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8. číslo  cena 6 KčXII. ročníksrpen 2011

Konec školního roku si žádal velkou oslavu

Projekt Podlipansko sází stromy získal podporu fir−
my  TPCA v rámci grantového programu Partnerství pro
Kolínsko. Ve středu 22. června jsme převzali při slav−
nostním setkání symbolický šek k našemu projektu od
představitelů TPCA, pana prezidenta Satoshi Tachihary
a výkonného viceprezidenta pana Bernarda Millio − Rous−
seau v sídle firmy v Ovčárech. Toto setkání bylo velice
příjemné a obohacující a jsme rádi, že jsme uspěli se svým
projektem v nemalé konkurenci.

O dalších aktivitách a vývoji projektu vás budeme in−
formovat.

Za MAS Podlipansko Kateřina Hejduková,
Projektová manažerka

Podlipansko sází stromy

Nejmladší hráč pečecké fotbalové minipřípravky Matý−
sek Středa. Více o fotbalu na straně 12 a 13.
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Rada města Pečky
konaná dne 20. června 2011

Rada města Pečky
konaná dne 11. července 2011

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan
Milan Urban
Rada schvaluje:

– Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku
v majetku města č. parc. 2273/3 o celkové výměře 18 938m2

v obci a k. ú. Pečky – fy. TELSIG – servis, spol. s r.o. zastou−
penou jednatelem společnosti p. Františkem Neudörflem se
sídlem ve Velkém Oseku. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou a to od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011. Pozemek bude
využíván jako mezideponie a deponie zeminy zásypového
materiálu ke stavební akci – kanalizace Pečky a Velké Chva−
lovice a pověřuje starostu města uzavřením této smlouvy.

– Zveřejnění záměru na odprodej ideálního podílu 4/6
vůči celku – pozemků z majetku města č. parc. 2238/29 /20
739m2 a 2240/30 14 932m2/.

– Uzavření dohody mezi městem Pečky a Pečeckými
službami, s. r. o. Pečky na provádění oprav na pronajíma−
ných nemovitostech v majetku města .

– Prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2011 a součas−
né navýšení nájemného pro K. F. a V. H., Pečky V Kaštánkách.

– Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a firmou Dani−
el Šperk, Čsla. 756/3. Poděbrady na realizaci investiční akce
„Podlahy Mateřská škola Mašinka“.

– Zadávací dokumentaci, návrh smlouvy výzvy malého roz−
sahu stavební akce „Bezbariérové chodníky – Pečky I. etapa“.

– Seznam oslovených firem na realizaci investiční akce
Bezbariérové chodníky Pečky I. etapa.

SILMEX, s. r. o. České Budějovice
SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a. s.
HALKO stavební společnost , spol. s r. o.
TELSIG–servis, spol. s r. o. – Motel U Jezera
DLAŽBA VYSOKÉ MÝTO, s r. o.
– Uzavření SOD na instalaci technologie přečerpávací sta−

nice ulice Jiřího z Poděbrad mezi městem Pečky a společností
VODA CZ, s. r. o. Podhradní 70, Česká Skalice dle cenové
nabídky ve variantě DN 80, ovládání hladiny plovákem. RM
pověřuje starostu města k uzavření uvedené smlouvy.

– Uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na výkon
TDI č. 010/2009 a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na čin−
nost autorského dozoru č. 020/2008 na projekt „Snížení
znečištění odpadních vod města Pečky“.

– Vyhlášení II. kola výběrového řízení na poskytnutí
půjček z FRB na rok 2011. V tomto VŘ bude na půjčky
použita max. částka 610 000 Kč. Přijímání žádosti proběh−
ne od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2011 na podatelně MěÚ Pečky.

– A doporučuje ZM ke schválení doplněk rozpočtové−
ho opatření č. 2/2011.
Rada neschvaluje:

– Rekonstrukci nebytových prostor ve zdravotním stře−
disku v rozsahu požadovaném MUDr. Seifertovou

– A nedoporučuje ZM ke schválení prodej části pozem−
ku č. parc. 1622/1 (o celkové výměře 30m2).
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnit záměr na odprodej ideálního podílu 4/6 vůči cel−
ku – č. parc. 2238/29 /20 739m2/ a 2240/30 /14 932m2.

– Tajemníkovi doporučeně odeslat dopisy občanům
v Pečkách i Velkých Chvalovic ohledně napojení na kana−

lizační sít (současně vyhlášení městským rozhlasem), dále
předložit seznam všech připojených lidí a tento seznam pra−
videlně kontrolovat s Pečeckými službami. RM ukládá jed−
nateli Pečeckých služeb provést kontrolu napojení na ka−
nalizační řad v jednotlivých nemovitostech.

– Vedení města projednat s PČR OO Pečky nerespekto−
vání zákazové značky některými řidiči v ulici Tř. J. Švermy
k Mateřské škole Pečky.

– Ekonomicko−správnímu odboru M. Bahníkové do roz−
počtu roku 2012 zahrnout částku na opravu pomníků pad−
lých v 1. a 2. světové válce (náměstí, nádraží).

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

– Seznam neplatičů nájemného k 30. 6. 2011 předlože−
ný odborem správy majetku města a BH s tím, že se bude
postupovat podle již schválených pravidel,

– Informaci stavebního odboru při MěÚ Pečky ve věci
pokácení 32 ks suchých stromů v místním parku a lesopar−
ku u „Benešáku“. Odbor ŽP při MěÚ Pečky vydal příslušné
rozhodnutí o pokácení stromů.

– Odpověď policejního prezidenta plk. Mgr. Petra Les−
syho ve věci urgentní žádosti na posílení činnosti obvodní−
ho oddělení PČR Pečky.

– Informaci o ukončení studia VŠ ředitelky Pečovatel−
ské služby města Pečky pí Mgr. Ivany Zíchové.

– Informaci vedoucího stavebního odboru ve věci pře−
dání vyhotoveného návrhu nového ÚP města Pečky.

– Informaci starosty o předání a převzetí investiční akce:
„Snížení znečištění odpadních vod města Pečky“ s termí−
nem k 30. 6. 2011.

