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3. číslo  cena 6 KčX. ročníkbřezen 2009

Děkuji Martinu Soukupovi, Lukáši Cibulkovi, Davidu Buchalovi a Veronice
Stehlíkové za výbornou reprezentaci pečecké základní školy v okresním kole
konverzační soutěže v Kolíně. (Strana 9)

Mgr. Věra Křížová

Dne 18. 1. 2009, v budově Základ−
ní umělecké školy v Pečkách, proběh−
lo výroční zasedání valné hromady
AFK Pečky. Náplní programu byly
mimo jiné ohlédnutí za rokem 2008
jak po stránce organizační, tak finanč−
ní a ocenění nejlepších mládežnic−
kých sportovců. Výroční valnou hro−
madu zahájil předseda AFK Pečky pan
Jaroslav Lukáš, který ve svém vystou−
pení zhodnotil uplynulý fotbalový
rok. Vyzdvihl velmi dobrá umístění
mužstev po podzimní části soutěží,
zároveň ale upozornil na nutnost po−
kračování v dosavadní práci. Poděko−
val všem, kteří se v uplynulém roce
jakýmkoliv způsobem angažovali na
činnosti, úkolech a organizaci klubu.
Zmínil dobrou spolupráci se zástupci
Městského úřadu v Pečkách a s tím
související proměnu sportovního are−
álu. V obsahu své zprávy také připo−
mněl důstojný průběh oslav 100. vý−
ročí založení klubu. Následovala
zpráva o hospodaření klubu za rok
2008. Jejím předmětem byl přehled
nejvýznamnějších příjmů a nejčastěj−
ších výdajů, závěrečné zhodnocení
celkového výsledku hospodaření
a finanční rozvaha na rok 2009. Po
zprávách trenérů a vedoucích o výko−
nech jednotlivých mužstev, proběhlo
v dalším programu slavnostní oceně−
ní nejúspěšnějších mládežnických
fotbalistů. Z každé kategorie byl za
rok 2008 vyhodnocen nejlepší stře−
lec a hráč, který odehrál nejvíce utká−
ní. Oceněni byli hráči: za přípravku

Kryštof Pikner – nejlepší střelec, Jo−
sef Horváth – nejvíce utkání za ml.
žáky, Tomáš Jedlička – nejlepší stře−
lec, Jan Malý – nejvíce utkání za st.
žáky, Štěpán Růžička – nejlepší stře−
lec, David Konůpek – nejvíce utkání
za dorost, Štěpán Růžička – nejlepší
střelec, Petr Hanzelín – nejvíce utká−
ní. V rámci diskuze pak vystoupil také

náš host, starosta města Peček pan
Milan Urban. Ten ve svém příspěvku
mimo jiné nastínil vize dalších případ−
ných investic v areálu městského sta−
dionu. Předseda klubu Jaroslav Lukáš
na závěr popřál všem pevné zdraví,
pohodu a mnoho úspěchů, zejména
pak těch sportovních při reprezentaci
AFK Pečky. Více od strany 13.

Valná hromada

AFK Pečky
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Mimořádné jednání

Rady města Peček
konané dne 26. ledna 2009

Rada města Peček
konaná dne 19. ledna 2009

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan
Urban.

Rada bere na vědomí

– Žádost o příspěvek na činnost v roce 2009 občanské−
ho sdružení Minigolfclub Dráčata Pečky s tím, že žádost
bude předána předsedovi sportovní komise k projednání
a následnému rozdělení příspěvků mezi jednotlivé oddíly.

– Zápis z jednání bytové komise ze dne 14. 1. 2009.
– Vyhlášení dne volna dne 9. 2. 2009 ředitelem Základ−

ní školy v Pečkách.
– Informaci starosty o výměně oken v č. p. 46, Masary−

kovo nám., Pečky s tím, že v současné době odbor správy
majetku města a BH shromažďuje cenové nabídky.

