tady vzniknul i název projektu – 
Má vlast. Nesporně s přispěním velikána 
české hudby Bedřicha Smetany, pohřbe-

ného na vyšehradském hřbitově. Srdce si 
každý rok při slavnostním zahájení nového 
ročníku předávají zástupci hlavních part-
nerských krajů, končícího a začínajícího 

ročníku. Každý kraj má navíc své vlastní 
srdce. Všechna srdíčka jsou každoročně 
zkontrolována profesorem Janem Pirkem, 
který zhodnotí, zda dobře prospívají a sílí 
spolu s tím, jak jejich kraje krásní.  

V průběhu let se jako partneři zapojili do 
výstavy takřka všechny kraje České repub-
liky, Ministerstvo kultury i Ministerstvo 
pro místní rozvoj a záštitu poskytuje Senát 
ČR. Podpora formou spolupráce přichází 
z řady dalších spolků a státních i soukro-
mých organizací. Výstava zůstává krátce 
po zahájení na Vyšehradě, pak se rozdělí do 
krajských kolekcí a rozjede po nejrůzněj-
ších koutech naší vlasti. Vidět ji můžete na 
náměstích velkých měst, na návsích obcí 
a vesnic, na hradech, zámcích, nádražích. 
Každý rok ji mohou zájemci spatřit na více 
než stu místech. Řada z nich hostí kolekci 
svého kraje každý rok, ať již v daném roční-
ku vystavují svou proměnu či nikoliv.  

Svou pouť po českých městech a obcích v 
červnu začal již 12. ročník výstavy.  Do kon-
ce května 2021 bude po republice putovat 
118 proměn rozdělených do dvanácti kolek-
cí. Do 30. 5. 2021 můžete hlasovat na www.
cestamipromen.cz/hlasovani  pro nejlepší 
proměnu. Vítězné proměny budou oceněny 
při slavnostním zahájení 13. ročníku 12. 6. 
2021 na Vyšehradě. Vyznamenání přijmou 
z rukou pana arch. Josefa Pleskota. Ten se 
skupinou profesionálů vyhodnotí další pří-
kladné proměny drobnějšího charakteru 
(velké stavby podléhají jiným soutěžím). 

Věříme, že vás myšlenka výstavy zauja-
la. Na www.cestamipromen.cz o ní najdete 
veškeré další informace. Také zde můžete 
přihlásit proměnu do 14. ročníku výstavy 
a zapojit se tak do zvelebování naší krásné 
vlasti.

Tereza Zatřepálková 
Má vlast cestami proměn – příběhy domova
Asociace Entente Florale CZ – Souznění z. s.

Volby do  Zastupitelstva 
Středočeského kraje a do 1/3 

Senátu Parlamentu ČR
ky na adresu trvalého pobytu, dostatek hla-
sovacích lístků bude také k dispozici přímo 
ve volebních místnostech ve dny voleb. 

Hlasovací lístky pro volby do Středo-
českého kraje i do Senátu (1. kolo) budou 
doručeny voličům v jedné obálce.

Hlasovací lístky pro 2. kolo voleb do Se-
nátu budou voličům předány ve volebních 
místnostech ve dnech voleb.

Přehled volebních místností:
Okrsek č. 1  -   ZŠ Pečky – stará budova 

(dříve Kulturní středisko Pečky)
Okrsek č. 2   -  ZŠ Pečky – stará budova
Okrsek č. 3   -  ZUŠ Pečky
Okrsek č. 4   -  Knihovna Pečky (dříve So-

kolovna Pečky)
Okrsek č. 5   -  ZŠ Pečky - nová budova
Okrsek č. 6   -  Velké Chvalovice – bývalý 

obecní úřad

Voliči si mohou před konáním voleb ově-
řit, zda jsou zapsáni v seznamu voličů, infor-
movat se, do které volební místnosti mají jít 
volit a dále upozornit v případě, že neobdrží 
v termínu hlasovací lístky na MěÚ Pečky, 
přízemí – matrika  nebo tel. 321 787 068, 721 
183 560.
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Z prázdninových jednání Rady města 
RM schválila
• Poskytnutí dotace pro Myslivecký spolek Pečky, IČ 71202919 ve výši 12.000,- Kč na čin-

nost v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
• Poskytnutí dotace pro Minigolfclub - Dráčata Pečky z.s., IČ 22690662 ve výši 6.000,- Kč 

na pořádání turnajů 2. ligy v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace.

• Zábor veřejného prostranství – dle žádosti Krajské organizace TOP 09 Středočeského 
kraje. Zábor se týká veřejného prostranství u autobusového nádraží v Pečkách v ter-
mínu od 1. 9. 2020 do 7. 10. 2020, za celkovou cenu 2.500,- Kč. Jedná se o předvolební 
prezentaci před krajskými volbami 2020.

• Výpůjčku prostoru ve Zdravotním středisku Pečky pro společnost Člověk v tísni o.p.s., 
se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2, IČ: 25755277 pro poskytování dluhového poraden-
ství.  Doba výpůjčky na dobu určitou do 31. 12. 2020.

• Jmenuje člena RM p. Jaroslava Železného koordinátorem evaluace strategického plánu 
rozvoje města.

• Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Pečky, IČ 61632236, ve výši 20.000,- Kč na 
opravu vitrážových oken na kostele Sv. Václava v Pečkách.

• Uzavření Smlouvy o dílo na zpracování PD k projektu „Hospodaření s dešťovou vodou – 
Město Pečky“ se společností Anylopex plus, s.r.o.

• Užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního nosiče v rámci předvolební 
kampaně na základě žádosti ODS, zastoupené Mgr. Petrem Machem. Jedná se o užívání  
části veřejného prostranství u autobusového nádraží v termínu 4. 8. 2020 - 4. 10. 2020, 
místní poplatek dle OZV č.1/2013 činí 500,- Kč/týden, celkem 4.500,- Kč.

• Uzavření dodatku ke SoD se společností LAND 05, Prvního pluku 347/12a, Praha 8, na 
akci „Projektová dokumentace Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách 
sever – 2. etapa“, předmětem dodatku je úprava projektové dokumentace na základě 
požadavku objednatele a změna platebních podmínek.

• Poskytnutí daru Diakonii Broumov, sociální družstvo, IČ: 49289977, ve výši  2.500,- Kč.
• Členy výběrové komise pro posouzení uchazečů na pracovní pozici „strážník městské 

policie“.
• Zveřejnění záměru na pronájem Hasičské zbrojnice ve Velkých Chvalovicích č. parc. 322, 
 výměra pozemku 72 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Podmínky pronájmu: Nájemné: 

nejvyšší nabídce – obálková metoda, Doba nájmu: na dobu neurčitou s výpovědní dobou 
3 měsíce.

• Uveřejnění VZMR na služby akce: „STUDIE a PD Proluka u domu služeb a park pod vo-
dojemem, Pečky“, hodnotící kriteria a složení komise.  Nabídky budou hodnoceny podle 
jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a 
kvality dle následujících dílčích kritérií a jejich vah: 

   • Nabídková cena – váha kritéria 30 %
   • Kvalita – váha kritéria 70 %
   kritérium kvalita se dělí na 2 subkritéria 
   a) portfolio – váha subkritériea 60 %
   b) profesní přístup – váha subkritéria 40 %.
RM doporučila ZM ke schválení
• Poskytnutí dotace pro TJ Spartak Pečky IČO 61883751 ve výši 50.000,- Kč na zřízení ka-

nalizační přípojky k tenisové klubovně na sokolišti a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
na poskytnutí dotace.

• OZV č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veř. prostranství s účinností od 1. 1. 2021.
• Zpracování PD  a realizaci  investiční akce: veřejné osvětlení, městský rozhlas a chodník 

v ulici Ke Hřišti (Velké Chvalovice) z rozpočtu roku 2021. Podmínkou bude uhrazení  ½ 
výdajů na VO a MR od zapojovacího místa 1/42 k 1/37 majitelem pozemků na základě 
smlouvy o smlouvě budoucí.

Blanka Kozáková

Seniorská obálka 
se zabydluje i u nás

Jedná se o tiskopis, který může napomo-
ci v krizových situacích. Je určen seniorům 
a zdravotně znevýhodněným osobám bydlí-
cím ve svém domácím prostředí i domech 
s pečovatelskou službou. Karta vznikla ve 
spolupráci Ministerstva práce a sociálních 
věcí a krajské samosprávy v rámci projektu 
implementace politiky stárnutí na krajskou 
úroveň. Funguje na principu I.C.E., neboli 
In Case of Emergency, což znamená karta 
pro případ naléhavé pomoci, v případě nou-
ze. Případů, kdy seniora mohou postihnout 
náhlé zdravotní potíže a musí volat záchran-
nou pomoc, přibývá, stejně jako výjezdů ha-
sičů, policie. I lidé v mladším věku jsou čas-
to rozrušení, nesoustředění, dezorientovaní 
a nedokážou odpovídat na položené otázky, 
které si výjezd zdravotníků, hasičů, policie 
vyžaduje. Velkým ulehčením pro přivolanou 
pomoc, je v této situaci dobře vyplněná se-
niorská obálka.

Měla by být vyplněna co nejaktuálněji a 
nemají chybět důležité údaje. Pro jednoduš-
ší vyplnění, podle lékařů zásahových jed-
notek, kteří formulář obsahově doporučili, 
postupujeme podle barev jako na semaforu. 
Co je červené je nedůležitější, naopak ze-
lené je na vůli seniora, zda bude chtít tyto 
údaje poskytnout. Každé vyplnění tiskopisu 
je záležitost seniora, nebo jeho osoby blízké.

Po dohodě se všemi složkami IZS je nut-
né, aby tiskopis po vyplnění byl uložen do 
označené obálky a umístěn na viditelném 
místě v domácnosti, např. na vstupní dveře 
bytu zevnitř, dveře lednice apod.

I když se uvádí zdravotní údaje, jedná 
se o nástroj sociálně zdravotního pomezí. 
Proto doporučujeme pomoci s vyplněním a 
aktualizací Seniorské obálky od rodinných 
příslušníků, pečujících osob.

Seniorskou obálku můžete vyzvednout 
na Městském úřadu Pečky, v kanceláři so-
ciální pracovnice Mgr. Šárky Velké, v úřed-
ní hodiny. Kontaktní telefon  - 321785051.