– Návrh na udělení čestného občanství p. Vlastimilu
Zittovi, učiteli Základní školy v Pečkách s tím, že RM bude
postupovat podle pravidel schválených pro udělování čest−
ného občanství našeho města.
Rada schvaluje:

– Vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organiza−
cí za I. pololetí 2011.

– A rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky veřejné
zakázky malého rozsahu „Revitalizace přítoku a části odto−
ku a vodní nádrže Velké Chvalovice“ vybranému uchazeči
Oldřich Drahorád – rekonstrukce rybníků a úpravy toků, Jung−
mannova 1162, 28201 Český Brod. Pověřuje starostu města
k uzavření SOD mezi městem Pečky a vybraným uchazečem.

– Uzavření Dodatku č. 2 ke SOD „Okna pro Mašinku“
mezi městem Pečky a firmou TQS, spol. s r. o., Praha 8 na
zhotovení krytů radiátorů ve 4 třídách. RM pověřuje staros−
tu města k uzavření výše uvedeného dodatku ke SOD.

– Uzavření SOD mezi městem Pečky a společností Elek−
troservis Pečky, František Dvořáček, Pečky 245 na rekon−
strukci veřejného osvětlení v lokalitě „Kandie I.“ na zákla−
dě předložené nabídky. Pověřuje starostu města k uzavření
výše uvedené smlouvy.

– Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ –
č. IV–12–6010225/1 na pozemku v majetku města č. parc.
1600 v obci a k. ú. Pečky – ul. Pod Drahou – pro firmu ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4. Pověřuje starostu města
k uzavření výše uvedené smlouvy.
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– Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ –
č. EP–12–6001528/1 na pozemcích v majetku města č. parc.
411/7 a 478 v obci a k. ú. Pečky – ul. V Kaštánkách – pro
firmu ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4. Pověřuje sta−
rostu města k uzavření výše uvedené smlouvy.

– Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ –
č. IV–12–6009894/2 na pozemku v majetku města č. parc.
238 v obci Pečky a k. ú. Velké Chvalovice – ul. Slepá – pro
firmu ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4. Pověřuje sta−
rostu města k uzavření výše uvedené smlouvy.

– Prodloužení nájemní smlouvy v čp. 218 Tř. 5. Května
do 31.12.2011:

J. Š., byt č. 19, R. P., byt č. 2
– Na základě doporučení bytové komise přidělení bytu

v čp. 1042, Chvalovická, Pečky:
K. K., bytem Tatce – byt č. 7, J. K., bytem Dobřichov –

byt č. 19.
– Na základě doporučení bytové komise přidělení bytu

v čp. 218 Tř. 5.května, Pečky:
P. T., bytem Pečky – byt č. 1, S. Z., bytem Poděbrady –

byt č. 5.
– A doporučuje ZM ke schválení prodej ideálního podí−

lu 4/6 vůči celku – pozemků z majetku města č. parc. 2238/
29 (20 739 m2) a 2240/30 (14 932 m2) – orná půda panu Ing.
Jiřímu Bartákovi, bytem Poděbrady, ul. L. Dostálové 773/
II. Pozemky budou odprodány za cenu stanovenou soud−
ním znalcem. Poplatek spojený s převodem nemovitostí
uhradí kupující, prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy
a zaregistrování u K. Ú.

– Uzavření dodatku č. 3 k SOD s firmou Silmex s. r. o.
stavební akce: „Rekonstrukce ulice V Kaštánkách“ a pově−
řuje starostu města k podpisu výše uvedeného Dodatku č. 3
ke SOD.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové ve
spolupráci s ekonomickým odborem M. Bahníkovou při−
pravit na příští zasedání RM upravený, podrobný přehled
dlužníků k 30. 6. 2011, kde musí být jasné a přehledné
platby za jednotlivé měsíce.

– Starostovi města uzavření uvedených smluv a dodat−
ků: veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace přítoku
a části odtoku a vodní nádrže Velké Chvalovice“ vybrané−
mu uchazeči Oldřich Drahorád – rekonstrukce rybníků
a úpravy toků, Jungmannova 1162, 28201 Český Brod.

– Uzavření Dodatku č. 2 ke SOD „Okna pro Mašinku“
mezi městem Pečky a firmou TQS, spol. s r. o., Praha 8 na
zhotovení krytů radiátorů ve 4 třídách.

– Uzavření SOD mezi městem Pečky a společností Elek−
troservis Pečky, František Dvořáček, Pečky 245 na rekon−
strukci veřejného osvětlení v lokalitě „Kandie I.“ na zákla−
dě předložené nabídky.

–Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – č. IV–
12–6010225/1 na pozemku v majetku města č. parc. 1600
v obci a k.ú. Pečky – ul. Pod Drahou – pro firmu ČEZ Distri−
buce, a. s. se sídlem Děčín 4.

– Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – č. EP–
12–6001528/1 na pozemcích v majetku města č. parc. 411/
7 a 478 v obci a k. ú. Pečky – ul. V Kaštánkách – pro firmu
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4.

– Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – č. IV–
12–6009894/2 na pozemku v majetku města č. parc. 238
v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice – ul. Slepá – pro firmu
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4.

– Uzavření dodatku č. 3 k SOD s firmou Silmex s. r. o.
stavební akce: „Rekonstrukce ulice V Kaštánkách“.

– Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VBř.
mezi městem Pečky a paní Ludmilou Soukalovou, bytem
Radim 359, vlastníkem pozemku č.parc. 368, 364/2, 367/1,
381/1, 521/1, 362 (PK), 386 (PK), 380/1 (PK) za účelem
uložení vodovodního potrubí.

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konané−
ho dne 22. 6. 2011 v 17.30 hodin v Kulturním středisku Pečky.
Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení :

Zastupitelstvo města konstatuje, že je podle § 87 Záko−
na o obcích č. 128/2000 Sb., k platnému usnesení zastupi−
telstva města, rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nadpo−
loviční většiny všech členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k pří−
tomnosti 13 členů Zastupitelstva města Pečkách.

Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vy−
hlášeno.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:

– Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu za rok 2010
v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění.

