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Z Brodu do Peček pestrou krajinou
Jde po polních cestách polabskou pří-

rodou dojít z Českého Brodu do Peček? 
Překvapivě ano. V uplynulých dvou letech 
došlo k obnově několika polních cest, kte-
ré propojují jednotlivé obce a vytváří tak 
zajímavou trasu krajinou. Zatím zde navíc 
budeme skoro sami, protože plánované zna-
čení turistických tras KČT proběhne snad 
na začátku prázdnin.

Cesta je vhodná za suchého počasí i pro 
cyklisty. Její popis začnu z Českého Brodu. 
Zde se vydáme od nádražní budovy doleva 
do ulice Krále Jiřího a následně Cukrovar-
ské. Velmi záhy opustíme Brod, po pravé 
straně mineme ČOV a opustíme asfaltový 
povrch. Až do Klučova půjdeme po polní 
cestě lemované mladými stromky a vod-
ním náhonem, který napájí bývalé klučov-
ské koupaliště. Za náhonem je vidět zelený 
pás, který dává tušit koryto říčky Šembery. 
V Klučově se dáme doprava a poté co pře-
jdeme most přes Šemberu, čeká na nás dře-
věná zvonička. A hned za ní po levé straně 
pomník obětem I. sv. války, u kterého od-
bočujeme doleva. Zde nás čeká stoupání 
novou zástavbou. V místě, kde na zpevně-
nou cestu navazuje polní cesta nás už vítá 
velká cedule oznamující začátek Kudrnáčo-
vy stezky. Čeká nás ještě krátké stoupání, 
po kterém se můžeme odměnit ve stánku 

místního vinařství. Ochutnat víno z míst-
ních vinohradů s pohledem na místní vini-
ce je možné i zde a nemusíme kvůli tomu 
cestovat na jižní Moravu. Zvídaví čtenáři se 
na naučných cedulích dozví, že víno se zde 
pěstovalo už v roce 1618 a vinařství zde má 
dlouhou tradici. Až do Poříčan nás povede 
právě Kudrnáčova stezka. Naučné cedule 
stojí za přečtení, děti využijí originálně 
umístěné houpačky, bosou stezku nebo 
zajímavé dřevěné lavice. V Poříčanech nás 
čeká 500m po silnici směrem na Pečky. Zde 
mineme již druhou fotovoltaickou elektrár-
nu našeho výletu a již kousek před hřbito-
vem odbočíme doprava na polní cestu. Ta 
nás dovede k malé chatce na loučce sevře-
né porostlými svahy. Jedná se o zákoutí 
místních myslivců. My loučku přejdeme 
a vydáme se rovně na v porostu vyřezanou 
- obnovenou cestu. Po té dojdeme k poli 
letos s jetelem. Zde nás uvítá na podzim 
vysazená alej. Na křižovatce cest u tří lip 
se nenecháme zmást a vydáme se rovně do 
polí. Čeká nás procházka po cestě s vysaze-
ným stromořadím. Ještě loni na podzim zde 
rostla vysoká kukuřice. My ale máme štěstí 
a vydáme se po stejné cestě, po které kráče-
li i naši předci. Stejná cesta tu podle II. i III. 
vojenského mapování vždy bývala.

Cesta nás dovede na silnici do Hořan 

ke křížku. My celé Hořany projdeme dolů. 
Cestou mineme opravenou kapličku s pa-
mátníkem, obojí se skrývá ve vzrostlých lí-
pách. Od kapličky už jdeme přes celou ves-
nici rovně. Mineme odbočku na Pečky i na 
Poříčany a vydáme se za závoru po cestě 
k Hořance. Cesta bude lemována mladými 
vysazenými stromky. Po pravé straně bude 
budoucí ořechový háj, za ním u strouhy uvi-
díme vysázené olše a topoly. Nás ale cesta 
dovede k místní vodní nádrži – Hořance. 
Zde si můžeme odpočinout na lavičce, nebo 
v místním altánku.

Od Hořanky se vydáme stále dolů, ke 
kolejím, podél kterých nás čeká cesta až 
do Peček. Cestou do Tatců budeme pře-
konávat ještě Milčický potok. Pozůstatky 
lužních lesů v jeho okolí nám  připomína-
jí krajinu podél Labe. Od konce dubové-
ho lesa nás čeká už jen trasa po zpevněné 
cestě podél kolejí. Zčásti je cesta osázena 
jabloněmi a hrušněmi a v budoucnu turisty 
jistě potěší svými plody. My si můžeme užít 
výhledy na pečeckou krajinu. A kdo míří do 
severní části města, může využít prostupek 
u zrušeného přejezdu na kraji Chvalovic. 
V době vydání tohoto článku by již měl být 
upraven i na druhé straně a průchod by měl 
být jednodušší.

Tomáš Vodička
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Den otevřených dveří na sběrném dvoře a ČOV
19. 5. se uskutečnil den otevřených dveří 

na sběrném dvoře a čističce odpadních vod. 
Akce se zúčastnilo kolem třiceti návštěvní-
ků, kteří využili příležitost prohlédnout si 
novou techniku Pečeckých služeb i vlastní 
areál čističky odpadních vod. Samotné or-
ganizátory překvapil zájem a odborné do-
tazy některých návštěvníků na fungování 
ČOV a čas ochotný strávit v prostoru čistí-
cích nádrží. Děti zajímalo tradičně nejvíce 
popelářské auto a možnost vyzkoušet si vel-
ké městské sekačky.

Tomáš Vodička

Probíhající studie lokálky 
012 Pečky - Kouřim

V rámci loňských jednání s krajem o zachování pro-
vozu lokálky Pečky - Kouřim  se podařilo prosadit zpra-
cování Studie potenciálu trati 012. Zpracovatelem studie 
je ČVUT.

6. května proběhla schůzka zástupců Integrova-
né dopravy Středočeského kraje, starostů obcí na trati 

a ČVUT, na které se projed-
nával aktuální průběh studie, 
potenciální zrychlení tratě, 
vybudování P+R parkovišť na 
trase, nebo obnovení spojení 
až do Zásmuk i s ohledem na 
možné přípoje na autobusové 
linky PID. V průběhu května 
probíhalo i dotazníkové šetře-
ní mezi cestujícími na trati. 

Setkání nad studií bylo 
i vhodnou příležitostí pro dis-
kusi nad jízdním řádem lokál-
ky. Ten se bude měnit od září, 
po ukončení výlukového řádu 
na trati Praha – Kolín a jeho 
příprava v těchto týdnech fi-
nišuje.

Tomáš Vodička

Participativní 
rozpočet 2022

V polovině dubna jsme vás vyzvali 
k zaslání nápadů na projekty, které chce-
te v Pečkách vybudovat. Obdrželi jsem 15 
skvělých nápadů. Za všechny jmenuji na-
příklad komunitní bylinková zahrádka, vá-
noční osvětlení na Tř. 5. května, komunitní 
pec, diskgolf, molo a lodě na Benešák nebo 
pump track. Vítěz může být v tomto přípa-
dě ne jeden, ale rovnou dva. A tak vaše hla-
sování rozhodlo o podpoře dvou projektů 
Osvětlení viaduktu a úprava cesty v okolí 
a Projektová studie k rekonstrukci klu-
bovny mladých hasičů ve Velkých Chvalo-
vicích. První projekt navrhla Lenka Švejk 
Plačková a druhý Václav Drška.

Děkujeme vám všem, kdo jste se zapoji-
li, ať svým návrhem nebo hlasováním. ¨

Blahopřejeme vítězným projektům a sli-
bujeme, že se do jejich přípravy co nejdříve 
pustíme.

Iveta Minaříková, místostarostka
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky ze dne 25. 5. 2022
Projednávané body Předkládá Hlasování
Starostka města informovala o aktuální situaci ve městě
Místostarostka města informovala o činnosti Městské policie v Pečkách od 
1.1. - 17.5.2022

Alena Švejnohová
Iveta Minaříková

ZM bere na vědomí

Probíhající investiční akce ve městě Iveta Minaříková ZM bere na vědomí

Plnění rozpočtu k 30.4.2022 Alena Švejnohová ZM bere na vědomí

Plnění plánu hospodářské činnosti k 31.3.2022 Alena Švejnohová ZM bere na vědomí

Zápis z jednání Finančního výboru  Tomáš Vodička ZM bere na vědomí

Závěrečný účet 2021 Alena Švejnohová pro: (19) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Závěrečný účet DSO Pečecký region Alena Švejnohová ZM bere na vědomí

Účetní závěrka 2021 Alena Švejnohová pro: (19) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Dohoda o spolupráci s General Property X s.r.o. ohledně výstavby řadových 
domů ve Velkých Chvalovicích a pověřuje starostku města jejím podpisem.  Tomáš Vodička pro: (19) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Dohoda o spolupráci s Janem Petrem o vybudování příjezdové
komunikace a příspěvku městu  Tomáš Vodička 

pro: (14) Švejnohová, Schürzová, Korouš, Vodička,
Janáčková, Horynová, Jedlička, Železný, Minaříková, 
Jiran, Dürr, Heroldová, Katrnoška, Schulz; proti (0); 
zdržel se: (5) Homan, Fejfar, Křížová, Krištoufek, 
Paluska