Výsadba stromů na Kostelní Lhotu 
- podzim 2020

Nabízíme možnost zapojit se do projektu 
výsadby stromů v okolí Peček. Jak jsme na 
jaře avizovali, chystáme se letos na výsadbu 
stromů podél silnice z Kostelní Lhoty.

Máme domluveno povolení pro výsadbu 
80ti stromů na pozemcích kraje a města. V 
tuto chvíli již více jak polovina stromků na-
šla své adoptivní rodiče, ale ostatní stromky 
jsou volné a budeme rádi, pokud se i pro ně 
najdou ochotní lidé, kteří projekt podpoří a 
stromky vysadí.

Do projektu je možné se zapojit vybráním 
jednoho nebo více stromků na webu http://
pecky.jan.tax/alej2020podzim, nebo napsá-
ním na email tomas.vodicka@seznam.cz. 

Předpokládaný termín výsadby je 7. 11. 
Přesný termín bude včas upřesněn mailem 
všem, kdo se do projektu zapojí.

Výsadbu stromků volíme s ohledem na 
plánovanou stavbu obchvatu, tak aby námi 
vysázená zeleň nepřišla vniveč při budování 
obchvatu.

Tomáš Vodička, Jan Tax, Ladislav Zindr

Vážení a milí obyvatelé našeho města, již 
druhým rokem jste to vy, kdo může rozhod-
nout o tom, kam bude investováno 200.000,- 
Kč. Tyto prostředky z rozpočtu města jsou 
totiž vyčleněny pro participativní hlasování. 

Letos bylo odevzdáno 257 platných hla-
sů. S absolutní převahou získal nejvíce va-
šich hlasů - celkem 97 - projekt Dovybavení 
budovy kabin na hřišti ve Velkých Chvalovi-
cích. Na druhé místo jste pak svými 54 hlasy 
posunuli Vybudování dětského hřiště v are-
álu AFK Pečky. Tyto dva projekty tedy bude 
město Pečky realizovat co nejdříve. 

A jak dopadly zbývající návrhy? Vybu-
dování osvětlení v prostoru kolem rybníku 
Benešák získal 47 hlasů, pro Skluzavku - la-
novku u sáňkovačky bylo 38 hlasů, Ciferní-
ky a rafie na Jubilejním chrámu Mistra Jana 
Husa v Pečkách podpořilo 36 hlasů, Obnovu 
historické stříkačky 33 hlasů, Úložné boxy 
na kola před nádražní budovou 32 hlasů, vy-
tvoření Expozice historické hasičské tech-
niky v Pečkách 29 hlasů, pro Projektovou 
dokumentaci k Podpičhorské naučné stezce 
hlasovalo celkem 26 z vás.

Těší nás váš zájem o dění ve městě i vaše 
chuť se na něm podílet a všem zúčastněným 
děkujeme! 

Blanka Kozáková

Výsledky hlasování 
o participativním 

rozpočtu



Ochrana životního prostředí 
je nedílnou součástí zájmů města Pečky a obce Velké Chvalovice

V loňském roce občané odevzdali k recyklaci 
14.445,83 kg vysloužilých elektrozařízení

Elektrospotřebiče obsahují spoustu ma-
teriálů pocházejících z neobnovitelných 
zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní 
prostředí. Významnou úlevu přináší však 
správná recyklace těchto výrobků. Naši 
občané jsou si vědomi významnosti třídě-
ní elektra a poctivě využívají k jejich ode-
vzdávání sběrný dvůr a červené kontejne-
ry společnosti ASEKOL. Právě díky envi-
ronmentálnímu vyúčtování zpracovanému 
kolektivním systémem ASEKOL máme k 
dispozici přesné hodnoty, které určují, ja-
kým rozsahem jsme přispěli ke zdravému 
životnímu prostředí. Spotřeba elektrické 
energie, primárních surovin, ropy, vody, 
okyselování prostředí a produkce skleníko-
vých plynů, zde všude díky zodpovědné re-
cyklaci dochází k úsporám.

Z certifikátu environmentálního vyúčto-
vání, který vyčísluje přínos zpětného odbě-
ru k ochraně přírody, vyplývá, že občané v 
loňském roce vytřídili elektrozařízení, která 
ušetřila 274,52 MWh elektřiny, 24.941,15 litrů 
ropy, 754,42 m3 vody a 9,75 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníko-

vých plynů CO2 ekv. o 23,215 tun, a produkci 
SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování pro-
středí) o 1.010,44 kg.

Že každý kus vytříděného elektra se po-
čítá, nám ukazuje například již 100 vytřídě-
ných mobilních telefonů, které uspoří 2.340 
litrů pitné vody, což by naplnilo celou cister-
nu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebi-
čů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu 
benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. 
Všem, kterým není příroda lhostejná a tří-
děním elektrozařízení pozitivně přispívají k 
ochraně životního prostředí, patří obrovský 
dík.

Environmentální vyúčtování je vypočítá-
váno pomocí studie životního cyklu výrob-
ku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která 
vypovídá o dopadech výroby a recyklace 
jednotlivých elektrozařízení na životní pro-
středí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitiv-
ně, a to ve všech aspektech. V potaz je brá-
no všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž 
zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL 
zajišťuje.

Informace o množství 
vytříděného odpadu 
v Pečkách a Velkých Chvalovicích

Město Pečky informuje o množství od-
padu, který občané města vytřídili do sběr-
ných nádob za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 
2020, a který byl předán k dalšímu využití. 
Nádoby na tříděný odpad poskytuje městu 
Pečky společnost EKO-KOM, a.s. a to na zá-
kladě smlouvy o výpůjčce nádob.  

Za uvedené období se vytřídilo: Papír - 
33,050 t; Plast - 27,380 t; Sklo - 25,230 t; Kovy 
- 1,040 t; Nápojový karton - 0,620 t.

Celkem to je 87,320 t vytříděného odpadu 
a předaného k dalšímu zpracování. Město 
Pečky obdrželo za tento odpad odměnu ve 
výši 227.328,25 Kč, o kterou se snižují nákla-
dy na likvidaci odpadů ve městě. 

Děkujeme, že odpad třídíte.

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách 
 

Poznej  
 

svého  
 

překladatele! 
 

 

Hana Švolbová, překladatelka ze 
švédštiny, autorka českých verzí knih 
Henninga Mankella, Christoffera Carlssona 
či Jonase Jonassona a jeho Stojednaletého 
staříka. 
 
 
 

O své práci překladatele  
a zajímavostech této profese si můžete 

přijít popovídat s Hanou Švolbovou 
          na besedu do Městské knihovny 

dne 6. 10. 2020 v 17,30 hodin. 

Pečecké Svatováclavské vinobraní 2020
Zveme vás na Svatováclavské vinobraní, které se po roce 

opět vrací do našeho města.
Přijďte se pobavit s přáteli a dobrými známými ve veřejném 

prostoru na louce mezi kostelem a Tescem v ne-
děli 20. 9. 2020 od 15:00 – 20:00. Na místě pro vás 
bude k zakoupení burčák, moravská a česká vína, sýry a další 
nabídka občerstvení. K zábavě je pro vás připravený doprovod-
ný program. Hudební vystoupení lokální kapely Legendy s Lá-
ďou Douskem. Zazní populární hity, které znáte z rádia nebo z 
televize.

Hlavním partnerem události je Město Pečky, které finančně 
podporuje program. Vstup na Pečecké vinobraní je pro veřej-
nost zdarma. K příjemné společenské zábavě na veřejné udá-
losti  v našem městě jste srdečně zváni.

Michal Müller, 
člen kulturní komise, hlavní pořadatel

Show nový film režiséra Dana Pánka

Natáčení důležité úvodní scény k nové-
mu filmu od režiséra Dana Pánka bylo za-
sazeno do industriálního prostoru bývalé 
firmy Tona v našem městě. Scéna má v ce-
lém filmu klíčový význam, protože uvede 
diváky do děje příběhu. Ve scéně účinkuje 

herec Martin Stránský, divákům dobře zná-
mý např. z krimi série Místo zločinu Plzeň, 
nebo ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. 
Účinkovat ve filmu dostali příležitost také 
místní obyvatelé. Adinka Sixtová si zahrála 
oběť dopravní nehody. Největší potíž jí děla-
lo vydržet chuť umělé krve v ústech. Přihlí-
žející nehody si zahrála Iva Adina Sixtová 
(matka Adinky) a Michal Müller. Filmový 
projekt je zajímavý tím, že financování na-
táčení je zajištěno ze sbírky nadšenců, tzv. 
crowdfundingu. Natáčení se uskutečnilo na 
Slovensku, většina děje. A v Česku úvodní 
scéna. Premiéra je plánovaná předběžně na 
začátek roku 2021 na Slovensku. Podle slov 
Dana Pánka by měla být premiéra v Česku 
před koncem roku 2020. Rád by uvedl filmo-
vou projekci také v našem městě za účasti 
filmových tvůrců. Žánr filmu je thriller, in-
spirovaný prvky série hororu Saw.

Michal Müller, člen kulturní komise
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Vážení, omlouvám se rodině pana 
Dürra i veřejnosti, že jsem omylem 
přidal titul inženýra zesnulému panu 
Dürrovi. Tímto se velmi omlouvám.

S úctou Materna Josef, 
řečník na pohřbu.

Omluva

Beseda 
s Jiřím Padevětem  

Jak se žije bez demokracie?

V úterý 15. 9. 2020 v 18 hod. si rezervuj-
te čas na besedu s badatelem, spisovatelem 
a ředitelem nakladatelství Academia Jiřím 
Padevětem v Městské knihovně v Pečkách. 
Tématem naší besedy bude období let 1938 
- 1953 v našich dějinách. J. Padevět získal 
v roce 2014 cenu Magnesia Litera za knihu 
Průvodce protektorátní Prahou. Sledovat 
ho můžete také na televizi Seznam - je spo-
luatorem a průvodcem pořadu Krvavá léta. 
Těšíme se na setkání.



DĚTSKÝ KLUB
NA EVANGELICKÉ FAŘE 

PRO ŠKOLNÍ DĚTI
Čas a místo:

středa odpoledne 17:00 

ev. fara (Husovo nám. 480)
Připravuje stejná skupina, která realizuje 

také jeden běh letního příměstského 
tábora ve spolupráci s VCP.