– Informace k územnímu plánu města Pečky.
– Kácení dřevin.
– Informace starosty o probíhajících investičních akcích:

– Snížení znečištění odpadních vod.
– Modernizace MŠ – 1. etapa.
– Okna pro Mašinku.
– Podlahy pro MŠ Mašinka Pečky.

– Informace starosty o poskytnutých dotacích na rok 2011:
– Bezbariérové chodníky Pečky – I. etapa, poskyto−

vatel dotace SFDI.
– Rozšíření a obnova městského kamerového a do−

hlížecího systému, poskytovatel dotace MV.
– Dovybavení hasičského vozidla LIAZ, poskytovatel

dotace Středočeský kraj.
– Vyhlášení výběrového řízení druhého kola na po−

skytnutí půjček z FRB na území města Peček pro rok 2011
od 1. 8. 2011 – 31. 8. 2011.
Zastupitelstvo města schvaluje:

– Rozpočtová opatření č. 2/2011.
– Po projednání Závěrečného účtu celoroční hospodaře−

ní města za rok 2010 bez výhrad.
– Odkoupení nově zaměřeného pozemku č. parc. 210/4

v obci a k. ú. Dobřichov (892 m2) – budoucí stavba cyklos−
tezky Pečky – Ratenice od spoluvlastníků Ing. arch.
V. Brychty, bytem Praha 4 (podíl 7/12 vůči celku) a paní
B. Pelcové, bytem Cambridge, Anglie (podíl 5/12 vůči cel−
ku). Pozemek bude odkoupen za cenu stanovenou soudním
znalcem, která ke dni 14. 1. 2011 činila celkem 17 840 Kč.
Veškeré úhrady spojené s převodem uhradí kupující.

– Prodej části pozemku č. parc. 831/2 v obci a k. ú. Pečky
(ul. Žerotínova) – cca 34 m2 – na umístění rozvodné skříně.
Pozemek bude odprodán firmě ČEZ Distribuce a. s., se sídlem
v Děčíně za cenu 250 Kč/m2. Poplatek spojený s vypracová−
ním geometrického plánu a poplatek spojený s převodem
nemovitosti u K.Ú. v Kolíně uhradí strana kupující.

Usnesení č. 3/2011
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Rekonstrukce pokračuje

Rekonstrukce mateřské školy Mašinka v Pečkách po−
kračuje kompletní výměnou oken a dveří a betonových
podlah ve čtyřech třídách. Tyto stavební práce jsou hraze−
ny zejména z přidělených evropských dotací, které Město
Pečky získalo prostřednictvím MAS Podlipansko z Pro−
gramu rozvoje venkova, vyhlášeného Státním zeměděl−
ským intervenčním fondem. Obě stavební akce Okna pro
Mašinku a Podlahy pro Mašinku provádějí firmy TQS, spol.
s. r. o. Praha a Daniel Šperk Poděbrady. Práce probíhají

Bezbariérové chodníky

Město Pečky získalo dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na rekonstrukci chodníků v Pečkách. Bohu−
žel se v této první etapě jedná pouze o chodníky uprostřed
města, celkem cca 3 000 m2.

Fondem vypsaný dotační titul se zejména zaměřuje na
zvýšení bezpečnosti dopravy a zpřístupnění osobám s ome−
zenou schopností pohybu a orientace. Od konce srpna za−
čne zhotovitel, kterého rada města schválí na základě vy−
psaného výběrového řízení dne 8. 8. 2011, s výměnou
dlažeb od nového domu s pečovatelskou službou, okolo
hotelu Karlel IV, přes náměstí až k opravenému chodníku
u základní školy. Dále pak po druhé straně od budovy
městskéhu úřadu, okolo kulturního domu ke křižovatce
s ul. Sladkovského vč. zúžených přechodů a zvýšené au−
tobusové zastávky.

Dopravní provoz hlavní komunikací Tř. Jana Švermy bude
omezen pouze při instalaci retardérů a osvětlení přechodů . Stav−
ba bude probíhat až do listopadu letošního roku. Část kamen−
ných dlažeb bude nahrazena betonou dlažbou, stávající kon−
cepce vč. použitých motivů bude zachována.

– Názvy nových ulic v lokalitě „Kandie II“.:
– prodloužení ulice „Janáčkova“ – na části pozem−

ku č. parc. 1468/170 v obci a k. ú. Pečky,
– prodloužení ulice „Kmochova“ – na části pozem−

ku č. parc. 1468/170 v obci a k. ú. Pečky,
– prodloužení ulice „Grégrova“ – na části pozemku

č. parc. 1468/170 v obci a k. ú. Pečky.
– Přijmutí dotace od SFDI na realizaci investiční akce „Bez−

bariérové chodníky Pečky – I. etapa“ – Isprofond 5217510073
v limitní výši příspěvku 4 207 000 Kč. Město Pečky se zavazu−
je uvolnit finanční částku z vlastních finančních zdrojů roz−
počtu města na zajištění výše spoluúčasti. Skutečná výše po−
skytnuté dotace, včetně skutečné výše spoluúčasti bude známa
po ukončení výběrového řízení na zhotovitele akce.
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Pečky
a SFDI na investiční akci: „Bezbariérové chodníky Pečky –
I. etapa“ v souladu s Pravidly pro financování programů,
staveb a akcí z rozpočtu SFDI pro rok 2011.

Zastupitelstvo města ukládá:
– Starostovi města uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

mezi Městem Pečky a SFDI na investiční akci: „Bezbariérové
chodníky Pečky – I. etapa“ v souladu s Pravidly pro financo−
vání programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI pro rok 2011.

– Starostovi města uzavření smlouvy na odkoupení nově
zaměřeného pozemku č. parc. 210/4 v obci a k. ú. Dobři−
chov (892 m2) – budoucí stavba cyklostezky Pečky – Rate−
nice od spoluvlastníků Ing. arch. V. Brychty, bytem Praha 4
(podíl 7/12 vůči celku) a paní B. Pelcové, bytem Cambridge,
Anglie (podíl 5/12 vůči celku).