Memorandum o spolupráci s Člověkem v tísni o vybudování sociálního 
bydlení Alena Švejnohová

pro: (14) Horynová, Katrnoška, Janáčková, Křížová, 
Minaříková, Homan, Korouš, Švejnohová, Vodička, 
Železný, Schürzová, Heroldová, Krištoufek, Schulz
proti (1) Jiran, zdržel se: (4) Dürr, Fejfar, Jedlička, 
Paluska

Uzavření smlouvy o dílo s víceletým financováním realizace
stavby "Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce" Iveta Minaříková ZM bere na vědomí
Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků k ZUŠ
Pečky Cecilie Pajkrtová pro: (19) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 
Spolek občanů města Pečky pro změnu obchvatu - žádost o
změnu PD Alena Švejnohová ZM bere na vědomí

Pojmenování nově vzniklých ulic ve Velkých Chvalovicích "Na Kopci" a
"Za Statkem". Dále v Pečkách budou dlouženy stávající, již pojmenované ulice 
(Hellichova, Košnarova, Aloise Jiráska). Alena Švejnohová pro: (19) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 
Odkoupení id. ½ podílu - pozemku č. parc. 1276/5 (k.ú. Pečky)-
od Mgr. Jihlavcové,Česká Lípa Alena Švejnohová pro: (18); proti: (0); zdržel se: (1) S. Jiran
Odkoupení id. ½ podílu - pozemku č. parc. 1276/5 (k.ú. Pečky)-
od manželů Trikalových Alena Švejnohová pro: (19) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 
Smlouva o realizaci přeložky č. Z_S24_12_8120077655 –
lokalita Bačov Alena Švejnohová pro: (19) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Rozpočtová opatření č. 5/2022 Alena Švejnohová pro: (19) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Kontrola plnění usnesení Cecilie Pajkrtová ZM bere na vědomí
Odkoupení nově zaměřených pozemků pro vybudování ostrůvku
- akce cyklostezka v k.ú. Velké Chvalovice Alena Švejnohová

pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 
hlasování nepřítomen: M. Paluska

Rozpočtová opatření č. 6/2022 Alena Švejnohová pro: (18); proti: (0); zdržel se: (1) S. Jiran
Pověření kontrolního výboru prověřením všech DPP a DPČ od
roku 2019 Alena Švejnohová pro: (19) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky dne 25.5.2022

Pečecké 
služby, s.r.o.

Náplň práce:řízení popelářského vozidla pro svoz komunál-
ního a tříděného odpadu, řízení dalších nákladních vozidel.
Očekáváme: řidičské oprávnění sk. B, C, T,
profesní průkaz, požadujeme spolehlivost, pečlivost, pracovní 
nasazení, dobrý zdravotní stav, úspěšné psychotesty,
praxe výhodou, nikoliv podmínkou.
Nabízíme: práce na hlavní pracovní poměr v jednosměnném 

nabízí pracovní pozici

ŘIDIČ NÁKLADNÍCH VOZIDEL
Hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici ŘIDIČ NÁKLADNÍCH VOZIDEL na hlavní pracovní poměr.

provozu v blízkém okolí Peček, motivující mzdové ohodnocení 
včetně všech příplatků, 5 týdnů dovolené, stravenky s vyšším pří-
spěvkem zaměstnavatele, stabilní společnost s více než 20ti letou 
tradicí.
Nástupní mzda: 145,- Kč / hod., Po zapracování: 150,- Kč / hod., 
pohyblivá složka až + 7 %, pololetní odměny a další příležitostné 
pohyblivé složky. Možnost nástupu ihned.

Životopisy zasílejte na info@pececkesluzby.cz, popř. více informací na telefonním čísle 778 427 144.
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Vážení odběratelé, dovoluji sl Vás infor-
moval o probíhající situaci v zásobování pit-
nou vodou.

Dodávka pitné vody v Pečkách, Velkých 
Chvalovicích a Milčicích je zajištěna míše-
ním vody z vlastního zdroje vody z prame-
niště Tatce, a dále pitné vody ze skupino-
vého vodovodu Kolín. Vodní zdroj v Tatcích 

Výzva pro odběratele pitné vody
má na základě provedených hydrodyna-
mických zkoušek z července 2019 dostateč-
nou vydatnost. Pro plnění limitů kvality 
pitné vody však musíme vodu z vlastního 
zdroje mísit s pitnou vodou ze skupinové-
ho vodovodu Kolín. Na vodním zdroji pro 
skupinový vodovod Kolín z prameniště 
ve Třech Dvorech je však vlivem nepříz-
nivých klimatických podmínek, zejména 
nedostatkem srážek, zaznamenán pokles 
vydatnosti prameniště.

Společnost Energie AG Kolín a.s., která 
je provozovatelem skupinového vodovodu 
Kolín, oznamuje, že množství vody ze stá-
vajících zdrojů podzemních vod nedostaču-
je zejména v odběrových špičkách. Na sku-
pinovém vodovodu Kolín tak i nadále hrozí 
přechodný nedostatek pitné vody vlivem 
kropení travních porostů, napouštění ba-
zénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdro-
jů vody (studny, vrty, dešťové akumulace) 
apod.

Z tohoto důvodu společnost Energie AG 
Kolín a.s. požádala místně příslušný vodo-

právní úřad o vyhlášení dočasného omeze-
ní užívání pitné vody od 20. 6. 2022 do 20. 
9. 2022. To znamená, že vodu odebíranou 
z vodovodu bude možné v tomto období vy-
užívat pouze pro pitné a hygienické účely. 
Bude tak zakázán odběr pro zavlažování ze-
leně, napouštění bazénů, mytí aut, dopou-
štění vlastních zdrojů vody (studny, vrty, 
dešťové akumulace) apod. Jelikož jsme 
také odběrateli pitné vody ze skupinového 
vodovodu Kolín, bude se toto opatření týkat 
i nás.

Ke zlepšení stávajícího stavu podniká-
me koncepční opatření. V současnosti je 
již zpracovaná projektová dokumentace 
výstavby vlastní úpravny vody, a aktuálně 
probíhá zadávací řízení na dodavatele této 
důležité vodohospodářské stavby, která po-
sílí naši nezávislost, a zároveň zvýší kvalitu 
pitné vody.

Věříme, že společnými silami se nám 
podaří uvedené kritické období zvládnout.

Děkujeme za pochopení.
Adam Brant, jednatel Pečeckých služeb

Kenotaf 
Františka 

Voláka

Kenotaf (symbolický hrob) najdeme 
na pečeckém hřbitově na čestném místě 
uprostřed travnatého paloučku. Kenotaf je 
tvořen sousoším postavy držící pochodeň 
a chránící ležícího muže.

František Volák byl starostou pečeckého 
Sokola, místostarostou Župy Tyršovy. Byl 
zatčen 8. října 1941 v rámci hromadného za-
týkání členů Sokola, tzv. Akce Sokol, která 
proběhla v celém protektorátu.

Z aktivit F. Voláka je znám čin likvida-
ce seznamu nepohodlných osob v Pečkách. 
Tehdejší starosta vytvořil seznam 75 osob 
určených k zatčení (jednalo se o předsta-
vitele místních politických stran, spol-
ků, sportovních oddílů a aktivních osob). 
V době nepřítomnosti starosty tajemník 
města, František Volák, tento dokument 
zničil. Podle jiné verze nahradil seznamem 
výrazně kratším s osobami, které by měly 
být shledány bezúhonými. 

V evidenci Českého svazu bojovníků za 
svobodu se navíc můžeme dočíst, že Fran-
tišek Volák byl zatčen za účast v sokolském 
odboji. Zatčení z důvodu účasti v sokol-
ském odboji uvádějí i zaznamenané vzpo-
mínky pamětníků (dle archivu starosty J. 
Tvrze). Příběhy z jeho zatčení a domovní 
prohlídky jsou zaznamenány v sokolské 
publikaci Věrni zůstali z roku 1946.

Z odhalení symbolického hrobu se nám 
dochovala fotografie. Ta zachytila zcela 
vlevo dceru F. Voláka – manželku sochaře 
a autora kenotafu p. Jansy - první muž zle-
va s kravatou. Vedle něj, lehce zakryt žer-
dí praporu, je syn F. Voláka. V sokolských 
krojích můžeme vidět p. Líznera, J. Malého, 
J. Matese a R. Matese. Zcela vpravo si mů-
žeme všimnout legionářů bojujících v ital-
ských a ruských legiích. Pravděpodobně se 
jedná o p. Kupku, J. Krejčího a p. Husa. 

Podle informací paní učitelky Babkové 
stál sochaři modelem Stanislav Doutlík 
a byl předlohou pro obě postavy. 

Celková obnova kenotafu bude zahr-
novat čištění, obnovu spárování, biocidní 
a hydrofobní úpravu, zastavení degradace 
kamene v oblasti pravé ruky, ošetření trh-
lin a pískovatění kamene včetně zčerna-
lých krust. 