Plánovaný program 
(v duchu příměstského tábora):

Trochu společného povídání 
a výtvarného a hudebního tvoření:
otevřené seznamování se základy 

křesťanských hodnot a etiky
Trochu zábavy:

hry, sportovní aktivity… 
Trvání jednoho setkání: 1,5 hodiny

Přihlášky do 11. 9. 2019 
na mail: pavjun@gmail.com nebo na 

tel. 777187686, zde také bližší informace. 
Zahájení: 23. 9. 2020

Pavel Jun, evangelický farář v Pečkách 
a učitel hudby,

http://pecky.evangnet.cz/
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Vzpomínáme
„Odešlas maminko, ne-
známo kam, vzpomínka 
po tobě zůstanou nám.
Vzpomínky krásné, ma-
minko milá, Ty, která jsi 
pro nás jen žila.
Kdo poznal tě, ten měl 
tě rád, uměla jsi pomoci, 
potěšit i rozesmát.

Proto by takoví lidé, maminko, neměli 
umírat.“
Dne 15. 9. 2020 je tomu 10 let, co nás po 
těžké nemoci navždy opustila ve věku 
66 let naše milovaná manželka, mamin-
ka a babička paní Iva Vancová z Peček. 
Vždy rozdávala radost a byla pro celou 
rodinu velkou oporou.

Nikdy nezapomene manžel Bohumil, děti 
Pavel a Iva s rodinami a vnoučata Martin, 

Vojta, Pavlína a Iva.
„Kdo ji znal, vzpomíná.“

Dne 11. 6. 2020 uply-
nulo 5 smutných let, 
kdy nás navždy opustil 
drahý a milovaný man-
žel, tatínek a dědeček 
pan Josef Drmola z Ra-
tenic.

Jsou lidé, kteří pro 
nás v životě znamena-
jí víc než ostatní. O to 
těžší je naučit se žít bez 
nich.

20. 8. 2020 uplynulo 10 
roků co nás navždy opus-
tila paní Marcelka Řezá-
čová z Peček. Roky ubíha-
jí, ale vzpomínka a bolest 
v srdci stále zůstává.

Vzpomíná sestra s rodinou

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách 
 

pořádá  
 
 

„Knižní bazárek“ 
 
 
 

a to pouze od 1. 10. do 31. 10. 2020 v prostorách knihovny. 
Jedná se o výprodej vyřazených knih z fondu knihovny pro děti i dospělé a cena 

za 1 ks činí 5,- Kč. Výtěžek z prodeje bude použit na nákup nových knih. 

 
  

7. 10. 2020  od 18h 
v Římskokatolickém kostele sv. Václava. 

Bližší informace o celé trase na plakátech,      
webu a facebooku Městské knihovny. 
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Městská knihovna Svatopluka Čecha    
pořádá ve spolupráci  

s p.  Josefem Ptáčkem a Památníkem národního písemnictví ČR 
výstavu reprodukcí ilustrací českých ilustrátorů 

„Ilustrátoři dobrodružství“ 
 

 

 

 
 

           v prostorách knihovny 

       od 1. 10 do 30.10. 2020 

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách 
 

 zve na prodejní výstavu 
 

„POCTA  
BRAKOVÉMU ŽÁNRU“ 

 

      pastelů, kreseb  
a maleb  

Petry Koblížkové. 
 
Kde:  
v prostorách knihovny 
Kdy:  
Od 1. 9. do 30. 9. 2020  
 
Otevřeno: 
Po, st, pá   12-16h 
Út, čt 8-12 h 13-18h 

Městská knihovna S. Čecha ve spolupráci  
se Základní školou v Pečkách 

 
zvou na literární procházku 

 

Společné pečecké čtení  
pro děti a rodiče,  

 

která se koná  
v pátek 22. 9. 2020 v 17h. 

 
Z ohledu na nejmenší a dopravní situaci ve městě je celá akce 

směřována do středu města. Naše čtení začíná na zahradě Vzdělávacího centra, pokračuje přes 
školní zahradu ZŠ, zahradu MŠ Mašinka, přes prostory ZUŠ až do Městské knihovny. 

 

Na programu jsou oblíbená díla předčítačů a předčítat budou opět vaši spolužáci, učitelé, 
knihovnice a dobrovolníci z řad rodičů či prarodičů. 

Každý dětský účastník dostane na začátku putování upomínkový Průkaz posluchače a pokud 
se zúčastní celé trasy, bude v knihovně občerstven a obdarován drobnou odměnou. 

 

… určitě ty s pečeckým příměstským tá-
borem, který pro naše děti, i ty z okolních 
obcí, pořádáme ve vzdělávacím centru. Za-
dařilo se a jsme rádi, že jsme slibu z loňské-
ho léta dostáli a mohli tak nabídnout o další 
tři turnusy víc. Takže rekordních třináct s 
208 dětmi!

Letos se nově malovalo a kreslilo s 
Františkem Hálou, „pohádkovalo“ s Kubou 
Kašparem, přidali jsme jednu angličtinu s 
Verčou Horákovou a dobu pravěkou si malí 
táborníci užili a Míšou Šolarovou. Velký dík 
patří opět panu faráři Junovi a jeho týmu z 
evangelického kostela, kde se muzicírova-
lo a výtvarničilo, báječný keramický týden 
děti strávily s Ivanem Sagačem, sportovalo 
se s Hankou Pluhovskou a Lukášem Hanze-
línem, hmyzí říši jsme zkoumali s Kačkou 
Čihákovou, o malé zálesáky se postarali 
bratři Šrámkové, již šesté léto je s námi Péťa 
Adamovičová se svou hravou angličtinou. 
Náš tým by nebyl úplný bez Míši Kúrové a 
Janiny Zdaričkové. I letos jsme vypomohli 
pečeckému AFK při letním soustředění ma-
lých fotbalistů. Vám všem velký, velký dík!

Nepostradatelnou součástí našich táborů 
je i zázemí výborné kuchyně a milého pro-
středí Restaurace U Marka. Moc děkujeme. 
Velmi si ceníme i pomoci Jarušky Heroldo-
vé, která nás letos přichýlila v prostorách 
své ZŠ p. o.

Léto plné her, poznání, kamarádů, výletů 
a zábavy je za námi. Těšme se na společné 
prázdniny 2021!

Za realizační tým Jana Kusá (koordinátor 
VCP) a Lukáš Hanzelín (ředitel KS).

Nabídku kurzů a kroužků Vzdělávacího 
centra Pečky pro školní rok 2020/21 nalezne-
te na www.vzcentrum.cz nebo na facebooku 
Vzdělávací centrum Pečky.

Prázdniny se 
povedly …

Poděkování
Děkujeme Všem, kteří se zúčastnili 

posledního rozloučení s paní Ludmilou 
Dřízhalovou.

„Zvláštní díky patří synovi Václavovi“.
Rodina
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Týden knihoven 2020 
v pečecké knihovně od 22. 9. - 11. 10.  

 
22. 9. - 17 h  „Společné pečecké čtení pro děti a rodiče“ - 
literární procházka po městě s oblíbenou knihou. 
1. 10. - výstava „Ilustrátoři dobrodružství“ – výstava kreseb a maleb českých 
výtvarníků a ilustrátorů ve spolupráci s p. J. Ptáčkem a Památníkem národního 
písemnictví Praha. 
1. 10. - „Knižní bazárek“ – výprodej vyřazených knih, potrvá do 31. 10.  
6. 10. - 17,30 h „Poznej svého překladatele“ – o své práci překladatele a 
zajímavostech této profese si můžete přijít popovídat s Hanou Švolbovou.  
6. 10. - 18 – 19,30 h  „Kurz jógy“  - pod vedením lektorky Hany Vrbské. 
7. 10. - 18 – 19,30 h  „Kurz jógy“  - pod vedením lektorky Ireny Mrázkové. 
7. 10. - 18 – 20 h  „Noc literatury“  - literární procházka pro dospělé je součástí 
mezinárodního literárního happeningu. 
10. 10. – 14 h  „Deskohraní aneb Odpoledne plné her“  - další z oblíbených akcí 
nejen pro děti. 
„Jak co najdu v knihovně“ - informatické besedy pro ZŠ  
 

Týden amnestie dlužníků - (pouze v době od 22. 9. do 11. 10. 2020!) 
Přihlašování nových čtenářů zdarma  - (pouze v době od 22. 9. do 11. 10. 2020!) 
 

Jednotlivé akce budou připomenuty samostatnými plakáty. 

Jak to dopadlo
Příští rok to bude už dvacet let, co jsem 

poslala do Pečeckých novin svůj první pří-
spěvek – o rodině baletního mistra Vlasti-
mila Harapse, jehož otec se narodil v Dob-
řichově.

Podle mých trochu nepořádných zázna-
mů je ten dnešní sto devadesátý třetí. Píšu 
je na staré Zetě s mnohými překlepy a opra-
vami, za které se vlídným paním v městské 
knihovně věčně omlouvám. Zůstávají mi 
kopie na průklepovém papíře, a protože 
mezi nimi často něco hledám, jsou doko-
nale přeházené a je tudíž třeba je konečně 
srovnat podle doby vzniku. Sáhnu do desek 
a vida! mezi prvními přesně rok staré poví-
dání o našem slepičím hospodářství, ukři-
čeném kohoutovi a sedmi kuřatech daných 
mi na dochování, protože stejně nemám co 
dělat! Tenhle příběh má pokračování.

S kuřaty přibyla klec, půl pytle krmení 
a napáječka, ostatní je na mně. Roztomilá 
drobotina si začala žít jak pámbu ve Fran-
krajchu, jak by se u původních chovatelů 
nikdy neměla. Na klec přišly desky a igelit, 
aby jí nepršelo na zádíčka, od rána dokonalá 
péče – namočený chlebíček, dobré zobáníč-
ko z Křížova mlýna, po celý den něco zele-
ného, několikrát denně vyčištěná, čerstvou 
vodičkou naplněná napáječka. Protože si 
kuřátka nedala vysvětlit, že usadit se na noc 
v koutě mokrém od napáječky není rozum-
né, dostala ještě pod zadečky seno. A na klec 
starý koberec, co kdyby foukalo! 

Naděje, že v tom hejnu vyrostou aspoň 
tři čtyři slepičky, se ukázala jako lichá. Šest 
kohoutů a jedna slepička, tak to dopadlo! 
Krásné kohouty nikdo nechtěl, nemohli 
skončit jinak než na pekáči. Jistý odvážlivec 
chudáčky zkrátil o hlavu, našli se zájemci o 
masíčko, já se ho ráda vzdala.