– Starostovi města uzavření smlouvy na prodej části pozem−
ku č. parc. 831/2 v obci a k. ú. Pečky (ul. Žerotínova) – cca 34 m2

– na umístění rozvodné skříně. Pozemek bude odprodán firmě
ČEZ Distribuce a. s., se sídlem v Děčíně za cenu 250 Kč/m2.

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi provést registraci
názvu ulic v lokalitě „Kandie II.“ (ulice Janáčkova, Kmo−
chova, Grégrova).

Stávající kamnenná mozaika bude použita k vrácení zejmé−
na v prostoru náměstí.

Dalšími dvěmi etapami bychom chtěli pokračovat dle
zpracované projektové dokumentace a stavebního povole−
ní rekonstrukcí dlažeb obou chodníků komunikace Tř. Jana
Svermy až na konec Peček totéž pak podél ul. Sladkovské−
ho na Ratenice. S vybudováním cyklostezek tento projekt
dle pravidel fondu nepočítá.

 Ing. Věra Růžičková
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současně a částečně za provozu školy, což vyžaduje ob−
rovskou trpělivost, zejména všech zaměstnanců. Práce
budou probíhat během prázdnin tak, aby nebyl ohrožen
termín začátku nového školního roku. Součástí stavby je i
výměna krytů radiátorů a malování. Současně byla podá−

na další žádost o dotaci ROP Střední Čechy na kompletní
modernizaci kuchyně a prádelny a vybavení nové 8 třídy.
Celková maximální kapacita školy by měla být 200 dětí,
v současné době je 175 dětí.

 Ing. Věra Růžičková

PN 0811.pmd 21.7.2011, 12:125



Pečecké noviny6

Městská knihovna S.Čecha v Pečkách
zve všechny zájemce na ukázkovou hodinu kurzu

LINE DANCE,
která se koná v pondělí 5. 9. 2011
v 18.30 h v prostorách knihovny.

Lektor: Martin Němec – vedoucí Line dance skupiny
(Praxe: 6 let závodního tance a tři roky lektorství Line dance).

Tanec je kondičně pojatá choreografie
na různé styly muziky, která není extrémně náročná

na fyzickou zdatnost.

Vhodný pro muže i ženy bez ohledu na věk!

cena za 10 lekcí − 650 Kč
děti do 12 let − 300 Kč

Bližší informace na tel. 606 164 081.

Kultura

Povedené dobrodružství

Je léto, národy se dávají do pohybu – k moři, do hor, za
čistou přírodou či exotikou. Za ušetřené korunky poznávat
nepoznané.

Jednou jsme se s kamarádkou vypravily na soukromou
návštěvu do Moskvy. Víte, jak to je, když do domácnosti
s určitým řádem vtrhne cizí živel. Ale naši přátelé nás ope−
čovávali, krmili místními dobrotami, vodili do míst, kam se
s cestovkou nedostanete. U pouličních stánků jsme s Marií
jedly pelmeně se smetanou, plněné pirožky, pily kvas.
Po dvou týdnech je tu den odjezdu. Všechno je sbaleno, jen
odjet na letiště. Ale kamarádi zdržují, není třeba spěchat,
letiště je nedaleko. Ještě po ruském způsobu posedět a vy−
jíždíme. Kdo letěl z Šeremeťjeva ví, že to z ruského pohledu
není daleko, ale také ne za rohem.

Před letištěm se loučíme, přátelé odjíždějí a my vchází−
me − do pusté haly, kde kromě několika zaměstnanců není
ani noha! Letadlo je připraveno k odletu, už nás neodbaví.
Zoufale přemýšlíme, co teď, žádný autobus, taxi, nic, co by
nás odvezlo do města. Musím podotknout, že bylo už hod−
ně pozdní odpoledne. Najednou přijíždí " černý" taxík, na−
kládá nás, jedeme. Ale opět zádrhel. Taxikář nezná naši uli−
ci, vysazuje nás někde na hlavní. Sedím zdrceně na kufrech,
Marie křižuje ulice. Konečně, na pokraji nervového zhrou−
cení, táhneme s bagáží do té naší a ke známým dveřím.
Z výrazu obličeje, který se v nich objevil, se dalo poznat, že
byl na nás opravdu skličující pohled. Dostávám pro uklid−
nění kostku cukru s hofmanskými kapkami a za pár minut,
už za tmy, ujíždíme do Metropolu vyměnit letenky. Je po−
chopitelné, že druhý den jsme s patřičným předstihem sedě−
ly v letištní hale. Ale to pravé uklidnění přišlo až v okamži−
ku, kdy naše letadlo šťastně přistálo na ploše ruzyňského
letiště. Konečně doma!

Z. F.

M. Hillges: Volání Afriky
Hana žije v Německu ve spokojeném manželství s Keňa−

nem Mikem a jeho desetiletým synovcem do té doby, než je
Mike povolán k umírajícímu otci a malého Kena vezme do
Afriky s sebou. Haniny zlé předtuchy se začnou vyplňovat.
Duchové předků rozhodli, že Mike se má stát šamanem ves−
nice, a pro to se nemůže k Haně vrátit …
R. Khoury: Spása templářů

Konstantinopol, rok 1203. Zatímco drancující vojska čtvr−
té křižácké výpravy obléhají město, tajná skupina templářů
usiluje o dosažení bohulibějšího cíle: nalézt vzácné církevní
dokumenty a přepravit je do bezpečí, aby nepadly do rukou
benátského dóžete. Dávají se na útěk se třemi plnými truhlice−
mi, ale bohužel nežijí dost dlouho, aby se mohli seznámit
s jejich obsahem. Volné pokračování knihy Poslední templář.
S. Kontová: Srdceboly

Příběh o manželství, které začíná okázale se vší parádou
a končí na bojišti. Je to příběh pro všechny z vás, kteří už
vědí, že manželství není souboj – v souboji se totiž dá vyhrát.
J. Deaver: Nula stupňů volnosti

Jeffery Deaver byl poctěn důvěrou dědiců Iana Flemin−
ga, stvořitele legendárního agenta 007, aby napsal další
Bondův příběh…
P. Soukupová: K moři