Tomáš Vodička

Ochrana životního prostředí je 
nedílnou součástí zájmů města Pečky 

a obce Velké Chvalovice
V loňském roce občané odevzdali k recyklaci 11 806 kg 

vysloužilých elektrozařízení
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní 

době lze jen těžko představit. Obklopují 
nás a staly se součástí našich každoden-
ních činností. Elektrozařízení však obsa-
hují množství materiálů, které pocházejí 
z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je 
významně zatěžováno životní prostředí. 
Pro zajištění sběru a recyklace vyslouži-
lých elektrozařízení si naše město Pečky 
a obec Velké Chvalovice vybraly ke spolu-
práci kolektivní systém ASEKOL. Správná 
recyklace výrobků totiž přináší životnímu 
prostředí významnou úlevu. Jakým rozsa-
hem město Pečky a obec Velké Chvalovice 
přispěly k lepšímu životnímu prostředí, se 
dozvídáme z environmentálního vyúčto-
vání zpracovaného společností ASEKOL. 
Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspo-
ry ve spotřebě elektrické energie, primár-
ních surovin, vody, okyselování prostředí 
a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčto-
vání vyčísluje přínos naší obce k ochraně 
přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky 
množství námi odevzdaných elektrozaříze-
ní jsme uspořili 151,05 MWh elektřiny, 14 

351,51 litrů ropy, 636,48 m3 vody a 7,73 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili emi-
se skleníkových plynů CO2 ekv. o 9,79 tun 
a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje oky-
selování prostředí) o 610,28 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počí-
tá, což dokazuje příklad 100 vytříděných 
notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. 
Takové množství odpovídá tříleté spotřebě 
elektřiny rodiny žijící ve standardním bytě. 
Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se 
ušetří takové množství ropy, které by stači-
lo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do 
Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí 
odpad a přispívají tak k ochraně životního 
prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočí-
táváno pomocí studie životního cyklu vý-
robku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), 
která vypovídá o dopadech výroby a recyk-
lace jednotlivých elektrozařízení na životní 
prostředí. Studie zohledňuje všech 6 sku-
pin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr 
kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

MěÚ Pečky, odbor životního prostředí

Podzimní výsadba stromů
Stejně jako v předchozích letech bychom 

rádi na podzim vysadili další stromy v ka-
tastru Peček. Rádi bychom letos dokončili 
výsadbu podél silnice na Kostelní Lhotu. 
Stromky tu jsou vysázené od dálničního 
nadjezdu až k Mršníku, jen poslední úsek 
chybí...

Máme zajištěn souhlas s výsadbou od 
Krajské správy silnic dohromady pro 75 
stromů. Sázet budeme tradičně ovocné 
stromy (třešně, švestky, hrušně, jabloně) 
a ořešáky. 

Podobně jako v předchozích letech, kaž-
dý, kdo se chce zapojit do projektu, si může 
na našem webu jeden nebo více stromků 
vybrat a zarezervovat. A samozřejmě nej-
důležitější je pak v listopadu dorazit a vy-

braný stromek si zasadit. Pravděpodobný 
termín výsadby je sobota  5. 11. Termín se 
může změnit s ohledem na datum dodání 
stromků ze školky. 

Stromky si můžete adoptovat na webu:  
http://pecky.jan.tax/alej2022podzim

Stejně jako při minulých výsadbách vy-
bíráme 200,- Kč jako příspěvek k tomuto 
projektu. Vybrané peníze využíváme na 
zálivku stromů vysazených na krajské po-
zemky a na pořízení nových stromů pro ná-
hradní výsadby za uschlé stromky. 

Děkujeme všem, kdo nás v této aktivitě 
podporují.

Líba a Tomáš Vodičkovi, 
Ladislav Zindr a Jan Tax
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Město Pečky informuje občany, že 
v měsíci červnu až srpnu 2022 bude 
probíhat svoz komunálního odpadu ve 
městě Pečky (sever a jih) a obci Velké 
Chvalovice s pravidelnou četností 1x 
týdně. Změna se netýká sídliště, kde 
zůstává nadále svoz komunálního od-
padu 1x týdně. 

Týdenní svoz bude zahájen 
a ukončen: 
Svoz v pondělí -  Pečky sever 
a Velké Chvalovice
6. 6. 2022  -  29. 8. 2022
Svoz v úterý  -  Pečky jih   
7. 6. 2022 – 30. 8. 2022

Město Pečky

Změna 
četnosti svozu 
komunálního 

odpadu v letních 
měsících

Pozvání do knihovny 
na další setkání 
rodičů s dětmi 

0-3 let, které se koná 
14. 6. 2022 v 10 hodin

Program: 
• seznámení s projektem 

S knížkou do života; 
• společné hrátky 

s pohádkovou knížkou
• nabídka vhodné literatury 

pro rodiče i děti;
• tvoření – vyrobíme si 

jednoduchý hudební nástroj.

Tanečnice
V loňském roce stopatnáctého výročí 

narození slavné francouzsko – americké 
černošské zpěvačky a tanečnice Josephine 
Bakerové bylo rozhodnuto o jejím pohřbení 
v pařížském Pantheonu, v místě uložených 
ostatků významných francouzských osob-
ností.

Bakerová se narodila roku 1906 v USA, 
kde panovala rasová segregace. Ač byla 
už světovou hvězdou, nemohla při svém 
americkém turné večeřet v restauraci pro 
bílé nebo se ubytovat v jednom apartmá se 
svým francouzským snoubencem bílé pleti. 
Segregaci Americe nikdy neodpustila, an-
gažovala se v hnutí proti rasismu. Ve Fran-
cii barva její kůže nikoho nepohoršovala 
a Bakerová přijala francouzské státní ob-
čanství. Za účast v protifašistickém odboji 
byla vyznamenána.

Pojďme však do Prahy dvacátých let 
a představme si dvě tanečnice, které uměly 
víc než jiné. „Pražané dovedou propadnout 
všemu, co přivane z ciziny, zvláště, když 
přijede ohnivá španělská tanečnice seňo-
ra Pepita de Oliva“ (Jak se bavila Praha). 
Pražané jí leželi u nohou a po vášnivém vy-
stoupení následovalo dvacet pět opon! Rá-
zem bylo všechno „ pepita“, pepita kytice, 
bonbony, dokonce buřty, …

V roce 1928 přijela do Prahy Josephine 

Výzva k účasti 
- literární soutěž 
Knihy očima dětí

Literární soutěž ke kulatému výro-
čí založení Městské knihovny S. Čecha 
v Pečkách je pro všechny děti, které 
rády čtou. Všem dětem, které navšte-
vují pečecké základní školy bude kvíz 
k dispozici ve škole. Pro ostatní čte-
náře máme kvízy připravené přímo 
u nás v knihovně. Uhodni a vyplň 
knižní kvíz a své odpovědi pošli do 
knihovny na e-mail knihovna@pe-
cecko.cz nebo v papírové formě dones 
do knihovny či vhoď do biblioboxu. 
Uzávěrka soutěže je stanovena na 30. 
9. 2022.  Svůj kvíz nezapomeňte pode-
psat a uvést jméno a příjmení, věk, 
bydliště, popřípadě kontakt na rodi-
če. Vaše správné odpovědi budou za-
řazeny do slosování, které proběhne 
veřejně v říjnu během Týdne kniho-
ven (datum bude upřesněno). 

Pro 5 vylosovaných bude připravena 
drobná odměna.

 Znáš své město? - Výzva k účasti - soutěž
Vědomostní soutěž ke kulatému výročí 

založení Městské knihovny S. Čecha v Peč-
kách je pro všechny zvídavé děti. Uhodni 
a vyplň následující otázky vztahující se 
k Pečkám a své odpovědi pošli do knihovny 
na e-mail knihovna@pececko.cz nebo v pa-
pírové formě dones do knihovny či vhoď do 
biblioboxu. Uzávěrka soutěže je stanovena 
na 30. 9. 2022.  Své odpovědi nezapomeň-
te podepsat a uvést jméno a příjmení, věk, 
bydliště, popřípadě kontakt na rodiče. Vaše 
správné odpovědi budou zařazeny do sloso-
vání, které proběhne veřejně v říjnu během 
Týdne knihoven (datum bude v září upřes-
něno). 

Pro 5 vylosovaných bude připravena 
drobná odměna.

Znáš své město?
1. Najdi a označ GPS lavičku Vladimíra 
Renčína – víš, kdo to byl a proč má lavičku 
zrovna v Pečkách? 2. Proč se jmenuje Měst-
ská knihovna v Pečkách Svatopluka Čecha 
– kdo to byl? 3. Kolik je ve městě mlýnů?
4. Kdo je autorem sochy „Mistr Jan Hus“ 
před evangelickým kostelem? 5. Kolikáté 
výročí letos Městská knihovna S.Č. slaví?
6. Kolik je v Pečkách škol? 7. Jak se jmenuje 
soška stojící na budově Hasičské zbrojnice 
a proč stojí zrovna tam? 8. Jak se nazývá 
(hovorově) nejstarší část Peček? 9. Vyjme-
nuj jména potoků a říček v blízkém okolí 
Peček a Velkých Chvalovicích. 10. Ve městě 
se nachází unikátní kubistická stavba – kde 

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách vyhlašuje ke svému významnému výro-
čí v tomto roce tři soutěže pro děti: výtvarnou, literární a vědomostní. 