Zato jednomu, hedvábníčkovi, byl da-
rován život. Starý kohout svou ukřičenou 
životní dráhu už skončil a tenhle mladík 
dostaĺ za úkol melodicky zpívat, být krotký 
a dobře vládnout svým třem slepičkám a 
jedné slepičí důchodkyni. Až na to poslední 
to nevyšlo. Zachráněný krasavec se ukázal 
jako útočník, velice mě překvapilo, když 
jsem utržila zákeřný klofanec. Doráží na 
kbelík, z koštěte si nic nedělá. Zklamal mě. 
A taky ošklivě kokrhá!

Z. Ferešová

Slavnostní 
spuštění hodin
   Zatímco z věže katolického kostela 

odlétaly zvony do Říma, do věže evange-
lického kostela se vrátil nově zrestaurova-
ný hodinový stroj. Od velikonoc uplynula 
již delší doba, takže ti všímavější z vás jistě 
zaznamenali, že věžní hodiny ukazovaly po 
dlouhé době přesný čas i častěji než dvakrát 
denně. Stroj po náročné opravě šel něko-
lik měsíců ve zkušebním provozu, během 
kterého se odchytávaly drobné mouchy ce-
lého systému a postupně se seřizoval jeho 
chod. Po vyřešení problému s uvolněnými 
rafiemi, kvůli kterým měla každá čtvrtina 
Peček jiný čas, a po vyladění rychlosti, na-
stal okamžik, abychom slavnostně spustili 
ostrý provoz. Přijďte ve čtvrtek 10. 9. v 17 
hodin na farskou zahradu. Připravili jsme 
pro vás ve spolupráci s Nadací Via a Českou 
Spořitelnou, která prostřednictvím progra-
mu „Dokážeme víc“ podpořila i nákladné 
restaurování stroje, neobvyklou sousedskou 
sešlost. Originálním happeningem spustí-
me hodiny, k poslechu zahraje country ka-
pela Vrzavá Suzy, drobné občerstvení a pivo/
limo bude zajištěno. P. S.: Půllitry s sebou!

Zdraví a děkuje, Jonáš Hájek

V portálu na nároží

Jdeme-li od podchodu ulicí 5. května, 
míjíme vesměs přízemní zástavbu. Po levé 
straně, na nároží Grégrovy ulice stojí dům 

čp. 200. Ještě nedávno v něm byla cukrár-
na. Jednopatrový dům byl přestavěn ze 
staršího přízemního domu zřejmě těsně po 
první světové válce. Má nápadný sloupový 
portál, který je ohlasem kubizujících forem 
nedalekého Jubilejního chrámu Mistra Jana 
Husa. Vstup je lemován dvěma sloupy s kó-
nickými hlavicemi a nad mohutnou zkose-
nou římsou je drobný trojúhelný nástavec. 
Na římse se zachovala ještě malá lucerna, 
tvarově odpovídající kubizujícím formám 
portálu a osvětlující vchod. Do hluboké, ale 
jednoduché zárubně jsou vsazeny dveře pod 
zaslepeným světlíkem s popisným číslem. 
Vlastní dveře mají v horní části prostý svět-
lík z nového skla a jsou opatřeny kosodél-
ným  mřížováním s kazetami. Klika se také 
bohužel nezachovala. Členění výplně dveří 
je tedy jednoduše geometrické, bez jakých-
koli výzdobných prvků a upřednostňuje je-
jich čistě užitkovou funkci. Dveře jsou ukáz-
kou definitivního opuštění přežívajících his-
torizujících forem, které jsme připomínali 
v předchozích článcích. Dům s nápadným 
portálem a jednoduchými dveřmi je jednou 
z několika staveb, které chtěly za pováleč-
né konjunktury první republiky dvacátých 
let minulého století dodat venkovské obci 
městský charakter.

Miloslav Vlk, 
historik umění a člen kulturní komise města

Občanská poradna 
Respondeo v Pečkách

Bezplatné poradenství můžete využít každý čtvrtek od 13 do 17 hodin 
ve Vzdělávacím centru Pečecka.
S čím například můžete do poradny dorazit?
Rodinné právo (rozvod, svěření dětí do péče, výživné)
Majetkoprávní vztahy (dědictví, spoluvlastnictví, darování)
Bydlení (nájemní vztahy, společenství vlastníků jednotek)
Pracovněprávní vztahy (výpověď ze zaměstnání, práva zaměstnanců)
Spotřebitelské právo (reklamace)
Dluhy (vymáhání, exekuce, práva dlužníků i věřitelů), a další…

Kontakty: 
www.respondeo.cz, tel. 731 588 632, email: poradna@respondeo.cz
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Úvodem bych Vám rád 
poblahopřál k významné-
mu životnímu i profesnímu 
úspěchu, který redakci PN 
ostatně ponoukl k tomuto 
rozhovoru s Vámi. Prozra-
díme čtenářům, že jste byl 
nedávno jmenován profeso-
rem na Univerzitě Karlově. 
Když si vezmu naše městeč-
ko, jeho možnosti i prostředí, 
které vytváříme: jaká byla 
cesta Ladislava Krištoufka 
z Peček až k profesuře – byla 
hodně klikatá?

Děkuji za přání. Cesta k profesuře se 
zpětně může zdát relativně přímá, ale jako 
u každého se život skládá z těžko spočetné-
ho množství malých rozhodnutí, kde plno 
z nich bývalo mohlo celý život velmi ovliv-
nit a směřovat ho jinam. U mě byla cesta v 
mládí docela standardní, tedy z pečecké zá-
kladní školy na poděbradské gymnázium. 
Z následujících určujících rozhodnutí bych 
vypíchl výběr mezi ekonomií a teologií pro 
vysokou školu, obratem jestli ekonomii na 
VŠE nebo na Univerzitě Karlově, rozhodnu-
tí vyjet během bakalářského studia na půl 
roku do Londýna (což v roce 2006 bylo dost 
nestandardní; navíc jsem v Londýně potkal 
svoji budoucí manželku) a výběr mezi dok-
torátem na plný úvazek oproti finančnímu 
auditu v PwC. Ten poslední krok vlast-
ně určil veškeré další směřování, protože 
doktorát v korporátu nikdo moc neocení 
(minimálně tedy doktorát v oboru ekono-
mie a společenských věd obecně, i když sa-
mozřejmě existují výjimky), spíše naopak. 
Když už pak máte doktorát a někdo vás v 
akademické sféře chce, což není triviální, 
tak k habilitaci (docentuře) a pak jmenová-
ní (profesuře) směřuje nebo chce směřovat 
každý, někdo dříve, někdo později, někdo 
vůbec.

Zaujalo mne, že se mimo jiné zabývá-
te kryptoměnami. Moje znalosti o tom, 
přiznávám otevřeně, jsou zcela vágní 
a představa, že někdo „těží“ virtuální 
měnu, tedy bohatne prostřednictvím 
nějakých matematických operací, je po-
dobna středověké alchymii. Ale budiž: 
měna byla vždy záležitostí dohody mezi 
lidmi a doby, kdy byla kryta zlatem jsou 
již historií.  Myslíte, že kryptoměna bude 
časem tak běžná, jako jsou dnes jiná pla-
tidla?

„Těžba“ kryptoaktiv je nešťastným ná-
zvem, i když přesným překladem „mining“, 
který byl v počátcích zvolen spíše pro to, aby 
se přiblížil lidem. V realitě jde o odměnu za 
potvrzení transakcí v systému, při kterém 
jsou zároveň „těženy“ (vytvořeny) nové 
digitální mince. Myšlenka kryptoměn (a 
kryptoaktiv obecně) je postavena hlavně na 
nezávislosti od jakékoliv centrální autority 
(státu, centrální banky, clearingového cen-
tra banky). Když standardně pošlete platbu 
z bankovního účtu na jiný účet, musí někdo 
překontrolovat, že tam ty peníze opravdu 
máte, že ten účet existuje a že tedy transak-
ce může proběhnout a pak ji provést. To je 
standardní clearingové centrum banky. Co 
se ale stane, když banka odmítne transakci 
zprocesovat, ať už z jakéhokoliv důvodu? V 
blockchainu, který stojí za všemi kryptoak-
tivy a je takovou otevřenou, transparentní 
účetní knihou, taková transakce proběhne, 
když jí odsouhlasí určité množství „těžařů“, 
a to právě skrze řešení složitých početních 

úloh (to platí pro tzv. „Proof of 
Work“, což je stále nejběžnější 
protokol potvrzování transak-
cí). Za to pak dostávají odměnu 
z poplatku za transakci, plus 
podíl z nově vytvořených (vytě-
žených) digitálních mincí dané 
kryptoměny. Nikdo si tedy ne-
těží jen tak, ale je součástí sítě, 
která zaručuje funkčnost a ne-
závislost systému.

Hlavní krásou kryptoaktiv 
je ale jejich transparentnost – 
každá transakce je zazname-
nána na veřejném blockchainu, 

velmi přesně víme, kolik dané měny, např. 
Bitcoinu, bude v oběhu v roce 2030, známe 
počet transakcí daný den, hodinu, minutu 
apod., to vše v podstatě spojitě. Dokážete 
si něco takového představit u běžné měny? 
Myslíte si, že někdo ví, kolik je v oběhu 
amerických dolarů?

Co se týká praktické použitelnosti, tak 
tam je ještě dlouhá cesta, hlavně v uživa-
telské přívětivosti. Musíme si uvědomit, že 
jsou stále lidé, kteří nemají platební kartu 
nebo internetové bankovnictví. Pro takové 
je nějaký Bitcoin úplné sci-fi. Ale upřímně, 
už teď můžeme bez hotovosti fungovat v 
podstatě bez problému. Zkoušel jsem něko-
lik měsíců fungovat úplně bez cashe a šlo 
to, stačil mobil (s platební kartou „uvnitř“). 
Ve chvíli, kdy budu moct platit Bitcoinem 
skrze platební kartu (nebo přes mobil, 
případně čipem pod kůží) bez problémů a 
budou tak moct činit lidé v množství po-
dobném současným bankovním platebním 
kartám (tedy bude rozumně vyřešen pro-
blém škálování), tak je nezávislost na jaké-
koliv instituci jenom bonusem. Ale jak ří-
kám, tam je ještě nějaká cesta před námi. A 
nemyslete, že centrální banky ve světě ne-
pracují na vlastních kryptoměnách. Osob-
ně ale vkládám větší naděje do kryptoaktiv 
nesoucích chytré kontrakty, které by mohly 
efektivně a transparentně nahradit nejen 
různé finanční nástroje, ale také např. cí-
lené výplaty sociálních dávek, stravenky, 

vládní fiskální stimulace apod. Ale to už je 
samozřejmě na delší povídání.