V centru vyprávění je životaběh několika hrdinů: oby−
čejných lidí formálně propojených rodinnými vztahy, avšak
lidsky vzájemně velmi vzdálených. Jejich příběhy se napl−
no protnou pouze jednou: při prázdninové cestě k moři.
D. Francis & F. Francis: Křížová palba

Když Tom Forsyth, kapitán Britské armády, přijde v Afghá−
nistánu o nohu, nezbývá mu nic jiného než se vrátit domů
k matce, proslulé trenérce dostihových koní. Od začátku je však
patrné, že v jejich stájích se děje něco podivného. Favorizovaní
koně prohrávají a peníze z prosperujícího podniku mizí…
J. Westwater: Nikdo tě nemá rád

Malá Judy nikdy nepoznala něžnou lásku rodičů. Ve
třech letech se její život změnil v drsný boj o přežití. Otec
a macecha ji nechávali na studeném dvoře, dívenka vyjída−
la popelnice, aby se udržela naživu. Brzy měla zjistit, že
svět dokáže být ještě krutější...
M. Stingl: 2012 – Mayové, jejich civilizace a zánik světa

Známý český spisovatel vypráví ve své knize o nejskvě−
lejší indiánské civilizaci staré Ameriky – o Mayích. Popisu−
je mayské paláce, pyramidy a snaží se odkrýt jejich tajem−
ství. Zároveň si klade otázku, proč Mayové, a to už před
tisíci lety, předpověděli, že 21. prosince 2012 dojde k ob−
rovské katastrofě, která zničí celý svět.
D. Simmons: Flashback

Spojené státy roku 2036 už ani zdaleka nejsou takovou
velmocí jako dřív. Zmítá jimi ekonomická i politická nesta−

Současnost – historie Městská knihovna Svatopluka Čecha

Nové knihy
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bilita, násilí a terorismus. Všudypřítomný rozklad ještě na−
víc urychluje fakt, že většina obyvatel je závislá na vysoce
návykové droze zvané Flashback, která umožňuje znovu−
prožití nejradostnějších a nejlepších zážitků. Bývalý poli−
cista Bottom tráví ve flashbackovém opojení takřka veške−
rý svůj čas. Jednoho dne dostane nabídku na spolupráci při
vyšetřování několik let staré vraždy syna japonského mag−
náta. Během nebezpečného pátrání vyplouvají na povrch
velmi znepokojivé skutečnosti…
J. Bauer: Hvězda Valdštejnova srdce

Román s autorskou nadsázkou proplétá Valdštejnovo
váhání zda se má postavit proti císaři, s jeho nenadálým
milostným vzplanutím k mladé protestantské šlechtičně.
Stárnoucí vojevůdce protentokrát přehlédne, že hvězdy mu
nejsou příznivě nakloněny, a podlehne volání svého srdce.
Nevnímá varování svého astrologa Senniho a žije jen pro
svou tajemnou milenku, která ho vrací do časů dávného
bouřlivého mládí. Zcela zaslepený Valdštejn přitom netuší,
že hvězda jeho srdce není hvězdou naděje, ale jeho zkázy…
T. Harper: Lazarova krypta

V centru Londýna stojí pohádkově bohatá banka Mons−
alvat, obestřená tajemstvím. Když její představitelé pozvou
chudou postgraduální studentku Ellii Stantonovou a na−
bídnou jí místo ve své firmě, připadá jí tato příležitost příliš
dobrá, než aby se dala odmítnout. Banka však není taková,
jak se jeví na první pohled. Ellie si brzy uvědomí, že její
život náleží novým zaměstnavatelům – a ti sledují každý
její krok, neboť v jejich středověkých kryptách se nachází
přísně střežený mocný poklad, nerozborně spojený s Ellii−
nou vlastní minulostí.
A. Franklin: Vrahova modlitba

Píše se rok 1176 a král Jindřich II. posílá svou desetile−
tou dceru Johanu do Palerma, aby ji tam provdal za krále
Viléma II. Sicilského. Válka a mor v Evropě činí z takové
cesty velmi nebezpečný podnik. Král proto vybral své dceři
za společnici ženu, které důvěřuje ze všech nejvíc: svou
„vykladačku smrti“ Adélii Aguilarovou...
Luboš Y. Koláček: Tajemné stezky

Český ráj
Český ráj zdobí desítky romantických zřícenin – pokud

nebyly přestavěny v přepychové zámky na svérázných skal−
ních podložích. Tyto objekty i mnohé přírodní lokality zde
mají svou historii i svérázné legendy: děsivé i srdcervoucí,
protkané láskou, zradou i vraždami, kdy do lidských osudů
často zasahují i bytosti z „jiných světů“. Žily tu osoby be−
zejmenné i legendární. O tom všem – a o mnohém navíc −
vypráví tato kniha.

Přeborník České republiky v minigolfu je z Peček

Kuba Kolek
O víkendu se konal v Hradci Králové minigolfový tur−

naj JUNIOR TROPHY. Je to soutěž pro děti a mládež z celé
republiky. Vzhledem k prázdninovému termínu bylo těžké
dát dohromady celé naše družstvo. Přese všechno se za Mi−
nigolf club Dráčata Pečky zúčastnili dva hráči. A to Kuba
Kolek a Martin Vrzal v kategorii mladší žáci.

Hrálo se dva dny za úmorného vedra. První den pět kol
a v neděli kola dvě a 12 nejlepších z celkového pořadí ještě
kolo finálové.

Po prvním kole byl ve vedení Dan z Chebu, trochu nás
vyděsil, ale byli jsme na začátku a rozdíly v úderech mini−
mální. V dalších kolech se dostal do vedení Martin, ale
páté kolo nezvládl a zahrál 40, Kuba 35 úderů a dostal se
do vedení o 3 údery a odcházel ze hřiště jako vedoucí
hráč. Druhý den se Kuba snažil, ale zahrál 36 a Martin 31
a vedení se obrátilo. Martin vedl o 2 údery. Boj mezi naši−
mi oddílovými hráči byl napínavý do posledního kola.
Poslední kolo začala obě Dráčata několika esy, a jelikož
šli hned za sebou, věděli dobře, jak si vede kamarád. Ku−
bova zkušenost z několika již odehraných turnajů a jeho
klid mu přinesl skvělý výsledek a v celkovém pořadí pora−
zil Martina a stal se Přeborníkem České republiky v mini−
golfu 2011, kategorie mladší žáci. Martin obsadil 2. místo.
Kuba si odnesl ještě cenu za nejmladšího účastníka turna−
je, neboť mu je pouze 10 let.