Doufáme, že se jimi knihovnice trefily do vašich zájmů a že se zúčastníte alespoň 
jedné z nich.

Těšíme se na vaše výtvory a odpovědi, vaše knihovna.
Výzva k účasti – výtvarná soutěž Naše knihovna očima dětí
Výtvarná soutěž na téma „Knihovna mýma očima“ ke kulatému výročí jejího za-

ložení je pro všechny ve věku od 3 do 15 let. Velikost nebo technika výtvarné prá-
ce není určena.. Uzávěrka soutěže je stanovena na 30. 9. 2022.  Svá díla doručte do 
knihovny a uveďte prosím jméno a příjmení malíře, věk/, bydliště,  název MŠ nebo 
ZŠ, popřípadě kontakt na rodiče. Z vašich děl knihovnice uspořádají v lednu 2023 
veřejnou výstavu s anketou o nejzajímavější práci. Pro všechny zúčastněné bude při-
pravena drobná odměna.

je a co to je? 11. Znáš adresu knihovny? 12. 
Čím se Pečky nejvíce v historii proslavily? 
Máš několik možností. 13. Kolik druhů ná-
dob na tříděný odpad najdeš v našem měs-
tě – vyjmenuj. 14. Najdeš nebo zjistíš, kolik 
je let lokální trati Pečky-Bošice-Kouřim? 
15. Co nebo kdo je „Benešák“? 16. Kdy byla 
postavena budova Základní školy? 17. Kdo 
přišel s nápadem vysadit městský park? 18. 
Jak je stará kaplička ve Velkých Chvalovi-
cích? 19. Víš, kolik je v Pečkách a Velkých 
Chvalovicích obyvatel? Rok 2021. 20. Koli-
kátý ročník Pečecké desítky se letos běžel?
21. Co to visí na stěně Vzdělávacího centra 
za podivnou tyč a k čemu slouží? 22. Z jaké-
ho materiálu je strop v kostele sv. Václava? 
23. Zjistíš, kdy byl zahájen provoz vodoje-
mu a vodovodní soustavy? 24. Vyjmenuj 
alespoň 10 sportovních klubů, oddílů nebo 
družstev v Pečkách a Velkých Chvalovi-
cích. 25. V kterém roce byla dokončena re-
konstrukce Sokolovny?

K úspěšnému řešení se nebojte využít 
babičku s dědou nebo internet ….

S podanými informacemi bude nakládáno dle 
zákona 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Účas-
tí v soutěži účastník, popř. jeho rodič nebo zákonný 
zástupce, výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel 
bezúplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam 
akcí, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zve-
řejněním takových záznamů na internetových strán-
kách knihovny a k další propagaci. Odevzdáním 
výtvarné práce  souhlasí zákonný zástupce dítěte 
s těmito podmínkami.

Bakerová. Ze svědectví fotografa Františka 
Dostála: „Do Prahy přijela jako dvaadva-
cetiletá a po počátečním chladném přije-
tí kritikou zde našla hodně přátel. Jeden 
z největších sálů tehdejší Evropy v pražské 
Lucerně byl plný a očekával taneční vy-
stoupení spojené s pohledy na její obnaže-
ná ňadra.“ Tato podívaná vznikla v Paříži 
a Bakerová nebyla první žena, která tančila 
nahoře bez, „ nicméně byla přece trochu 
přioděná: měla sukýnku z pštrosího peří.“

Až v roce 1930 otiskl Pražský ilustrova-
ný zpravodaj vzpomínku Bakerové na její 
pražské vystoupení. Dozvěděla se, že nad 
sálem v Lucerně vede „ohromný vodovod“, 
obává se, že všichni lidé v sále by se mohli 
utopit, proti své vůli se dívá na strop. Při 
tanci se odehrálo hotové drama. Orchestr 
hrál šíleným tempem, dirigent neporozu-
měl několikerým upozorněním Bakerové 
„příliš rychle“. Tančila jako ďábel, upad-
la na bok, sedřela si ruku do krve, krev jí 
tekla z kolenou, po lýtkách. „Lucerna však 
vybuchla nadšením, neboť diváci považo-
vali pád za součást vystoupení.“ Tanečnici 
v mdlobách odnesli z jeviště. Po pražském 
vystoupení odjela Bakerová do Vídně. Do 
Prahy přijela ještě jednou na počátku 70. 
let minulého století.

Z. Ferešová
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Kurz první pomoci
V úterý 24. 5. proběhl Kurz první pomoci 

pro děti, který zorganizovalo centrum Pra-
mínek. Zúčastnily se ho nejen děti z krouž-
ku Zálesák, ale i několik dalších, celkem se  
sešlo asi 16 dětí.

Děti se shromáždily kolem zdravotnic-
kého záchranáře Jana Veselého, který je 
seznámil se svojí osobou a prací záchra-
náře. Poté se jich vyptával na postup při 
ohlašování nenadálé situace, zopakovali si 
potřebná čísla tísňového volání a seznámil 
je s aplikací Záchranka. Zkoušeli si volání 
na tísňovou linku.

Poté si ukazovali důležité kroky při 
poskytování první pomoci jako je zjištění 
stavu osoby, zastavování krvácení, zajiště-
ní dýchacích cest, stabilizovanou polohu 
či nepřímou masáž srdce. Všechno si děti 
prakticky vyzkoušely ve dvojicích nebo na 

Dne 15. 6. tomu bude 7 
let co nás na vždy opus-
til pan Václav Bouma 
z Dobřichova. 
Stále vzpomíná dcera 
Vendulka s přítelem.

Vzpomínáme

Dne 22. června 
2022 oplyne 16 let, co 
nás navždy opustil 
pan JIŘÍ ŠENFELD 
z PEČEK. 

Stále  vzpomínají 
manželka  Jaroslava, 
David  a  ostatní  pří-
buzní.

Odešel jsi bez slůvka 
rozloučení, zbylo jen 
prázdné místo.
Dne 18. června by osla-
vil své 50. narozeniny 
pan Miloslav Kocman 
z Velkých Chvalovic.
Stále vzpomínají rodi-
na a všichni kamarádi 
a známí.

Pálení čarodějnic 
na Pičhoře

Po dvouleté pauze se letos znovu rozho-
řely velké ohně jako symbol filipojakubské 
noci.

Již tradičně také na dobřichovské Pičho-
ře, kde se spolu s SDH Dobřichov na orga-
nizaci podílí také naše centrum Pramínek. 
Všichni jsme se těšili na příležitost zase se 
tvořivě vyřádit na kostýmech, nabídnout 
originální čarodějná stanoviště pro děti  
a ještě se potkat se spoustou lidí, s někte-
rými se nepotkáme třeba celý rok. A v tom-
to smyslu se naše těšení naplnila:). Hojné 
účasti nahrálo prima počasí a také již vybu-
dované dobré renome této akce. Věříme, že 
spokojené nebyly jen čarodějky z Pramín-
ku a čarodějové od hasičů, ale také zúčast-
něné děti, a užily si stanoviště s různými 
úkoly. Za zručnost, důvtip a prokázání ča-
rodějných dovedností poskládaly tajenku, 
která je dovedla k zaslouženému pokladu. 
Některé děti se zapojily do soutěže o origi-
nální čarodějnický klobouk a byla z toho 
sbírka neotřelých až uměleckých děl:). 
U hasičských disciplín si zase zamlsaly.

Dospěláci si užili občerstvení u stánku 
s nejoblíbenějším českým mokem, k chuti 
přišly výborné chačapuri či tradiční pop-
corn.. Ale asi nejpříjemnější (a s nastáva-
jícím soumrakem doslova nejhřejivějším) 
zážitkem celého odpoledne až večera byly 
společné chvíle u ohně. Ať už u malého 
buřtíkového nebo toho velkého s čarodějni-
cí. Tak za rok – košťatům zdar!

Jana Izavčuková

figuríně.
Následovala konkrétní zranění, jako po-

pálenina, střep v ruce, tepenné krvácení, 
která odborník simuloval na dětech za po-
mocí barev a pomůcek, a jejich řešení.

Děti se naučily zavazovat ruku, hlavu, 
pomocí trojcípého šátku fixovat zlomeninu, 
zavázat popáleninu.

Na závěr byla ještě příležitost na další 
hromadu dotazů. 

Kurz byl velmi zajímavý, odborník pří-
jemný a zkušený a celé odpoledne, ačkoliv 
nám trochu poprchávalo, jsme si všichni 
užili a naučili se plno potřebných doved-
ností.