Odpusťte mi asociační skok jinam, ale 
nedá mi to. Jaký je Váš názor na euro a 
českou korunu? Měli bychom v dohledné 
době vstoupit do eurozóny?

Krátká odpověď – rozhodně ano, čím 
dříve, tím lépe. Pro delší odpověď je hlavní 
to, že se u nás euro a Evropská unie staly 
lehkých zdrojem politických preferencí. Od 
vstupu do EU se hlavně Václavu Klauso-
vi podařilo v lidech vyvolat dojem zlé EU, 
která nám pořád něco nakazuje a zakazuje. 

Je to samozřejmě nesmysl. Členství v EU 
je pro nás obrovsky prospěšné, nejen eko-
nomicky, ale hlavně bezpečnostně-politic-
ky. Politici se bohužel svoji neschopnost v 
rozumném čerpání podpory a své malosti 
schovávají právě za byrokratičnost EU. Až 
pojedete autem k moři do Chorvatska, po-
rovnejte si, po čem jedete v ČR a po čem 
jedete mimo ČR. A dívejte se na cedule, kdo 
to zaplatil. U nás místo stavby dálnic pře-
jmenováváme rychlostní silnice na dálnice. 
Ale to je chyba a neschopnost všech politic-
kých reprezentací, které jsme v ČR od vstu-
pu do EU měli a máme. Nicméně EU nejsou 
jenom peníze a dotace, to je až na druhém 
místě. Na prvním místě je mír v Evropě. 
Spojování Evropy po 2. světové válce je 
něco bezprecedentního a úžasného, nám 
to bylo sice na čtyřicet let odepřeno, resp. 
jsme se spojovali či byli spojováni jiným 
směrem, ale bylo nám umožněno vrátit se 
tam, kam historicky patříme. Nobelova 
cena míru, kterou EU v roce 2012 obdrže-
la, sice mohla působit kontroverzně, možná 
směšně, ale když se člověk objektivně a v 
klidu zamyslí, tak je to naopak jedna z těch 
nejsmysluplnějších.  

Ale zpátky k euru. Tam je to podobně. 
Nezávislost naší koruny je velká pohádka a 
v podstatě fetiš, že co je české, tak je nějak 
výjimečné. Dvě věci jsou určitě historicky 
unikátní: samotný vznik československé 
koruny pod dohledem Aloise Rašína po 
1. světové válce bez hyperinflace jako v 
okolních nástupnických státech Rakous-
ka-Uherska (a jinde) a měnová odluka při 
rozdělení ČSFR. Ale to není důvod se ko-
runy držet za každou cenu. Česká národní 
banka v podstatě kopíruje Evropskou cen-
trální banku, ekonomicky je Česká repub-
lika opravdu sedmnáctou spolkovou zemí 
Německa, což samozřejmě má nešťastné 
historické konotace, ale historii v rámci 
Svaté říše římské (národa německého) a 
geografické ukotvení v Evropě nám prostě 
nikdo neodpáře. Mít jinou měnu je nevýho-
dou v soutěži o zahraniční firmy, firma chce 
rozpočtovat v eurech, a ne neustále řešit za-
jištění proti měnovému riziku. A argument, 
že všude stejně platíme kartou, také neob-
stojí, jenom si většina lidí neuvědomuje, ko-
lik nechává bankám na kurzovém rozdílu. 
Plus bychom zamezili kreativitě ČNB. Mě-
nové intervence v letech 2013 až 2017 byly 
něco lehce řečeno neortodoxního a z mého 
pohledu mimo pravomoc ČNB, ta má řešit 
měnovou a finanční stabilitu, nikoliv hos-
podářskou politiku. 

A všimněte si, že většina akademických 
ekonomů (tedy těch, kteří k obživě nepo-
třebují být populární) je pro přijetí eura. To 
sice není nutně přesvědčivý argument, ale 
o něčem to vypovídá. 

Téma je to pozoruhodné a Vaše podá-
ní srozumitelné a zajímavé, je znát Vaše 
erudice i pedagogický talent – schopnost 
zaujmout, ale rád bych se vrátil na začá-
tek našeho vyprávění, k našemu městu. 
Jaké byly Pečky Vašeho dětství a mládí? 
Jaký obraz máte v paměti a čím jsou jiné 
nyní?

Jsem dítě ze sídliště, tudíž moje dětství 
je spojeno hlavně s fotbalem a hokejem 
„před barákem a za barákem“ nebo u „čty-
řicítky“, v zimě hokej na „Močce“, po veče-
rech hra na schovávanou. Přeci jen jsem 
ještě z generace, kdy se hrálo venku, aniž 
bych tedy chtěl znít nějak moc sentimen-
tálně. 

„Vždycky jsem se snažil věci, které zrovna dělám, dělat pořádně…“
Rozhovor s prof. Ladislavem Krištoufkem, pečeckým rodákem
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V mládí, tedy řekněme gymnázium a 
první roky na univerzitě, už jsem samozřej-
mě více vnímal problémy města, zároveň 
se člověk dostal ven ze sídliště; Pečky byly 
vždy docela rozparcelované, takže se děti 
a mladí scházeli a znali hodně na základě 
toho, kde bydleli. Na přelomu tisíciletí byly 
Pečky relativně nebezpečné a dostávaly 
svojí pověsti „varny na dráze“. Teď je situa-
ce v Pečkách výrazně lepší, problémy s kri-
minalitou jsou někde úplně jinde než před 
těmi patnácti dvaceti lety.

V současné době jsou pro mě Pečky po-
řád důležité, přestože bydlíme s manželkou 
a dětmi v Kolíně. Mám zde rodiče, sestra 
Kateřina (provdaná Čiháková) učí na pe-
čecké základní škole a bratr Karel je bývalý 
místostarosta a provozuje firmu KKcomp. 
V Pečkách se tedy vyskytuji docela často a 
vztah k nim mám pořád silný.

Je tady něco, o čem můžete říct, že Vás 
to nastartovalo, inspirovalo k Vašemu 
oboru? Škola, učitelé, knihovna…?

Určitě vzpomínám na základní školu, ně-
kteří učitelé byli opravdové osobnosti a dost 
mi toho dali. Na čtení na čas v první třídě u 
paní učitelky Králové pamatuji doteď, i to, 
že mě po snad dvaceti letech poznávala ve 
městě a zdravila jménem. Z druhého stup-
ně to pak byli hlavně paní Čáslavová (byla 
třídní učitelkou naší výběrovky, v mate-
matice se nám věnovala nadstandardně, s 
ranními extra hodinami od sedmi), Křížová 
(angličtinou žila, na devadesátá léta jsme 
měli opravdu extra výuku) a pan Zitta (už 
tehdy byl jeho přístup k vynucování káz-
ně neortodoxní, nicméně s ním byla dost 
legrace a důležité letopočty sypu z rukávu 
pořád). Matematika a angličtina mě pak 

provází celý život, a to i kariérně, protože 
kvalitní ekonomie je hlavně matematika 
a jediným jazykem ekonomie je angličti-
na. Faktem ale je, že si nevybavuji nějaký 
konkrétní okamžik, kdy bych si řekl „tak a 
teď budu univerzitním profesorem“, či kon-
krétní osobu. Vždycky jsem se snažil věci, 
které zrovna dělám, dělat pořádně a věřil 
jsem, že se to dlouhodobě vyplatí a někdo to 
ocení. Možná naivní, ale zatím mi to docela 
slušně funguje.

Samozřejmě velmi důležité bylo to, že 
mě v rozhodnutích a nápadech „za mlada“ 
podporovali rodiče, někdy ty nápady byly 
trochu bláznivější, či řekněme ne úplně 
běžné (i když to je vždycky subjektivní), 
ale měl jsem v tom docela velkou svobo-
du. Jako ekonom-matematik bych dodal „v 
rámci daných omezení“.

Za to vzpomínání děkuji, jistě udělá 
radost mnoha lidem, současně by mohlo 
být inspirací pro mladé, vždyť bezděky 
vyprávíte příběh o každodenní píli a 
práci na sobě… Přitom jste tu pěkně cha-
rakterizoval proměnu Peček (víceméně 
k lepšímu). Kdybyste si nyní představil 
naše město za dvacet let, jaké by mělo být 
a co by se mělo podle Vás zlepšit? 

Vybavuji si kalendář s kresbou, jak by 
Pečky měly vypadat v roce 2000 (vize snad 
z roku povýšení na město, tedy 1925). No, 
tramvaje v Pečkách tedy ani v roce 2020 ne-
jsou. Ale vážněji, z mého pohledu je hlavní 
bezpečnost, to platí všude. Lidé se musí cí-
tit bezpečně a v klidu. Další je infrastruktu-
ra, kde je nutné si připustit, že Pečky jsou 
v podstatě pražským předměstím, tedy je 
důležité funkční, čisté a bezpečné nádraží 
a dostatek parkovacích míst, plus větší dů-

raz na cyklistiku, protože z jednoho konce 
Peček na druhý jste na kole za pár minut. 
Bohužel mi nepřijde, že by toto bylo bráno 
v potaz při aktuální rekonstrukci hlavní 
silnice, což je škoda. Dokončení a rozšíření/
protažení cyklostezek třeba až do Poděbrad 
by bylo také hezké. 

Zásadní je určitě dokončení obchvatu 
okolo severu Peček. Rekonstrukce hlavní 
silnice bez obchvatu je trochu s otazníkem, 
i když chápu, že dotace a fondy mají něja-
kou časovou strukturu. A co se týká služeb 
a zázemí, tak je samozřejmě nutné zajistit 
či podpořit hlavně ty základní – tedy lékaře 
a zubaře, plus kvalitní základní vzdělávání. 
To další „vyroste“ samo. Každá obec potře-
buje mladé rodiny s dětmi (a penězi), a ty 
chtějí bydlet tam, kde ty základní služby 
jsou. Nikdo nechce být od narození svých 
dětí taxikářem, na tom není nic objevné-
ho. Zajímavou výzvou by mohla být střed-
ní škola. Gymnázií je v okolí dostatek, ale 
nějaká moderní menší střední škola zamě-
řená na programování a nové technologie 
obecně by k rozvoji města určitě přispěla. 
Ale to už možná sním, aniž bych spal.