Blahopřejeme jim.

Kulturní střediskoSpolečenská kronika

Dne 24. 7. uplynulo 29 let od úmrtí
pana

Petra Pešky

z Peček.

Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
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I v pečecké škole bylo rozdáno vysvědčení a pak nastalo
hoja−boja.  Pro děti byla připravena diskotéka a různé soutě−
že. Pro deváťáky to byla trapárna, ale ti mladší se dobře bavi−
ly až do konce.

Hoja-boja po vysvědčení

Kulturní středisko Pečky a minigolfový oddíl pořádají
od 1. srpna pro děti

Týden s minigolfem.

Každý den od 10 do 12 hodin bude probíhat výuka
minigolfu zakončená v pátek 5. srpna turnajem pro všech−
ny děti, které si přijdou zahrát.

Hrát se bude o medaile a ceny. Mimo minigolfu si děti
zahrájí také ruské kuželky, ping−pong a stolní fotbálek.
Cena je 200 Kč za celý týden.

Přihlášky v kulturním středisku pí Šuková,
tel.: 606 506 858
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Rely-SH s. r. o. Pečky

 Hromosvody

montáže, kontroly, opravy a revize hromosvodů

  Kominictví

kontroly, čištění, opravy a vložkování komínů

 Servis a montáž

plynových kotlů

VIESSMANN, ARISTON, JUNKERS

 Instalace

zabezpečovacích systémů

Oasis fy. JABLOTRON

Tel.: 731 156 888-9

Email: info@relysh.cz  www.relysh.cz

Pronajmu byt v Pečkách − ložnice, obývací pokoj
propojený s kuchyní + příslušenství. Plně vybave−
ný, krbová kamna + plynové topení.
Tel.: 606 766 964

Pronajmu plně zařízený byt 3+1 s příslušenstvím,
1. kategorie, umístěný v 2. patře domu v Pečkách.
Tel: 607214196.

Výkup

železného šrotu,kovů

a papíru

CERHÝNKY

Od pondělí do pátku
od 9 do 16 hodin

První soboty v měsíci
od 9 do 12 hodin

soboty
6. 8. 11, 3. 9. 11,  1. 10. 11, 5. 11. 11

mobil  604 205 328  tel./zázn. 321 792 214
e−mail  vopavopa2 seznam.cz

Zajištujeme odvoz nejen šrotu

nákl.voz.Tatra 815 s HR

možná individuální dohoda pro

mimo pracovní dobu.

Drobné likvidace řezání plame-

nem po dohodě v místě.

Pronájem bytů v Pečkách
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To byl ale fotbalový „přátelák“!

Je tu konec fotbalové sezóny a s ním závěrečné rozluč−
ky. Tu svou už mají za sebou i hráči minipřípravky pana
trenéra Jindřicha Fejfara a jeho asistentů pana Jiřího Krup−
ky a Vaška Němce.

Letos opravdu netradiční!

V úterý 28. 6. 2011 se na hřišti AFK Pečky odehrálo
přátelské utkání minihráčů proti jejich maminkám.

Naše fotbalová rodina

Jenda Marek

Příprava k boji

Náš klubový lékař
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Nejdříve to byla pouze věta z recese „Co si takhle na
závěrečné rozlučce zahrát s dětmi?“… a najednou jsme té−
měř všechny stály na hřišti oblečené do dresů zapůjčených
od fotbalistů „Sokoláků“ a s velkým nasazením a odhodlá−
ním se vrhly do boje s našimi obávanými soupeři. Protože
jsme měly dresů pouze devět, ukázaly jsme našim protihrá−
čům i publiku, že kromě střídání zvládáme i převlékání.
Také u protihráčů bylo vidět očekávání, nadšení a nervozi−
ta, zda nad svými maminkami zvítězí.

Vše začalo pokřikem obou mužstev. Funkce rozhod−
čího se ujal pan Jindřich Meduna, který svým osobitým
chováním a komentováním celou akci úspěšně podpořil.
Patří mu za to náš velký dík. Mužstvo maminek obohatil
pan zdravotník, který byl připraven na vše a naštěstí musel
zasahovat pouze jednou!

Zápas skončil remízou 6:6! Tento přátelák ukončila obě
mužstva penaltami, kde bylo vidět spoustu skvělých zákro−
ků všech přítomných brankařů. Nechyběla ani společná zá−
věrečná děkovačka publiku.

A protože se obě mužstva radovala ze svého vítězství,
nechybělo ani šampaňské!!! Všichni malí hráči dostali
na závěr sezóny medaile a kšiltovky (děkujeme panu
Marku Smělému) a posilnili se párkem v rohlíku a limo−
nádou.

Spokojeni odcházeli naši malí hráči, spokojené odchá−
zely maminky, spokojeně vypadalo i přítomné publikum
… konec jaksepatří :… uvidíme se zase v srpnu!!! Užijte si
léto !!!

Maminky a jejich minihráči

Družstvo minihráčů

Co je TAI CHI?
Tai chi je několik různých stylů, které se liší především

v technickém provedení a to v rychlosti a razanci. Mistr
Moy Lin Shin upravil sestavu tak, aby cvičícím přinesla
zdravotní prospěch. Pohyby prováděné v sestavě 108 prv−
ků (pohyby mají své názvy) jsou plynulé a uvolněné.

U zrodu taoistického tai chi stál mnich Mistr Moy. Mi−
str Moy založil v roce 1970 Sdružení taoistického Tai chi,
které je v současnosti mezinárodní organizací s více než
400 pobočkami po celém světě. V České republice vznikla
první skupina v roce 1992.