23. 6. plánujeme kurz první pomoci pro 
rodiče, sledujte naše webové stránky a fb

www.mcpraminek.cz
Michaela Brčáková

Noc s Andersenem v Pramínku
Centrum Pramínek poskytlo svoje pro-

story pro ukrajinské uprchlíky, proto hle-
dalo náhradní prostory, které našlo v kul-
turním domě v Pečkách. Bohužel prostor 
nakonec potřebovalo město, takže jsme 
museli udělat ještě jeden přesun, a nako-
nec jsme získali zázemí i díky přímluvě 
paní starostky v městské knihovně - jejích 
horních prostorech. Přístup do knihovny 
jsme sice neměli, ale hodné paní knihov-
nice nám připravily hromádku potřebných 
knížek a varnou konvici.

Po úvodní hře – hledání, co jsme za po-
hádkovou postavu, a několika dalších, kte-
ré posloužily k vzájemnému seznámení, 
jsme dětem připravili jednu lekci z progra-
mu RWCT od Květy Kruger na knížku od 
Stefana Gemmela: Jako Ty.  Hlavní červe-

nou nití aktivit bylo srovnávání. Srovnávali 
jsme sebe ve skupinkách, hledali své jedi-
nečnosti, srovnávali jsme svoje vytvořené 
draky s hlavní postavou knížky i s draky 
ostatních. Děti velmi pěkně pracovaly. 
I když v závěru nám program narušila do-
vážka naší oblíbené večeře: pizzy.

Po ní jsme si opět ve skupinách připo-
mněli, co všechno víme o panu Andersenovi 
a ukázalo se, že toho nebylo málo, a hlavně, 
že to byla všechno pravda, jak nám posléze 
potvrdil samotný pan Andersen, který nás 
navštívil a pohovořil o svém životě, díle, 
a zodpověděl nám všechny zvídavé otázky. 
Na rozloučenou jsme mu ukázali jeho kníž-
ky, především tu, kterou ilustroval Jiří Trn-
ka, protože poté jsme se věnovali ještě jeho 
tvorbě. Vyluštili křížovku, přečetli si kou-
sek z jeho Zahrady a odvážně se vydali do 
tmy prozkoumat naši „zahradu.“ Najít ces-
tou všechny obrázky Jiřího Trnky se sice 
nepodařilo úplně všem, ale starý protivný 
kocour nakonec všechny odměnil. 

Pak už jsme jen zalezli do spacáků a až 
do půlnoci promítali pohádky na staré pro-
mítačce, ke kterým je potřeba vyprávět, 
v čemž se děti nadšeně střídaly. 

Ráno byly děti neuvěřitelně brzy vzhů-
ru, ale podařilo se je i za pomocí knížek ješ-
tě asi hodinu udržet ve spacácích v klidu. 
Poté jsme bohatě posnídali z přinesených 
sladkých bábovek, vánoček a buchet. Děti 
obdržely pohlednici a nadšeně odcházely 
domů.

Letos se nás sešlo neuvěřitelných 30 pře-
spávačů. Těšíme se napřesrok. Čtení a po-
hádkám zdar.

Michaela Brčáková
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Pozvánka 
na přednášky

Mgr. Ladislava Babková
autorka tematických výstav a přednášek

ALSASKO
Zavítáme do nejmenšího z regionů Fran-
cie, který se nachází na východě u hranic 

s Německem a Švýcarskem. Hlavním 
městem je Štrasburk, sídlo mnoha vý-

znamných evropských institucí.
Středa 15. června 2022 od 17:00

Přednáškový sál 
Kulturního střediska Pečky

Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
přírodovědec, čestný občan města Pečky

O PŘÍRODĚ 
PEČEK A OKOLÍ

přednáška spojená s besedou 

Pozvání pro všechny, kteří se zajímají 

o přírodu a její proměny. Připravte si 
otázky, co byste rádi chtěli vědět.

Středa 22. června 2022 od 17:00
Přednáškový sál 

Kulturního střediska Pečky

Přijďte! Těšíme se s Vámi na setkání.
Členové místní skupiny ČKA v Pečkách.
www.akademiepecky.wixsite.com/akademie

Respondeo pomáhá řešit 
partnerské i rodinné konflikty

Organizace Respondeo nabízí bezplat-
nou psychoterapii lidem, kterým se nedaří 
zvládat různé konfliktní situace. Může se 
jednat o problémy mezi partnery, spory při 
výchově dětí, ale i v soužití s rodiči. Sezení 
se zkušenou psychoterapeutkou lze absol-
vovat jako pár nebo individuálně. 

Mezi klienty Respondea patří také mla-
dí rodiče, kterým narození dítěte velmi 
změnilo život, a začaly mezi nimi vznikat 
konflikty. Rodiče se rozešli, bylo ale tře-
ba dále řešit různé situace a komunikovat 
ohledně výchovy syna. 

Šestadvacetiletá Pavlína a třicetiletý 
Jiří spolu chodili tři roky, než se jim narodil 
syn Ondra. Po jeho narození se však jejich 
vztah proměnil, Pavlína se soustředila na 
péči o Ondru a Jiří se věnoval hlavně práci, 
kariéře a zajištění financí pro rodinu. „Za-
čali se od sebe vzdalovat, jakoby prožívali 
každý jinou realitu dní. Pavlína se cítila 
velmi osaměle, zůstávala se synem sama 
v domě, přestala se stýkat se svými přáteli, 
neměla možnost se věnovat svým koníč-
kům, což bylo lezení, turistika a cestování,“ 
líčí psychoterapeutka Dana Vrabcová. Pav-
líně podle ní chyběl svět, který znala před 
příchodem Ondry. I když své dítě zbožňuje, 
chyběly jí společné zážitky s partnerem. 
„Zároveň cítila, že jí Jiří vůbec nerozumí 
a ona se nemá komu svěřit,“ dodává Dana 
Vrabcová.

I pro Jiřího se ale svět změnil. Chtěl 
být dobrý táta, hodně pracoval, aby rodinu 
uživil, ale chyběla mu pozornost Pavlíny, 
toužil po větší blízkosti a intenzivnějším 
prožívání intimity. „Po příchodu z práce 
domů byl unavený, chtěl si odpočinout, 
byl zklamaný, když od Pavlíny slyšel, jak 
se trápí ona svou opuštěností. Jako by to 
byla jeho vina. Zlobil se na Pavlínu, že není 
spokojená a nevidí jeho snažení. Očekával, 
že o jejich vzájemný vztah bude pečovat 
především ona,“ popisuje jeho pocity psy-
choterapeutka. Následovaly hádky, křik, 
výčitky a Pavlína se nakonec odstěhovala. 

Poté však začaly spory o syna a soudy a pár 
se odcizil natolik, že dva mladí lidé nebyli 
schopni spolu klidně a slušně komunikovat 
o nejbanálnějších věcech. Proto Pavlína vy-
hledala terapii.

„Na prvním setkání mluvila o tom, jak ji 
celý průběh rozchodu vysílil. Během dru-
hého terapeutického setkání nahlas pojme-
novala, jaké dopady má vzájemná nedůvěra 
mezi ní a Jiřím na to, jak oba vnímají svůj 
vztah, a na atmosféru při předávání Ondry. 
Chtěla, aby se mohla ona i Jiří soustředit na 
to, co potřebuje syn,“ říká Dana Vrabcová. 
Domluvila se s ní, že na třetí setkání při-
zvou i Jiřího a společně proberou, jak a co 
by mohli změnit, aby pro oba rodiče byla 
komunikace snazší.

„Na začátku třetího setkání byli oba ro-
diče nervózní a bylo pro ně náročné poslou-
chat, když mluvil ten druhý. Postupně se 
však uklidili a oba si uvědomili, že je pro ně 
důležitý zájem o syna a snaha se domluvit. 
Oběma záleží na tom, aby bylo jejich dítě 
spokojené, mělo vše, co potřebuje a bylo 
zdravé. Během terapie se ukázalo, že oba 
rodiče potřebují vědět, že ten druhý si váží 
a cení snahy, kterou oba do péče o Ondru 
vkládají. Oběma to chybí. Když si dají naje-
vo, že vnímají snahu a vstřícnost druhého, 
uklidní je to a lépe se jim domlouvá,“ líčí 
terapeutka. Během čtvrté terapie si rodi-
če popsali svoje představy, jak by se o péči 
o syna podělili. 

„Dnes se jim daří si v klidu a bez hádek 
Ondru předávat, sice nejsou úplně uvolně-
ní, ale postupně si vycházejí vstříc a jejich 
zranění z minulosti oslabují a tolik neovliv-
ňují jejich chování,“ uzavírá Dana Vrabco-
vá.

Psychoterapie v rámci projektu „Jak na 
konflikty ve vztazích“, který financuje Mi-
nisterstvo vnitra, probíhají v Mělníku, Ko-
líně, Nymburce, Mnichově Hradišti a Mla-
dé Boleslavi. Kontakt pro objednání 725 554 
828.