Kvalitní střední škola mi nezní zas 
až tak utopicky, ale máte pravdu, v této 
chvíli je to trochu snění, stejně jako na-
příklad rychlodráha hodna jednadvacá-
tého století, která mi chybí podobně jako 
severní obchvat. Nicméně to všechno 
může být a snad i bude jednou realitou, 
když nezůstane jen u přání a představ. 
Pane profesore, mnohokrát Vám děkuji 
za příjemný rozhovor a přeji Vám mno-
ho radosti v životě a hodně profesních 
úspěchů.

Libor Vodička

pořádá pro své vrstevníky 

v pondělí 14. 9. 2020 od 14 h
Sportovní hry seniorů Pečky 2020

Společenský klub seniorů Pečky

Kde? Na volejbalovém hřišti v Pečkách, 
zde můžete také každé pondělí 

od 15-18 h trénovat.
Disciplíny: (za fotbal. hřištěm) šipky -  hod 

do kruhu  -  hod na cíl.
Lov rybiček -  hod do basketbalového koše

                Střelba míčku do branky
Dvoučlenná družstva budou 

soutěžit v petangu
Kategorie : 60 -70 let, 71 a více let

Startovné : 30,- Kč
Budeme rádi, když se nezávazně přihlásíte 

do 10. září(kvůli občerstvení )
Nejde o výkony, ale o pobavení se.

Turnaj Mix 4+2 Pečky 2020
15. srpna se uskutečnil již 9. ročník vo-

lejbalového turnaje Mix Pečky. Již několiká-
tým rokem se účast drží na slušném počtu 
16-ti týmů a za to jsme moc rádi. 

I přes původní nepříznivou předpověď 
počasí a nevěřícné pohledy kolemjdoucích 
při přípravě turnaje, se vše nakonec vydaři-
lo a počasí bylo jako na objednávku, a to byl 
základ pro celý den. 

Hřiště byla prokropena, nachystána, po-
časí skvělé, tedy podmínky pro hru ideální. 
Kromě antukových hřišť jsme využili také 
hřiště s novou umělou trávou, která jsou 
prakticky bezúdržbová a posloužila turnaji 
velmi dobře. Areál, vzhledem k počtu hřišť 
s umělým povrchem, má ještě větší poten-
ciál pro turnajové klání. Uvidíme, zda této 
kapacity v dalším roce využijeme. Turnaj s 
sebou letos nesl pouze jedno unikátní a váž-
nější zranění, které si hráč způsobil zápalem 
při hře. Toto zranění si vyžádalo pouze pár 
stehů na pozadí a ten den pobavilo ne jednu 
sestřičku nemocnice v Kolíně.  

Vítězem letošního turnaje se stal tým Ját-
ra staré dámy (Pňov-Předhradí) a sebral tak 
první místo týmu Bojkot. Turnaje se zúčast-
nily týmy: Játra staré dámy, Fjodor, Účast-
níci, Jen počkej, Pandy, Big Ben, Nelétaví 
Ptáci „A“ a „B“, WTF, Nuda v parku, Bojkot, 
Chotusice, Dopijem a pudem, Českobrodské 
větry, Kolipéra, Komiksáci.

Všem, kteří pomáhali se zajištěním tur-
naje velmi děkujeme. Všem týmům děkuje-
me také za navození pohodové atmosféry a 
za kvalitní a pěknou hru.

Příští rok se už moc těšíme na 10. ročník, 
který díky své kulatosti bude jistě výjimeč-
ný. Za organizační tým

Helena Šestáková, Volejbal Pečky, 
předsedkyně TJ Spartak Pečky, z.s.
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Tenisová škola 
Pečky v létě 
oslavila rok

Je tomu rok co v Pečkách máme otevře-
nou tenisovou  školu a přinášíme krátký roz-
hovor s trenérem Davidem Ulrichem

Davide, jaký byl ten první rok v Peč-
kách?

Po roce máme nyní přes dvacet dětí a 
moc nás těší jaký je v Pečkách o tenis zájem. 
Děti trénují  dvakrát v týdnu, proběhlo i ví-
kendové soustředění a týdenní přípravný 
kemp.

Jak takový tenisový  kemp probíhá?
Na kemp jsme se svědomitě připravili, 

každý den  jsme měli nějaké téma, kterému 
jsme se věnovali: forhend, bekhend, podání, 
voleje atd. K tomu hrajeme spousty her, sou-
těží a hodně pohybových cvičení, děti dosta-
ly zabrat. Na obědy jsme chodili do nedale-
ké restaurace, a jelikož nedílnou součástí 
sportu je i regenerace, tak poslední den po 
obědě, jsme vyrazili do regeneračního cent-
ra v Nymburce, kde na nás čekal hydroma-
sážní bazén.

Jaké jsou plány na zbytek sezony?
Dokud nám počasí dovolí, budeme tréno-

vat venku na antukových kurtech, na sokoli-
šti. A na zimu se těšíme do sokolovny.

Pojďme k dětem, mají Pečky nějaký te-
nisový talent? 

Rozhodně ano, jsou tu šikovné děti a je-
den výjimečný šestiletý chlapec, o kterém 
ještě určitě uslyšíte.

Chtěl byste něco vzkázat závěrem?
Rád bych poděkoval všem, kteří pomáha-

jí dětskému tenisu v Pečkách: tenisovému 
oddílu Spartak Pečky v čele s Jiřím Ler-
chem, Lukáši Hanzelínovi a Evě Jíchové, 
bez jejich vstřícnosti bychom neměli kde v 
zimě trénovat. Samozřejmě také městu Peč-
ky, a mnoha dalším, kteří nás podporují. Dě-
kujeme, bez Vás by to opravdu nešlo!

-red-

22. 8. 2020 proběhl v Dobřichově 2. ročník 
závodu Kros Pičhorou. Na 8 km trať Marko-
manskou stezkou, vyběhlo 32 běžců za vel-
mi teplého počasí. 

Vítěz závodu Harnošt Petr a za ženy bo-
dovala Iva Kroužilová.

Velká gratulace a díky Všem za účast.
Organizační tým

Kros Pičhorou

Soustředění Volejbal Pečky
Letošní soustředění malých volejbalis-

tek se vydařilo a děvčata nabrala potřeb-
nou sportovní formu. V termínu1.-7.8. jsme 
trénovaly ve Vysokém nad Jizerou v areálu 
místní TJ Vysoké nad Jizerou. Základna 
děvčat se celkově generačně omladila, se 
vším si však naše nové svěřenkyně poradily.

V trénincích jsme se zaměřily na indivi-
duální techniku a postupně se učily herní 
systém. To byl občas oříšek, který procvičil 
mozkové závity i o prázdninách. Nicméně i 
toto nám nebylo velkou překážkou, vše bu-
deme opakovat a věřím, že budeme všichni 
spokojení. Pro zpestření jsme si „odpočinu-
li“ krátkou procházkou na místní rozhlednu 
U borovice, kde jsme vyzkoušely naši krea-
tivitu a daný den se opět vrhly do trénování.

Soustředění se obešlo bez vážnějších zra-
nění a problémů. Přestože víme, na čem je 
ještě třeba pracovat, udělaly jsme pokrok a 

Fotbal v době koronaviru
Na takto dlouhou přestávku bez fotbalu 

nejsme zvyklí. V normální fotbalové sezóně 
je nejdelší dvouměsíční zimní přestávka. 
Jak ale využít takto dlouhou, a především 
neplánovanou pauzu od půlky března, kte-
rou způsobila koronavirová krize? AFK se 
rozhodlo nezahálet a pustilo se do realizace 
několika projektů:

1) kompletní vymalování a desinfekce 
kabin,

2) velká rekonstrukce domácí kabiny (vy-
budování nového šatnového komplexu včet-
ně částečné rekonstrukce sprch s obklady 
a dlažbou, výměna rozvodů topení a vody, 
nový strop ze sádrokartonu), financována z 
dotace MŠMT, příspěvku města a vlastních 
zdrojů,

3) regenerace hřiště strojovou vertikuta-
cí,

4) výměna stacionárních branek, poříze-
ní nových ochranných sítí za brány a nové 
lajnovačky, financované z dotace Středočes-
kého kraje a vlastních zdrojů,

5) rekonstrukce části hospody s výčepem 
a klubovny (opravy zdí a stropu, vymalová-
ní, obnova vybavení), financované z příspěv-
ku města a vlastních zdrojů.

Je to však jen zlomek toho, co by bylo 
třeba v rámci údržby ve sportovním areá-

lu udělat. Nicméně patří poděkování všem, 
kdo ke zdárnému provedení těchto akcí ja-
kýmkoliv způsobem pomohl.

„Odpískaná“ sezóna 2019/2020 neměla ví-
těze ani poražené. Přesto v nasazení našich 
mužstev do nové mistrovské sezóny může-
me zaznamenat jednu změnu. Novinkou 
bude působení našeho „B“ mužstva dospě-
lých v kolínském okresním přeboru, neboť 
jsme, jakožto vítěz odehrané podzimní části 
III. třídy, přijali nabídku svazu k doplnění 
této soutěže. 

Na fotbalový stadion se pomalu vrátil 
běžný režim. Od 17. do 21. srpna 2020 zde 
proběhl příměstský tábor formou tréninko-
vého kempu, kterého se účastnilo 31 dětí. 
Současně zde mladší žáci uspořádali letní 
soustředění. Mužstva dospělých a dorostu 
již sehrály několik přátelských zápasů. Nyní 
jsme velice rádi, že můžeme fotbalové příz-
nivce po dlouhých měsících pozvat i na mi-
strovská utkání!

Do nové sezóny 2020/2021 vstupují 2 
mužstva dospělých a 7 mužstev mládežnic-
kých. Všichni si přejeme, aby tato sezóna ne-
dopadla stejně neslavně, jako ta předchozí. 
Pojďme se opět bavit fotbalem. Těšíme se na 
Vás na stadionu AFK Pečky.

Štěpán Růžička, Zdeněk Buřič AFK Pečky

Přijď k nám! Staň se pirátem! 