Základní kurz trvá 4 měsíce, kdy se naučíte jednoduchou
formu. Co bude později, záleží na vás, avšak máte před se−
bou, pokud se tak rozhodnete, neustálý rozvoj formy, zlepše−
ní zdraví a příjemné trávení času. Budete–li pokračovat, zno−
vu se vyučuje sestava, tentokrát budete mnohem důkladněji
pracovat s hlavními zásadami, které jste si již začali osvojo−
vat v základním kurzu. Celou dobu budete cvičení neustále
opakovat a to naučí vaše tělo, jak sestavu správně zacvičit.
Každý pohyb v Tai Chi má svůj účel a smysl a správně prove−
dený pohyb se pozitivně odrazí na vašem zdraví. Cvičení se
hodí se pro každého, kdo má ztuhlé a bolavé tělo od věčného
sezení v kanceláři, pro každého, kdo chce pro svou tělesnou
schránku něco léčivého udělat. S Tai Chi můžete přirozenou
cestou vyzrát na bolesti zad – osvojíte si správné držení těla,
zpevníte svalový korzet, přestanete přetěžovat klouby a dá
se říci, že se naučíte i znovu a zdravě chodit. Zároveň se
vypořádáte s bolestmi hlavy a krční páteře.

PN 0811.pmd 21.7.2011, 12:1213



Pečecké noviny14

Je to těžší práce a trvá déle. Tai chi mění tělo. Rozvíje−
ním síly a pružnosti umožňujeme, aby cvičení působilo hlou−
běji. Počáteční práce má vliv hlavně na klouby, svaly , šla−
chy. Později tato forma ovlivňuje pánev a co více, zasahuje
nervovou soustavu a soustavu oběhovou i vnitřní orgány..
Jestliže chcete tvrdě pracovat a rozvíjet své tai chi, měli
byste se pravidelně účastnit cvičení pro pokračující a sou−
časně se snažit účastnit se jednodenních intenzivních cvi−
čení nebo dvoudenních mezinárodních workshopů, které
vedenou instruktoři ze zahraničí.

ŠACHY
Šachový oddíl

TJ Sokol Pečky

Ohlédnutí za sezónou
2010–2011

Šachisté Sokol Pečky měli v uply−
nulé sezóně v soutěžích družstev opět
čtyři družstva.

Družstvo A bylo v důsledku reorga−
nizace krajských soutěží zařazeno, díky
umístění na 3. místě v předminulé sezó−
ně, do nově vytvořené krajské soutěže.

Zmíněná reorganizace spočívala
v tom, že ze dvou skupin krajského
přeboru a čtyř skupin regionálního
přeboru byl vytvořen jeden krajský
přebor, dvě krajské soutěže a tři regi−
onální přebory při zachování sedm−
desáti dvou družstev ve všech výše
uvedených soutěžích.

Taoistické tai chi není poznání nebo nabývání mystic−
kých tajemství, ale mnoho úsilí a tvrdé práce. Tai chi je jako
škola – skládá se z různých etap vzdělávání od mateřské
školy až po akademické studium. Jak daleko chcete jít vy,
záleží jenom na vás.

Chcete−li udělat něco pro své zdraví, zbavit se stresu,
poznat nové přátele a stále se učit něčemu novému, přijďte
mezi nás do tělocvičny základní školy Pečky, v pondělí
19. 9. 2011 v 18.00 hod.

vp

Naše A družstvo zařazené do kraj−
ské soutěže skupiny B, jehož cílem
bylo v soutěži se udržet, zahájilo im−
pozantním způsobem a po výhrách
s družstvy Říčany D 7:1, Kutná Hora
B 6:2, Brodce B 5,5:2,5 a Struhařov
4,5:3,5 vstupovalo do roku 2011 na
1. místě tabulky. Bohužel, v novém
roce „ztratilo formu“ a ze zbývajících
7 zápasů uhrálo již pouze tři remízy
(Říčany C, Lysá D a Kostelec B) což
nakonec znamenalo slušné 6. místo.
Ale vzhledem k tomu, že dvě poráž−
ky byly v poměru 3,5:4,5 (s vítězem
skupiny Nymburkem a Kolínem C)
a dvě v poměru 3:5 (Příbram B a Čes−
ký Brod), chybělo skutečně málo ješ−
tě k lepšímu umístění.

Ve výborném světle se ukázal pře−
devším Martin Vesecký na 1. šachov−
nici, který tuto šachovnici vyhrál vý−
konem 7,5 z deseti partií, a podle
dosaženého výkonu byl dokonce čtvr−
tým nejlepším hráčem celé soutěže. To
mělo za následek, že Martin bude
v nové sezóně hájit barvy Sokola Ko−
lín ve 2. lize. Dalším hráčem, který vy−
hrál svou šachovnici byl Zbyněk Žák,
když na sedmé šachovnici dosáhl vý−
sledku 7,5 bodu z devíti partií.

Dále se na výsledku družstva podí−
leli: Michal Eisner 5,5/8; Ondřej Hu−
dec 4,5/7; Martin Sochor 2,5/9; Oldřich
Eisner 3,5/9 a Zdeněk Rubeš 6,5/10 a z
náhradníků pak: Jirka Humpolák 3,5/
8; František Fekete 1,5/3, Jiří Nigrin 1/
2 a Zdeněk Charous s Milošem Kubíč−
kem oba 0,5/1.

Opačný průběh zaznamenalo na B
družstvo v regionálním přeboru, kte−
ré po katasrofálním začátku, když po
slibné remíze v úvodním kole
s Benátkami nad Jizerou, prohrálo
s „papírově“ slabšími družstvy Dob−
rovic C (0,5:7,5!!!) a Autoškodou
Mladá Boleslav B a do nového roku
vstupovalo na předposledním 11. mís−
tě. Po Novém roce však nastal obrat
a naše družstvo prohrálo pouze jedi−
ný zápas s B družstvem Dobrovic a po
senzačním vítězství v posledním kole
v Mladé Boleslavi se Sokolem C se
vyšplhalo dokonce až na 6. místo.