Jolana Boháčková

Ruměnice 
pospolné

Čím dál častěji uvidíte na kmenech 
stromů, nebo zdech plotů shluk červe-
ných broučků, ale nejedná se o brouky, ale 
o ploštice. Ruměnici pospolnou určitě znáte 
z příběhů Ferdy Mravence, maminky v čer-
veno – černých barvách. Ploštice, na rozdíl 
od brouků, nemají krovky, ale polokrovky. 
Tyto tuhé první páry křídel nepřekrývají 
celý druhý blanitý pár křídel, pouze dvě tře-
tiny. A jak je to tedy s tím shlukem. Rumě-
nice pospolné, už podle druhového názvu, 
rády bývají pospolu. Když se pořádně podí-
váte, tak se vzhledově liší. Některé z nich 
vypadají jakoby nedokresleně. Je to tak tro-
chu pravda. V tomto shluku jedinců se totiž 
vyskytují dospělci – červení jedinci s čer-
nými tečkami a pak larvy v různých vývo-
jových stádiích. Některé larvy, ty mladší, 
jsou menší a pouze červené, čím jsou starší, 
tím se více a více podobají dospělci. Rumě-
nic se nemusíte děsit, nejsou nebezpečné, 
ani škodlivé. Živí se sladkými šťávami na 
plodech stromů, ale nijak jim neškodí. Jako 
svoji obranu využívají zapáchající tekutinu, 
která prý nevoní ani komárům.

Kateřina Čiháková

Oběti domácího násilí 
mohou anonymně chatovat s pracovníky 

Intervenčního centra
Chat pro oběti a svědky domácího násilí 

– to je nová služba Intervenčního centra Re-
spondea. Pro koho je těžké svěřit se s pro-
blémem po telefonu, může být s pracovníky 
Intervenčního centra v kontaktu prostřed-
nictvím on-line chatu.

„Nově nabízíme poradenství stejné cílo-
vé skupině jako po telefonu nebo e-mailu 
také prostřednictvím on-line chatu. V praxi 
to znamená, že jsme k dispozici pro kohoko-
li, kdo se cítí být ohrožen domácím násilím 
či je svědkem domácího násilí, a necítí se 
na to, aby nám zavolal,“ říká vedoucí služby 
Intervenčního centra Denisa Sachomská. 

Jeden z pracovníků Intervenčního cent-
ra je on-line každé úterý od 13 do 15 hodin 
a čtvrtek od 9 do 11 hodin. Zájemce o ko-
munikaci se nemusí nijak registrovat, stačí 
se během provozní doby do chatu přihlásit. 

„Chatové okno zájemci naleznou na našem 
webu respondeo.cz v pravém dolním rohu. 
Oranžová ikona se objevuje na jakékoliv 
stránce našeho webu,“ doplňuje Denisa 
Sachomská. Pro vstup do chatu není třeba 
zadávat skutečné jméno, stačí si vytvořit 
přezdívku (nick).

Respondeo provozuje chat na své vlastní 
doméně, což zajišťuje zabezpečený přenos 
dat mezi klientem a pracovníkem. Pokud 
pracovník nereaguje ihned, je to kvůli 
tomu, že je chat již obsazen. Není však třeba 
se znovu přihlašovat, stačí počkat ve frontě. 

V pracovní dny od 8 do 16 hodin je sa-
mozřejmě stále možné zdarma využít tele-
fonickou pomoc na číslech 775 561 881, 775 
561 844 nebo 776 561 895.  Zároveň klienti 
mohou intervenční centrum kontaktovat 
mailem: obeti@respondeo.cz.

Jolana Boháčková
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Děti dětem (31. 5.)
Konec školního roku se blíží. A s tím 

i činnost našeho kroužku vaření. Projek-
tem, který byl nazván Děti dětem jsme 
zúročili a předvedli dovednosti našich ši-
kovných „kuchařů“. Připravili svým spolu-
žákům i pedagogickému sboru ochutnávku 
studené kuchyně. Tři druhy pomazánek 
posloužily jako chutná svačinka v následu-
jícím Dni dětí. Tak jako byl kroužek vaře-
ní úspěšný a oblíbený v letošním školním 
roce, tak doufáme, že se to v příštím roce 
bude opakovat.

Květuše Vyskočilová

Soutěž v Kolíně 
„Mladý zdravotník“

Dne 22. 4. 2022 se naše škola zúčastnila 
soutěže „Mladý zdravotník“, kterou pořádá 
organizace Český červený kříž ve spoluprá-
ci s hasiči a s policií.  Naše pětičlenné druž-
stvo soutěžilo v kategorii 2. stupeň spolu 
s dalšími základními školami. Ačkoliv kon-
kurence byla veliká, naše skupina si neved-
la špatně. V soutěžních otázkách v oblasti 
silničního provozu a se svými hasičskými 
zkušenostmi obstáli žáci téměř na výbor-
nou, zaváhání bylo znát až při poskytování 
první pomoci. Nakonec jsme obsadili krás-
né 8. místo. Všem zúčastněným žákům ješ-
tě jednou gratulujeme!

Martina Kristlová, Petra Lambertová

Ocenění v projektu Jsem Laskavec

4. května byl u nás ve škole velký den! Jako 
jedni ze tří odměněných týmů z celé ČR v pro-

jektu  Jsem Laskavec, jehož organizá-
torem je nadace Karla Janečka, jsme 
si za svůj laskavý čin a pomoc v domě 
s pečovatelskou službou, převza-
li u nás ve škole svou cenu. Náš tým 
žáků - Laskavci z Peček byl odměněn 
návštěvou výborného vypravěče pana 
Martina Haka, který za námi přijel až 
z Brna. Pan vypravěč velmi poutavě 
žákům vyprávěl příběh o lakomství 
a všechny přítomné doslova vtáhl do 
děje. Také byl pro nás nachystán laska-
vý koš plný dobrot. To vše proběhlo za 
natáčení televizního štábu FTV Prima, 
z čehož ještě týž den vznikla reportáž 
a byla odvysílána na CNN Prima News. 
Všichni jsme si tento výjimečný den 
užili v duchu laskavosti. V dnešní době 
je velmi důležité dělat sobě i ostatním 
radost. 

Petra Lambertová

Týden akcí v 1. A
Divadélko Koloběžka
V pondělí 23. 5. jsme shlédli v KD v Peč-

kách divadelní pohádku. Celým příběhem 
nás provázeli dva herci, maňásci a veselé, 
rytmické písničky. Výpravná a velmi živá 

pohádka byla o parníku Pepina, co veze pět 
Pepků námořníků na cestu kolem světa. 
V pohádce jsme si užili mnoho legrace, sly-
šeli o bizarních postavičkách a zažili mno-
ho překvapení. Dokonce jsme udělali i dob-
rý skutek. Tak jak už to v pohádkách bývá.

Umění kolem nás
Ve středu jsme navštívili vystoupení 

v ZUŠ zaměřené na pohádkový příběh, ve 
kterém vystupovali skřítci, zlá kouzelnice 
a zakletí hudebníci. Celé představení bylo 

v režii tanečního i hudebního oboru. O výz-
dobu se postaral obor výtvarný.  Měli jsme 
možnost nejen si zazpívat, ale také pozná-
vat lidové písně, seznámit se se spoustou 
hudebních nástrojů a na závěr si zahrát 

na jevišti. Forma hudebních 
v kombinaci s tanečními há-
dankami udržela naši pozor-
nost. Celou dobu panovala 
příjemná atmosféra, kterou 
zajišťoval příběh o kouzelní-
kovi. Program se nám velmi 
líbil. 

Preventivní program 
Veselé zoubky
Závěr našeho týdne - pá-

tek 27. 5. V úvodu jsme se se-
známili s fungováním zubů. 
Vyvodili jsme si k čemu je 
máme, jak rostou a mění se. 
Co je to zubní kaz. Dále jsme 
shlédli krátký film Jak se do-
stat Hurvínkovi na zoubek. 
Pomocí práce ve dvojicích, 

kde jsme odhalovali odpovědi na otázky 
týkající se správné péči o zoubky, jsme se 
dozvěděli mnoho nového. Ještě jsme praco-
vali s interaktivním programem, kde jsme 
zvládli všechny části. Např. Co zdravého 
nakupovat, z čeho se skládá zub... V závěru 
jsme obdrželi dárkový balíček se zubním 
kartáčkem, pastou, žvýkačkami bez cukru 
a přesýpacími hodinami. Teď ještě dodržet 
všechny zásady, abychom si zuby sami ne-
ničili.

Vaše 1. A s paní učitelkou Alenou Pechovou

Kouřimská stezka
V úterý 24. 5. 2022 se zúčastnili  žáci naší 

školy sportovně vědomostního klání škol, 
které se konalo v Kouřimi. Přípravné třídy 
a první ročníky soutěžily kolektivně, starší 
žáci jednotlivě. Žáci ,,poměřovali“ své síly 
v pohybové zdatnosti, v orientaci v terénu, 
ve  znalosti zásad první pomoci, v třídění 
odpadu, z vědomostí v oblasti přírodopisu, 
v kreslení, v plnění úkolů na stanovištích. 
Všichni se velmi snažili úspěšně zvládnout 
celý ,,závod a doběhnout do cíle.  Ale jen ti 
nejlepší mohli pomýšlet na medaile.  Jsme 
rádi, že právě naše dvě žákyně (z prvního 
a druhého stupně), si mohly odvézt medai-
le. Jedno druhé a jedno třetí místo je oprav-
du skvělý výkon.  Celá akce se uskutečnila 
v krásném přírodním prostředí kouřimské  
skály a v jejím blízkém okolí. Závodníci od-
jížděli domů unaveni, ale spokojeni – těšíce 
se na další ročník.  