Hraj basketbal !!! 

 

Basketbalový klub TJ Sokol Pečky stále hledá nové členy do 
svých basketbalových týmů a to děvčata (ročník 2007 -2014) 

a chlapce (ročník 2011 - 2014)  

 
 

Přihlášky od září ve Sportovní hale  
Čtvrtek 16.00 - 17.00  
Pátek 16.30 - 17.30  
   
Pro přihlášky a informace kontaktujte trenéry:       +420 723 125 748    Katka Nováková 

                                                                                 +420 728 043 792        Jiří Katrnoška 

všechna děvčata si zaslouží velkou pochva-
lu. 

Budeme se těšit na další setkání na hřišti 
a věříme ve vydařenou sezónu!

 Laďka a Lenka Šátkovy, hlavní trenérky



Spolky 119 | 2020          Pečecké NOVINY            

Minigolf Pečky
Vše je jinak než bylo naplánováno. Tur-

naje se rušily nebo se přesouval termín. 
Přesto jsme se zúčastnili turnaje v Pelhři-
mově a turnaje v Rakovníku, kde se hrálo 
na betonovém hřišti, které je pro nás zajíma-
vé, neboť dráhy jsou o polovinu delší a mají 
úplně jiné překážky než u nás v Pečkách. V 
Čechách jsou tato hřiště pouze tři, je to pro 
nás těžké, ale rádi si zde zahrajeme.

Vzhledem k rekonstrukci kult. střediska 
nemůžeme na našem hřišti v polovině srpna 
uskutečnit plánované zahajovací turnaje 2. 
ligy smíšených družstev. Chtěli jsme, aby 
Pečky turnaje uskutečnily a tak jsme hle-
dali hřiště s certifikací k pronájmu. Bylo to 
velice těžké neboť pražské oddíly chtěly vy-
soký nájem nebo hřiště nebylo připravené 
na turnaje. Nakonec jsme se vzájemně do-
hodli na podmínkách pro nás přijatelných 
s oddílem v Pelhřimově. Je to dost daleko, 
bude to pro nás organizačně náročnější, bu-
deme tam stěhovat spoustu věcí potřebných 
k turnaji, ale věřím, že to zvládneme a vše 
proběhne tak jak má. Hlavně aby nám přálo 
počasí.

V polovině července se konalo v Chebu 
Mistrovství České republiky v minigolfu, 
kde jsme se také zúčastnili. Hraje se na 
dvou hřištích „eternit“ a „beton“. Od pon-
dělí jsme trénovali a ve čtvrtek začal turnaj. 
Každý den se hrála na střídačku obě hřiště a 
v sobotu se hrál systém KO. Nejlépe si vedl 
ve své kategorii Zdeněk, který porazil hráče 
s vyšší výkonnostní třídou a z  23 hráčů ob-
sadil krásné 8 místo.

Věra Šuková

Společenský 
klub Pečky

Zatím se budeme scházet každé pondě-
lí od 15 hodin v klubovně na volejbalovém 
hřišti (za fotbal. hřištěm).

Výletníci
Další úsek podél Berounky jsme šli za 

krásného počasí ze Srbska na Karlštejn. 
Tam jsme si prohlédli hrad, poseděli v pod-
hradí a v pohodě dojeli domů. Nachodili 
jsme 7 km.

Další vycházka byla po okolí. Do Osečka 
jsme dojeli autobusem a vydali se do Podě-
brad. Chtěli jsme využít přívoz a jít po dru-
hé straně do Libice, ale bylo po dešti a Labe 
bylo dost prudké, takže se nepřeváželo. 
Došli jsme však k dálničnímu mostu a tam 
přešli na druhou stranu a pokračovali na 
soutok. Tady jsme se občerstvili a rozdělili. 
Někdo pokračoval pěšky dál, celkem 7 km, 
někdo si počkal na vláček a svezl se do cíle.

Věra Šuková

MO STP Pečky 
Dodatkové volby předsedkyně

 Vážení členky a členové, chtěli bychom 
Vás informovat o průběhu dodatkové volby 
nové předsekyně. Bývalá předsedkyně od-
stoupila na vlastní žádost v září 2019.

Volby měly proběhnout na Výroční člen-
ské schůzi Svazu tělesně postižených v mě-
síci březnu 2020, ale z důvodu koronaviru 
volby neproběhly. Byly uskutečněny osobně 
v červenci 2020 u členek a členů, kteří svým 
hlasem a podpisem souhlasili s navrženou 
novou předsedkyní. Byla zvolena 155 hlasy 
Jindriška Mrázová / ze 165 členů /. GRATU-
LUJEME ! Ostatní členové výboru zůstavaji 
nezměněni.

Další zprávy pro členy:
3. 9. 2020 se uskuteční zájezd do ZOO, Bo-

tanické zahrady Liberec
29. 8. 2020 odpolední prohlídka zámku 

Radim - večerní prohlídka zámku Radim
Doufejme, že se nebude opakovat koro-

navirová krize a budeme moci realizovat zá-
jezdy i další spolkovou činnost.

Výbor MO STP PEČKY

Poštovní holubi v Pečkách
Vítám Vás čtenáře pečeckých novin opět 

u povídání o poštovních holubech. Již víte, 
jak probíhá samotné nasazování a jaké závo-
dy naši svěřenci létají, dnes si povíme o tom, 
co se děje od vypuštění až k návratu domů.

Po vypuštění na určeném místě vyletí 
holubi nejdříve všichni do výšky a poletu-
jí v kruzích stále větších a větších, létají v 
kličkách, až najednou naberou ten správný 
směr a zamíří ke svému cíli.

Pro holubáře má dolet obrovské kouzlo. 
V době očekávaného příletu sedí chovatel 
před domovským holubníkem a čeká na své 
závodníky. S ostatními chovateli telefonicky 
konzultuje dobu vypuštění a podle vzdále-
nosti propočítává první přílety. 

Pak to přijde. Z oblohy se snáší první zá-
vodníci a skáčí do svých holubníků. V ten 
moment je třeba zaznamenat čas jeho příle-
tu. Při systému závodních gumiček, je tře-
ba sundat gumičku z nohy holuba, vložit ji 

do konstatovacích hodin a udělat tak otisk 
časového údaje na kontrolní pásku. Naše 
novější elektronické systémy jen nasníma-
jí údaj z čipu na noze závodníka a to přes 
snímací anténu, která je umístěna ve vletu 
do holubníku. Tak se automaticky zazname-
ná čas jeho příletu. Holub tedy musí vejít 
do holubníku, aby byl jeho přílet legitimní. 
Představte si tedy naše pocity, když závod-
ník po příletu nemá dost a zrovna se chce 
ještě tak trochu procházet po střeše a vteřin-
ky tak rychle utíkají...

Vyhodnocení závodu přichází na řadu v 
neděli večer. Chovatelé se opět setkají ve 
své klubovně. Otevírají zapečetěné konsta-
tovací hodiny nebo získávají data z elektro-
nických systémů. Vyhotovená dokumentace 
se odesílá na vyhodnocení výpočtáři, který 
zadá do počítačového programu údaje od 
všech chovatelů v rámci OS, těch může být 
až 100. Rozptyl těchto chovatelů bývá i de-
sítky kilometrů, takže ne každý holub to má 
domů stejně daleko. Vyhodnocení vítězů 
proto není na základě času jejich příletu, ale 
na vypočtené průměrné rychlosti, kterou 
holub dosáhl.

Bohužel ne všichni holubi se vždy vrá-
tí. Během závodu musí čelit mnohým ná-
strahám. Spousta jich skončí jako úlovek 
dravců. Nepřítelem je i špatné počasí. Déšť 
a silný vítr holuby rychle vysílí, nutí je při-
stát a nabrat nové síly. Stává se, že holubi 
již nenajdou cestu domů a zůstávají u ji-
ných chovatelů nebo blízko lidských obydlí. 
Takže, když se u vás takový holub se závod-
ním označením ukáže, stačí mu dát pšenici, 
hrách, kukuřici a čistou vodu, určitě za pár 
dnů, až nabere sílu, se sám vydá ke svému 
domovu.

Petra Mašínová
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Moderní výuka 
angličtiny

Gymnázium Jiřího z Poděbrad v Podě-
bradech právě uzavírá svůj dvouletý projekt 
Erasmus Plus zaměřený na výuku angličti-
ny v 21. století. V rámci projektu absolvovali 
tři učitelé angličtiny metodologické kurzy a 
následně vytvořili učební plány, které jsou 
využitelné v hodinách angličtiny, případně i 
jiných cizích jazyků. Plány jsou vhodné pro 
žáky od 11 do 19 let. Jsou sdíleny na webo-
vých stránkách gymnázia www.gjp.cz v zá-
ložce Aktivity - Projekty - Erasmus+ 2018 
nebo přímo na https://cutt.ly/oaq8gvw, a to 
ve třech základních článcích s názvem „Vý-
stupy“. 

Mají rozmanitou podobu. Některé z nich 
jsou pracovní listy vhodné pro výuku, např. 
texty vhodné pro nácvik čtení s porozumě-
ním, aktivity na rozvoj slovní zásoby, gra-
matiky nebo procvičení výslovnosti. Dále 
jsou k dispozici materiály zaměřené na brit-
ské reálie, s nimiž se žáci mohou seznámit 
mimo jiné i formou her. V  neposlední řadě 
jsou sdíleny tipy a příklady uplatnění mo-
derních technologií ve výuce jazyka - krat-
ší i delší projekty založené na konkrétních 
nástrojích a aplikacích. Pod výše uvedeným 
odkazem lze také najít ukázky prací žáků 
vztahující se k některým aktivitám.

Projekt byl spolufinancován Evropskou 
unií.

Ludmila Lukavcová

Škola začala
Je 1. září 2020  7:45. Tak jako vždy začíná 

první hodina školního roku. A přesto je něco 
jinak Co? Ticho!