– Informace starosty o výběrovém řízení na zhotovitele
stavby akce „Revitalizace centrální části Peček – park Za
sadem“, hodnotící komise se sejde dne 22. 1. 2009, v pon−
dělí 26. 1. 2009 od 15 hodin se uskuteční mimořádná RM
v souvislosti s tímto bodem,

– Nabídka firmy Bioprospect, spol. s r. o. pro čištění
odpadních řadů, lapolů, septiků atd.

– Nabídka firmy S.T.O., s. r. o. Ostrava (stabilizátor ko−
mínového tahu) ke zvýšení účinnosti vytápění.

Rada schvaluje

– Zálohu na příspěvek AFK Pečky na rok 2009 (na pří−
pravu fotbalové sezóny, údržbu a provoz).

– A stanoví příspěvkovým organizacím závazné ukaza−
tele pro rok 2009.

– A doporučuje ZM ke schválení připojení obce Tatce
na vodovodní řad (prameniště v Tatcích) za účelem vybu−
dování místního vodovodu v Tatcích.

– Uzavření smlouvy o dílo s firmou TQS, spol. s r.o.
Praha na provedení dokončení výměny dřevěných oken
v budově městského úřadu.

– Uzavření mandátní smlouvy na stavebně technický
dozor investora na akci „Revitalizace centrální části Peček
– park Za Sadem“ s panem Ing. Zdeňkem Dobiášem, bytem
Kolín, Jaselská.

– Podání výpovědi z nájmu bytu pan Jan Stojka, bytem
Masarykovo nám. 31, Josef Latta, bytem Bačovská 88, Peč−
ky. Dlužná částka u obou výše jmenovaných přesáhla troj−
násobek měsíční platby, čímž byl naplněn § 711 odst. 1
písm. d), (důvod k výpovědi).

– Využívání haly mladými atlety do 31. 1. 2009 bez
zpoplatnění a stanoví cenu za jednu hodinu od 1. 2. 2009
ve výši 170 Kč na základě žádosti atletického oddílu.

Rada ukládá

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové před−
ložit k podpisu starostovi SOD s firmou TQS, spol. s r. o. Praha
na provedení dokončení výměny dřevěných oken na MěÚ.

– Starostovi uzavření mandátní smlouvy na stavebně
technický dozor investora na akci „Revitalizace centrální
části Peček – park Za Sadem“ s panem Ing. Zdeňkem Dobi−
ášem, bytem Kolín, Jaselská 222.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
vypovědět výše uvedeným dlužníkům (Josef Latta, Jan Stoj−
ka) nájem bytu v čp. 31 a čp. 88.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
učinit poptávku ke zvýšení účinnosti vytápění (stabilizátor
komínového tahu).

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan
Urban.

Rada bere na vědomí

– Zprávu hodnotící komise ze dne 22. 1. 2009.
– Informaci Mgr. Lenky Krúpové o činnosti školské rady

ZŠ Pečky.

Rada schvaluje

– Na základě výsledků hodnocení výběrové komise uza−
vření SOD na investiční akci „Revitalizace centrální části
města Peček – Park Za Sadem“ mezi zhotovitelem městem
Pečky a firmou NIKA, s. r. o. Příbram.

– Zadávací podmínky pro výběrové řízení – technický
dozor investora stavby „Snížení znečištění odpadních vod
města Pečky“.

– Poskytnutí části příspěvku na činnost TJ Sokol Pečky.

Rada ukládá

– Starostovi na základě výsledků hodnocení výběrové
komise uzavření SOD na investiční akci  Revitalizace cen−
trální části města Peček – Park Za Sadem“ mezi zhotovite−
lem městem Pečky a firmou NIKA, s. r. o. Příbram.

– Vedoucí ek. správního odboru M. Bahníkové zaslat
část příspěvku na činnost TJ Sokol Pečky.

– Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Rů−
žičkové prověřit možný přístup na výukový pozemek zá−
kladní školy (dříve zvláštní školy) u rybníka „Benešák“.

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan
Urban.