Dagmar Ječmenová, 
Petra Lambertová, Petra Šifferová

Každé dítě má rádo čokoládu a dnešní 
školní výlet byl opravdu netradiční. Naši 
žáci 1. - 9. ročníku vyrazili na exkurzi do ko-
línské firmy Chocoland a. s. Žáci na vlastní 
oči viděli výrobu dutých čokoládových figu-
rek, kdy museli všichni dodržovat hygienic-
ká pravidla. Následovala degustace čokolád 
i novinek, které ještě nejsou na trhu a žáci 
si vyzkoušeli zabalit vlastní čokoládovou fi-
gurku. Po exkurzi žáci navštívili zajímavá 
místa, která se nachází v Kolíně - Kmochův 
ostrov, pomník „Medvědů“, Bartolomějské 
návrší i kolínské náměstí. Děkujeme firmě 
Chocoland a. s. i jejím zaměstnancům za 
exkurzi a čokoládu pro naše žáky.

Jan Kleimodová, Jana Nollová

Exkurze Chocoland, a. s. Kolín (19. 5.)
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Ohlasy z exkurze Za prameny 
Poděbradky od žáků IV. B

Ve čtvrtek 12. 5. vyjela naše třída se tří-
dou 4. A na exkurzi do Poděbrad.

Paní učitelka nám připravila pracovní 
list. Plnili jsme spoustu otázek.

Podívali jsme se do hydroelektrárny, 
moc se mi tam líbilo.

V hydroelektrárně byly turbíny, byl tam 
velký hluk a čtyři velké motory.

Hydroelektrárna se mi moc líbila a po-
znali jsme, proč je důležitá.

Šli jsme se podívat na zámecké nádvo-
ří, kde byla velká srdce se státy Evropské 
unie. Měli jsme za úkol je spočítat, bylo jich 
27.

Na druhém nádvoří jsme počítali zazdě-
ná okna.

Podívali jsme se na náměstí, kde na nás 
čekala socha krále Jiřího z Poděbrad.

Zjistili jsme kolik let jsou povýšeny Po-
děbrady na město a je to 550 let.

Také jsme šli k trpaslíkovi a ke krásným 
květinovým hodinám. Prošli jsme se po ko-
lonádě.

Ochutnali jsme prameny Poděbradky, 
moc mi chutnala. Vypil jsem tak dva litry. 
Největší zážitek jsem měl z toho, jak nás po-
stříkal vodotrysk.

Pili jsme z pramene, ale moc mi nechut-
nal. Voda je železitá.

Koupil jsem oplatky pro taťku, mamku 
a babičku.

Koupil jsem si zmrzlinu s citronovou pří-
chutí. Dali jsme si teplou oplatku. Byla moc 
dobrá.

Poznal jsem spoustu nových věcí.
Exkurze se mi moc líbila a doufám, že si 

ji budeme moct zopakovat.
Poznala jsem nové věci a moc jsem si to 

užila.
Žáci IV. A a  IV. B a jejich paní učitelky 

Dagmar Hončíková a Iva Lebedová

Požární ochrana 
očima dětí

Máme velkou radost! Malí výtvarníci se 
pod vedením třídních učitelek zúčastnili 
výtvarné soutěže „Požární ochrana očima 
dětí“. Ve dvou kategoriích byla první místa 
obsazena právě našimi dětmi, třetí ze soutě-
žících se umístil na krásném třetím místě. 

Z třídy Lištička byla přihlášena jedna 
výtvarná práce, která se v kategorii M1 
(děti do pěti let) umístila na prvním - zla-
tém místě. Do kategorie M2 (děti od pěti let 
do ukončení docházky v MŠ) byly přihláše-
ny dvě výtvarné práce – jedna ze třídy Ža-
bička a druhá opět z Lištičky, z nichž jedna 
obsadila zlaté místo, a druhé výtvarné dílo 
se umístilo na třetím místě.

Soutěž byla pořádána Hasičským zá-
chranným sborem Středočeského kraje 
územní odbor Kolín a Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení 
hasičů Kolín. Do výtvarné soutěže bylo při-
hlášeno velké množství obrázků z celého 
okresu. 

Obsazení vítězných míst dětmi z naší 
školky považujeme za obrovský úspěch. 

Květa Bubeníčková

Rekonstrukce 
kabinetů 

2. etapa Obnova vybavení kabinetů

V rámci tohoto projektu jsme se zavázali 
i k ekologickým krokům – jedním z nich je 
vybudování dalšího záhonu na naší školní 
zahradě. Na novém kousku naší školní za-
hrady za budovou policie měl vzniknout 
ještě letos záhon s bylinkami,  zeleninou 
nebo třeba s jahodami. Děti vybudovaly za-
tím všechny záhony na zahradě samy (tedy 
s patřičným nářadím) a i tenhle nejnovější 
vznikl společnou prací sedmých a devátých 
tříd. V současné době je záhon osázen by-
linkami a okrasnými květinami. Děkuje-
me všem školním zahradníkům, vypadá to 
krásně.

Lenka Krištoufková

Exkurze - Hasiči Pečky
V pátek 20. 5. jsme navštívili zdejší ha-

sičskou zbrojnici.  Přivítali nás dobrovolní 
hasiči a ukázali žákům výstroj i výzbroj - 
umožnili  vyzkoušet si přilbu, kabát, kyslí-
kovou bombu. Všichni si prohlédli interiér 
aut - vysílačky, techniku, vybavení. Vy-
zkoušeli si houkačky, majáky. Podívali se 
i na velké hasičské auto, kterým se v závě-

ru exkurze také svezli. Všem žákům se tato 
akce velmi líbila. Žáci si odnesli spoustu 
nevšedních zážitků. 

Moc děkujeme hasičům Lukášovi Han-
zelínovi a Jakubovi Kašparovi za velmi 
vlídný a laskavý přístup k žákům, organi-
zaci a profesionalitu celé akce.

Jaroslava Heroldová
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Zuzana Hartmanová je spisovatelka, 
jejíž rodina je původem z Peček. Její prv-
ní kniha se jmenuje Noční labuť, což je po-
vídková temná fantasy s důrazem na rea-
lismus a vývoj charakteru hlavní hrdinky 
Nix, která je nekromantkou. Brzy by měl 
vyjít třetí a poslední díl série Krysy apoka-
lypsy od nakladatelství Host.
Jak dlouho žiješ v Pečkách?
Jestli správně počítám, tak necelých tři-

náct let. Část rodiny tu ale žije výrazně déle 
- já se původně přestěhovala kvůli studiu 
a nakonec jsem tady zůstala.
Kdy jsi věděla, že chceš psát knihy?
Už od malička, kam až moje paměť sahá, 

mě bavilo vymýšlet příběhy. Chtěla jsem, 
aby moje příběhy jednou přinášely radost 
někomu stejně, jako ji mně přinášely kni-
hy, co jsem četla. A od toho už byl k myšlen-
kám na vlastní knihu jen kousek.
Proč zrovna fantasy?
Fantasy byla v mém životě přítomná už 

odjakživa - mamka nám třeba doma před 
spaním předčítala Pána prstenů... Takže 
mi vlastně ani nepřišlo na mysl, že bych 
mohla psát něco jiného. Je to pro mě něco 
jako přirozené prostředí, když to tak řeknu.
Pokud bys měla nějak porovnat série 

o Nix a Krysy apokalypsy, co bys o nich 
řekla?

Moje druhá série - Krysy apokalypsy - je 
o dost vyzrálejší. Ukázalo se na ní, že život-
ní zkušenosti se v tvorbě opravdu znatelně 
projevují. Obě série se také liší v tom, ja-
kým způsobem jsem přistupovala k vyprá-
vění. Zatímco série o čarodějce Nix je kla-
sickým příběhem, kdy osamocený hrdina 
zažívá dobrodružství (a hromady příkoří), 
Krysy jsou výrazně košatější, s více dějo-
vými linkami, spoustou postav a hromadou 
politických intrik. Ani jedna ze sérií však 
není čtením pro děti, což si spousta lidí 
mylně myslí, když vidí, že jde o fantasy.
Jak dlouho trvá napsat jednu knihu?
To záleží na mnoha aspektech. Na čase, 

který tomu člověk může věnovat, na téma-
tu, které si zvolil, a jeho náročnosti. A taky 
na vnitřním rozpoložení - jsou dny, kdy 
napsat dvacet stránek nepředstavuje pro-
blém, a pak existují i dny, kdy člověk na-
píše ztěží pár vět, i když na to má zrovna 
spoustu času. Člověk taky musí nechat text 
uležet a následně ho pročítat s jistým odstu-
pem. Mám knihu, kterou jsem od prvního 
ťuknutí do klávesnice po odeslání rukopisu 
do nakladatelství psala osm měsíců. A pak 
mám takovou, kterou jsem psala bezmála 
dva roky...
Kolik nápadů máš do budoucna?
Hodně:). Když má člověk štěstí, vyjde 