První školní den hučí škola jako včelí úl. 
Všude pobíhají učitelé, kteří si připravují, co 
pěkného řeknou svým žákům po prázdni-
nách. Žáci si musí rychle sdělit své nejzají-
mavější zážitky z prázdnin. Prvňáčci a jejich 
rodiče vyhlížejí tu jejich paní učitelku…

A dnes nic z toho nevidíme ani neslyší-
me. Škola je tichá a jakoby posmutnělá. 
Školní rok začíná téměř tam, kde skončil 
ten loňský. Protože ve škole nemá kdo učit, 
uklízet, vařit… Všichni zaměstnanci školy 
jsou doma. Ne, že by se jim nechtělo do ško-
ly. Právě naopak. Ale karanténa je nepustí. 
A tak nemůžeme pustit do školy ani naše 
děti, které už se do ní jistě po tak dlouhé 
době těší. Když na nic jiného, tak určitě na 
své spolužáky.

Ale nebojte. Nevzdáváme to. Pravidelná 

výuka začne 7. září 2020.  Pro všechny naše 
žáky včetně prvňáčků. Všechno bude při-
praveno tak, aby žáci přišli do bezpečného 
prostředí, kde se jim bude dobře pracovat. 
Samozřejmě, že současná situace s sebou 
přináší určité komplikace a omezení. Žáci 
nebudou moci pobíhat po škole jako dříve, 
ale budou se muset držet ve třídách, bude 
se dávat větší důraz na hygienu a pořádek… 
Nu bude toho dost jiného, ale my to zvlád-
neme.

Ale i přes to, že je škola právě teď zavřená, 
naši žáci a učitelé již nespí (tak jak byli asi v 
prázdninovém režimu zvyklí). Začala výuka 
na dálku. Třídní učitelé navazují spojení se 
svými žáky, zjišťují, jak funguje komunika-
ce, pak vyřídí administrativní záležitosti a 
pomalu ale jistě zahájí výuku v jednotlivých 
předmětech. A to všechno tak, abychom po 
7. září mohli jet už „na ostro“.

Letošní školní rok začal ne zrovna nej-
lépe. Ale věřím, že jsme si tím vybrali svůj 
díl smůly a už bude jenom lépe. Čeká nás 
deset měsíců intenzivní práce. Vzhledem k 
výpadku v minulém pololetí je třeba vybrat 
to, co je podstatní a na to se soustředit. Ne-
budeme se snažit za každou cenu probrat 
„kdejakého prvoka“ jenom proto, že je na-
psaný v nějakém plánu. Soustředíme se na 
to, aby žáci zvládali to podstatné, co budou 
pro život potřebovat.

Nebude to lehký rok a může nám přinést 
ještě různá překvapení. Ale jak se říká, štěs-
tí přeje připraveným. Musíme být optimisté. 
Vždyť se přeci nenecháme vystrašit nějakou 
mrňavou potvorou, která není ani vidět.

Tak s úsměvem a jdeme na to...
Luboš Zajíc

Aktuality z naší 
školičky ZŠ 
Pečky, p.o

Pro školní rok 2020/2021 jsou v naší škole 
otevřeny 3. třídy, 1 oddělení školní družiny 
a 1 přípravnou třídu. Školní rok začíná pro 
všechny žáky  1. září. V prvním týdnu žáky 
čekají  třídnické hodiny, nově přijatí žáci 
se seznamují s novým prostředím a okolím 
školy, poznávají nové učitele  a spolužáky. 
Od 7. 9. začíná běžná výuka dle rozvrhu. V 
letošním školním roce budeme i nadále po-
kračovat v již rozjetých projektech: Ovoce 
a mléko do škol, Modernizace škol zřizova-
ných Středočeským krajem, Obědy do škol, 
Příběhy bezpráví, Celé Česko čte dětem, O2 
Chytrá škola. Nezříkáme se i dalších projek-
tů a výzev. Již nyní se těšíme na nejbližší zá-
řijové akce: Atletický čtyřboj žáků, Ekokos-
teládu,  Běh pro T-mobile.

Jaroslava Heroldová, ředitelka školy

Základní umělecká škola
v Pečkách srdečně všechny zve na 

koncert 
profesionálních 

umělců, 
který se uskuteční 

ve středu 14. 10. 
od 18:00 h v sále ZUŠ 
Na koncertě své umění předvede 

akordeonista Ladislav Horák 
společně 

s houslistkou Júlii Svěcenou.
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant 
všechny barvy, slepičky Green Shell - typu Arakauna 

a Dark Shell - typu Maraska. 
Stáří 15 - 19 týdnů. Cena 169,- - 229,- Kč/ ks.  

Prodej: 9. října 2020 
Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55 h                                                                                                         

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky 
Informace: Po - Pá  9:00 - 16:00  / tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz
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Budiž září!
Že jsme již opravdu více informační spo-

lečností než zemědělskou, uvědomil jsem 
si při promýšlení dnešního sloupku, vždyť 
první souvislostí s měsícem září, která člo-
věka napadne, je škola a děti s brašnou na 
zádech. Zatímco naši předkové věděli, že 
v babím létě časté bouřky přinášejí na jaře 
mnoho sněhu a, že „touží-li září po rose, 
bude v říjnu bláta po ose“, anebo „jaké po-
časí v září, tak se i v březnu daří“, my klik-
neme na „norské“ stránky, anebo zapneme 
aplikaci v mobilním telefonu. Vše se mění a 
čas plyne: naše téma pravidelného sloupku 
už rok a půl mění kabáty, a je zvolna čas na 
to vytáhnout ze skříně ten svůj a zkontro-
lovat na něm knoflíky a zipy. Léto je totiž 
na odchodu. Ale nevěšme hlavu, my kdo 
máme rádi teplo a sluníčko, ještě pořád se 
ohřejeme, i když „v září na léto jde stáří“. 
Přidanou hodnotou je fakt, že „září jezdí na 
strakaté kobyle“, což je krásné na pohled, 
neboť příroda, ten nejlepší malíř ze všech 
impresionistů, nám až do listopadu dopřeje 
úchvatná plátna boží reality show! A pokud 
při víkendové procházce zvedneme hlavu 
k oblakům, můžeme ve druhé půlce měsí-
ce spatřit, že na nebi „divoké husy svačinu 
odnášejí a zimu přinášejí“, což je krásný a 
romantický, byť také trochu teskný pohled. 
Ovšem, možná jste si všimli, že v posled-
ních dvou desetiletích se i tato pranostika 
zneplatnila a posunula hluboko do zimy. 
Například předloni jsme mohli pozorovat 
husí letky kolem Vánoc. Zkrátka, vše se 
mění… Vzácnější než dřív je třeba obřad 
„zarážení hory“, konaný v předvečer svát-
ku Narození Panny Marie. Správce vino-
hradu nechal ráno v kostele posvětit kytici 
polních květů, kterou odnesl na vinici, aby 
ji tam upevnil na dlouhé bidlo spolu s jabl-
kem. Pak vykopal jámu, přes kterou bidlo 
položil a rozdělal oheň, na kterém spálil po-
svěcenou kytici z minulého roku. Starosta 
obce pak s vinařem jámu vykropili svěce-
nou vodou a pomodlili se k Bohu a také ke 
svatému Urbanovi, patronovi všech vinařů. 
Po modlitbě pak každý zúčastněný hodil do 
jámy po třech hroznech, vztyčili v ní nazdo-
bené bidlo a zaházeli vše hlínou. Vinohrad 
byl uzavřen, „hora zaražena“, a až do vi-
nobraní do něj směl vstoupit jen hospodář 
hlídající úrodu před hejny špačků. Pěkný 
zvyk, že?

Aquarius

• Koupím motocykl JAWA ČZ: 
kývačka, panelka, pérák, pionýr, 
stadion apod. Možno s SPZ i bez. 
Také díly a vraky. Děkuji za vaše 
nabídky. Tel.: 777 589 258

• Sháním ke koupi ŘADOVOU 
GARÁŽ v Pečkách, prosím volej-
te na tel.: 724 542 731

• Je ruční pletení Vaším koníč-
kem? Pak volejte: 720 165 854 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

D O V O Z J Í DL A

LEVNĚ

ZD
RA

VĚ

KVALITNĚ

U našich jídel dbáme na 
kvalitu a čerstvos t surovin.

www.jidlodom.cz
Kvalitní zdravá jídla české i mez inárodní kuchyně

Je libo oběd, večeři, či celodenní jídlo 
bez  námahy a za babku? Vyberte si
i z naší široké nabídky nápojů a do-
plňkovéhos ortimentu (cukrovinky, 

čaje, kávy apod.)

Malá ochutnávka z naší nabídky
- Rozstřílený španělský ptáček

- Králík na česneku/smetaně

- Kachní pečené stehno se zelím

- Smažený řízek vepřový/kuřecí

- Gyros kuřecí/vepřový

- Zabijačkový guláš 

- Treska/pstruh na másle

- Brokolice se sýrem

- Zeleninová směs na másle 

- Žemlovka/Buchtičky se šodó

- Kynuté ovocné knedlíky

Objednávejte �       

 15. 9. 18:00 Jak se žije bez demokracie? – beseda s Jiřím Padevětem v MěK 
 19. 9. 14:00 Chvalovické posvícení – Setkání u kapličky
 19. 9. 15:00 Chvalovické posvícení – program pro děti a dospělé na hřišti
 19. 9. 14:30a17:00 Basketbalová utkání v Parkhale
 20. 9. 15-20:00 Pečecké Svatováclavské vinobraní 2020
 20. 9. 14:30 Mše svatá s p. farářem Neradem u kapličky ve Vel. Chvalovicích 
 20. 9. 9:30a11:45 Basketbalová utkání v Parkhale
 20.-30. 9.  Má vlast cestami proměn – výstava v Kremlově parku
 22. 9. 17:00 Společné pečecké čtení pro rodiče a děti
 25. 9. 19:00 Benefiční varhanní koncert
 26. 9. 9:00 a 11:00 Basketbalová utkání v Parkhale
 1. 10.  Zahájení výstavy Ilustrátoři dobrodružství v MěK
 1. 10. 19:00 130 let KČT - promítání dokumentárních filmů, knihovna Pečky
 2.-3.10.  Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
 3. 10. 8-12:00 Farmářské trhy - park před KS 
 6. 10. 17:30 Poznej svého překladatele – beseda s Hanou Švolbovou v MěK
 7. 10.   18:00 Noc literatury v kostele sv. Václava
 8. 10.  19:00 13. komnata Renaty Kalenské - prom. dok. filmů, knihovna Pečky
 9.-10.10.  Volby do Senátu Parlamentu ČR
 10. 10. 14:00 Deskohraní aneb Odpoledne plné her
 15. 10. 19:00 Pásmo krátkých studentských filmů, knihovna Pečky 