Nejúspěšnějším hráčem družstva
byl Jindřich Kubíček, který v 73 letech
vybojoval 8,5 bodů z 11 partií. Dále se
pak na výsledku podíleli: Zdeněk Cha−
rous 6/10; Ivo Píša 4/7; František Fe−
kete 4/10; Oldřich Eisner 3,5/10; Jiří
Nigrin 3,5/11; Jirka Humpolák pak
vybojoval 2,5 bodů, Ondra Hudec 2,
Petr Štegl a Miloš Michálek po 1,5
bodu; Kotrouš a Dobiáš 1 bod a Dan
Železný 0,5 bodu.
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Družstva C a D pak hrála v nejnižší
Regionální soutěži, kde C družstvo
obsadilo mezi devíti družstvy 4. a D
družstvo 8. místo.

Nejlepším hráčem C družstva byl
Miloš Michálek, který ze 7 partií vy−
bojoval 5,5 bodu a dále Jindřich Kubí−
ček a Vlasta Kotrouš získali 4 body,
Miloš Kubíček 2,5, Roman Kolanda 2,
Jára Dobiáš 1,5 a Aleš Nigrin 0,5 bodu.

V D družstvu byl nejlepší Mirek
Hrubeš 4,5 bodu, dále Michal Fokt
(hostující z Českého Brodu) 3,5 Ja−

roslav Dobiáš st. 3 body, Jára Šimek
2,5 Dan Železný 1 a Ondra Dušek 0,
5 bodu.

Vzhledem k tomu, že odchází Mar−
tin Vesecký a Ondra Hudec, který sice
v oddíle zůstává ale stěhuje se na Mo−
ravu, budou cíle obou našich družstev
poněkud skromnější, ale přesto věří−
me, že se v obou soutěžích, jak A tak i
B družstvo udrží. Pro nadcházející se−
zónu se nám podařilo získat na hosto−
vání hráče Poděbrad Stanislava Ště−
pánka, který by měl posílit A družstvo.

Na závěr
k jednomu  výročí.

Dne 11. listopadu 1941 byl v klu−
bové místnosti místního sportovního
klubu AFK Pečky, v tehdejší restaura−
ci „U Matesů“ (dnes městská knihov−

na), založen šachový odbor, jehož hlav−
ním iniciátorem byl Jaroslav Zadina
(1912–1957), který se stal také prvním
předsedou a jednatelem, a na jehož
počet se vždy druhou sobotu v září
koná „Memoriál Jaroslava Zadiny“

v bleskové hře. Dalšími zakládajícími
členy pak byli: Michal Moczigemba,
Dr. Vladimír Švarc, Karel Kobliha,
František Landa, Karel Havlík a Ladi−
slav Slepička.

Jak z data založení vyplývá,
šachový odbor vznikl v době okupa−
ce, kdy podobné schůze nebyly vů−
bec povolovány. Ustanovení šacho−
vého odboru bylo oznámeno
Středočeské župě šachové v Poděbra−
dech a od 14. ledna 1942 se pečečtí
šachisté, kteří měli v době založení
celkem dvanáct členů, zapojili do po−
hárových soutěží. U všech členů mu−
selo být přiloženo prohlášení o pů−
vodu arijském! Tehdejší soutěž měla
3 kola za účasti čtyř družstev: z Kolí−
na, Českého Brodu, Velkého Oseka
a Peček.

Naši šachisté zahájili vítězstvím
nad Velkým Osekem 3,5:2,5 a po po−
rážce s vysoce favorizovaným Kolínem
1,5:4,5 a remízou s Českým Brodem
3:3 obsadili konečné 3. místo, díky
horšímu skóre.

Nejvýznamnější šachová událost
v dějinách pečeckého šachu se však
odehrála o další rok později, přesně
14. února 1943, kdy v rámci oslav pět−
atřiceti let trvání AFK Pečky se v sále
hotelu „U Karla IV“, uskutečnila si−
multánka tehdejšího úřadujícího mi−
stra světa Dr. Alexandra Alechina*
(1892–1946), jedné z největších osob−
ností šachových dějin, kterého, kro−
mě manželky doprovázel český šacho−
vý mistr Karel Opočenský
(1892–1975), tehdejší redaktor ČTK.
Simultánky se zúčastnilo sedmatřice−
ti hráčů z Peček a okolí. Dobová foto−
grafie z této produkce a fotografie Ale−
china i s jeho věnováním jsou
umístěny v klubovně našeho oddílu.

Z uvedené simultánky se, kromě fo−
tografie, zachoval pouze výsledek, když
mistr světa zvítězil ve třiatřiceti partiích
a pouze čtyři partie skončily remízou.
Jednu z nich uhrál také pozdější dlouho−
letý předseda šachového oddílu Jindřich
Šedina z Dobřichova.

Za zmínku stojí, že právě Karel Opo−
čenský byl prvním hostem pečeckých
šachistů, když se 7. 3.1942 konala v Peč−
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kách jeho před−
náška o šachovém
hnutí spojená se
simultánkou na
dvaceti pěti
š achovn i c í ch .
V roce 1942 se
uskutečnil první
oddílový přebor
již za účasti dva−

cet dva hráči, ve kterém zvítězil Ant. Ben−
dl, před J. Zadinou a M. Moczigembou.

Za 70 let šachového hnutí v Peč−
kách, zde byla celá řada významných
šachistů, jedním z nich byl také před−
válečný kandidát na vyzyvatele (jímž
byl jmenován kongresem FIDE v roce
1937) v boji o titul mistra světa a je−
den z nejvýznamnějších českosloven−
ských šachistů mezinárodní velmistr
Salo Flohr (1908–1983), jehož zápas
s Alechinem, který se měl uskutečnit
v roce 1939, znemožnila politická si−
tuace v Evropě, a který se po okupaci

Československa odstěhoval do Sovět−
ského svazu.

Letošní již 55. ročník „Memoriá−
lu Jaroslava Zadiny“ se uskuteční
v sobotu 10. 9. 2011 v kulturním stře−
disku. Je přístupný jak registrova−
ným, tak i neregistrovaným hráčům
a začátek je v 9,30 hodin.

* Poznámka autora článku: V literatu−
ře se setkáváme nejčastěji s tímto pře−
pisem, někdy také Aljechin.

Ing. Jiří Nigrin
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