mu kniha ročně. A já mám zatím tolik ná-
padů, že s nimi vystačím na víc jak dekádu. 
Jak to bude s jejich publikováním, to už je 
věc jiná.
A kolik knih máš nyní v hlavě?
Hodně...:) Nějakým způsobem mám teď 

rozpracovaných šest příběhů. Něco jsou 
starší věci, které jsem napsala třeba de-
set let zpátky, ale vidím, že mají potenciál 
a chci je přepsat a dát jim šanci. Něco jsou 
naopak úplně nové věci, které mě napad-
ly během psaní poslední knihy. Jelikož se 
jedná o samostatné příběhy a ne série, tak 
mezi nimi momentálně přeskakuju podle 
nálady.
Jak  moc  ovlivnila  psaní  a  vydávání 

pandemie?
V mém případě hodně. V době pandemie 

mi měla vyjít první kniha u nakladatelství 
Host. Kvůli pandemii vzaly za své všechny 
plány na propagaci, které jsme měli. Kni-
ha nakonec po odkladu vyšla, ale bohužel 
se to sešlo tak, že tou dobou přišel druhý 
lockdown a kniha šla do zavřených knihku-
pectví, takže neměla moc dobrou startovní 
pozici. Jelikož se jednalo o první díl série, 
bylo to trochu nešťastné a skluz, který kni-
ha nabrala, se doteď nepovedlo úplně do-
hnat, ale už se to lepší.

A samotné psaní... Když jsme byli všich-
ni zavření doma, moc se toho napsat oprav-
du nedalo... :)
Co Tě nejvíc překvapilo nebo potěšilo 

Zuzana Hartmanová
od doby, co ti vycházejí knihy?

Překvapila mě hromada věcí - hlavně 
ohledně fungování vydávání. Nutno říct, že 
většina z nich spíš nemile... Ale pak vidíte 
nějaký nadšený komentář, nebo se potkáte 
se čtenářem vašich knih a řeknete si, že to 
za to stojí. Vždycky mě potěší, když vidím, 
že čtenáři našli přesně ty narážky a stříp-
ky informací, které jsem pro ně v textu 
poschovávala, a které jim umožnily učinit 
nějaké velké odhalení dřív, než jim ho na-
servírovaly postavy v knize. Moc mě baví 
různé čtenářské spekulace ohledně dalšího 
vývoje děje a osudů postav.
Jaké jsou ideální podmínky pro psaní 

a jak často se daří jich dosáhnout?
Potřebuju hlavně klid, abych se mohla 

do psaní pořádně ponořit. Pro mě je ideální 
čas na psaní večer, kdy vím, že už mě nikdo 
nebude rušit. Se dvěma dětmi jsem své ná-
vyky ovšem musela opustit a přizpůsobit se 
dané situaci, což mi ne vždycky jde, a psa-
ní mi tak v poslední době trvá. Ale mám 
vstřícného manžela, který se mi snaží ten 
prostor na psaní dát - i díky tomu mi za pár 
měsíců vyjde další kniha.

Ptal se Ondřej Hartman
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Pirátský rej na rybníku 
Benešák v Pečkách

Oddíl vodní turistiky Pečky, z.s. uspořádal v sobotu 28. 5. 2022 
znovu po třech letech v rámci akce Města Pečky Rodinná pouť 
Mašinka u rybníku Benešák celodenní program: Projížďku na pi-
rátské lodi LADY MATYLDA kolem ostrovu Mrtvého muže, vol-
nou jízdu na kanoích, kajacích a raftech, paintballovou střelnici, 
dětské hry a sladké odměny pro děti. K pohodě všech zúčastně-
ných přispělo i dobré občerstvení, především tradiční brambo-
ráky. O příjemnou atmosféru se postarala živá hudba - kolínská 
kapela DrinX .

Všichni zúčastnění včetně pořadatelů se museli „poprat“ se sil-
nějším větrem a s občasnými přeháňkami. I tak se akce vydařila.  

Vodáci Pečky jsou potěšeni velkou účastí a spokojeností ná-
vštěvníků všech věkových kategorií a děkují všem kamarádům za 
pomoc, Městu Pečky, Pečeckým službám s.r.o., Kulturnímu stře-
disku Pečky a Rybářskému spolku Pečky za podporu akce.

Vodáci Pečky
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Budiž červen!
Léto už strčilo nohu do dveří, řepka 

zvolna zhnědla a přestala smrdět, za-
tímco obilíčko má v těchto dnech tu 
nejkrásnější zelenou barvu, všímáte si 
toho? Červen se už směle hlásí svou ja-
hodovou chutí, období nejdelších dnů je 
před námi. Děti si oslavou toho „svého“ 
připomenou, že škola jde do finále a po-
slední možnost opravit si známky na vy-
svědčení bude již brzy střídána velkým 
těšením se na prázdniny. Čeká nás jedna 
z nejradostnějších částí roku. V červnu 
nám někdy připadá život lehčí, dny jsou 
světlejší, počasí vlídné, je mnohdy snad-
nější zapomenout na starosti a těžkosti 
kolem nás či v nás. Pusťme si k sobě tu 
předletní idylku, zasloužíme si ji přece. 
Zapomenout alespoň na chvíli na každo-
denní starosti ovšem nemusí znamenat 
ztratit paměť, což se nám v posledním 
bezmála století mnohokrát stalo. V červ-
nu si v Pečkách připomeneme výročí, 
o kterém se v minulosti většinou mlče-
lo. Bude to osmdesát let, co naše město 
navždy opustili jeho židovští občané. 
Představuji si to ráno, kdy se museli s je-
diným kufrem o předepsané hmotnosti 
shromáždit u nádraží, nastoupili do vla-
ku na Kolín a odsud pak odjeli zvláštním 
transportem do Terezína. Naposledy 
projeli kolem Peček a pohledem zava-
dili o věž vodárny, možná ještě někteří 
zahlédli střechy svých domovů, je ne-
představitelné, co se jim přitom honilo 
hlavou. Krátce na to je nacisté zavraždili. 
Po válce se však o nich téměř nemluvi-
lo, nejspíš i proto, že v jejich opuštěných 
domovech se mezitím zabydleli jiní. Bylo 
a je nepříjemné připomínat si to. S ko-
munistickou diktaturou pak přišlo znovu 
období antisemitismu, na několik let se 
v kulturní paměti – až na krátké období 
„zlatých šedesátých“ let – zcela zhaslo, 
aby se už vlastně nikdy úplně nerozsvíti-
lo. Život bez paměti. Sklerotický jedinec, 
který ztratil povědomí o minulosti, ztrácí 
též ponětí o sobě. Kdo je? Kam jde? Co to 
vlastně chtěl? A stejné je to se společnos-
tí. Bez paměti je ztracena. Kéž by nám 
kameny zmizelých, jimiž naše město 
obnovuje paměť, už navždy vyznačovaly 
správně směr cesty, odkud jdeme a kam. 
Potřebujeme to!

Aquarius

Zveme vás / Inzerce / Z našich škol

 1. - 30. 6.   Výstava obrazů a kreseb Bohumila Kulveita 
   - knihovna
 8. 6. 18:00 ZUŠ přestavení - velký sál KD Pečky
 9. 6. 17:15 80. výročí transportu Pečeckých židů 
   - před nádražní budovou
 9. 6. 19:00 Koncert v ZUŠ - Small Band a sbor Mišpacha
 10. 6.  Noc kostelů
 11. 6.  90 let výročí fotbalu ve Velkých Chvalovicích
 15. 6. 17:00 Přednáška ČKA - sál KD Pečky
 22. 6. 17:00 Přednáška ČKA - sál KD Pečky
 24. 6.   Noc sokoloven
 25. 6.  Ukrajinský food festival u Základní školy
 26. 6.  14:00 Slavnostní otevření pamětní síně 
   firmy Bratří Jouzové 
 30. 6.  Letní slavnost u Benešáku
 1. 7.  Pasování na prvňáčky - sál KD Pečky
 17. 7.  Letní kino - hřiště AFK Pečky

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

• Nabízím služby „hodinového man-
žela“ - drobné opravy a řemeslné práce 
všeho druhu, tel.: 724 569 929, email: 
petr.ill@seznam.cz

• KOSMETICKÉ SLUŽBY. Ošetření 
pleti, úprava obočí, barvení řas a obočí, 
korneoterapeutická péče. Za použití pří-
pravků ESSENTÉ. ELIŠKA LAZARO-
VÁ, Třída 5. května 186, tel.: 732 952 267.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Směr Drážďany
Ve středu 4. května 42 žáků základní 

školy a jejich 3 učitelé (Katka Čiháková, 
Kamila Hrušková a Martin Kalvoda) vyra-
zili do Drážďan. Cílem cesty bylo ověřit si 
znalost němčiny s bonusem prohlédnout si 
světoznámou Gemäldegalerie v barokním 
zámku Zwinger. Cíl byl dobyt! Tschüs wie-
der nächstes Jahr!

Martin Kalvoda