Rada bere na vědomí

– Informaci starosty ohledně nabídky kulturního pro−
gramu na akci „Jede, jede mašinka“ na rok 2009 – termín
akce 13. 6. 2009.

– Žádost MAS Podlipansko, o. p. s. ohledně odkoupení
pozemku v majetku města za účelem stavby „Domu sociál−
ních služeb“.

– Zápis z jednání školské rady dne 22. 1. 2009. V dů−
sledku vzniklé ztráty bude na příští zasedání RM pozván
ředitel ZŠ Pečky.

– Informaci starosty o konání 25. plaketové jízdy histo−
rických vozidel.

– Informaci starosty ohledně nabídky na poskytování
služeb EUFC, s. r. o. Brno.

Rada města Peček
konaná dne 2. února 2009
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– Zprávu o činnosti Městské knihovny Sv. Čechy Pečky.
– Informaci starosty ohledně dopisu společnosti ALFA

FINAL, a. s. ohledně řešení pozemku – proluka u lékárny,
demolice domu čp. 40.

– Žádost chovatelů poštovních holubů o finanční pří−
spěvek s tím, že v průběhu měsíce března bude žádost
řešena.

– Informaci starosty o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstva a členů komisí dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb.
Rada schvaluje

– Vyřazení počítačů v Základní škole Pečky – rok poří−
zení 1986.

– Zápis o inventarizaci majetku a závazků města Pečky
k 31. 12. 2008.

– Vyřazení nepotřebných a neopravitelných předmětů
na základě provedených fyzických inventur.

– Rozpočtová opatření č. 1/2009.
– Složení hodnotící komise na akci „TDI Snížení zne−

čištění odpadních vod města Pečky“:
Členové:
Miroslav Hartman, Pečecké služby, s. r. o.,
Milan Urban, město Pečky,
Petr Dürr, město Pečky,
Ladislav Nepraš, Stavonel, s. r. o. Kutná Hora,
Ing. Karel Vrátný, ASIST, Kolín.
Náhradníci:
Pavel Sedláček, Pečecké služby, s. r. o.,
Ing. Věra Růžičková, město Pečky,
Ing. Václav Zavřel, město Pečky,
Ing. Ludvík Blažek, Ingeniring Krkonoše,
Ing. Helga Poláková Ingeniring Krkonoše.

– Podmínky pro vypracování výzvy k výběrovému říze−
ní akce „Snížení znečištění odpadních vod města Pečky“:
Pojištění uchazeče.

Uchazeč splňuje kvalifikační předpoklad, pokud má po−
jištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
min. ve výši odpovídající pojistné částce – 100 mil. Kč.

Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpo−
kladu  předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě,
z níž bude patrné splnění tohoto kvalifikačního předpokla−
du nebo předložením pojistného certifikátu, z něhož bude
patrné splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.
Z výše uvedených variant si uchazeč může vybrat.

Hospodářský výsledek

– Uchazeč splňuje kvalifikační předpoklad, pokud v součtu
za posledních 5 let převažuje kladný hospodářský výsledek,

– uchazeč splňuje kvalifikační předpoklad, pokud jeho
celkový obrat, dosažený v posledních třech účetních obdo−
bích činil min. 90 mil. Kč za každý rok samostatně,

– uchazeč splňuje kvalifikační předpoklad, pokud jeho
obrat v posledních třech účetních obdobích dosažený za
práce odpovídající předmětu veřejné zakázky činil min. 60
mil. Kč za každý rok samostatně.
Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, po−
kud v posledních 5 letech realizoval nebo v současnosti realizu−

je min. 1 stavbu obdobného charakteru s investičními náklady
min. ve výši 100 mil. Kč a min. 2 stavby obdobného charakteru
s investičními náklady na každou z nich min. ve výši 60 mil. Kč.

Stavbou obdobného charakteru se rozumí ucelená in−
vestiční akce, jejímž předmětem plnění je výstavba vodo−
hospodářských sítí a ČOV, příp. jejich rekonstrukce, kate−
gorie 2001 – 10000 EO.

Kontaktní údaje pro podání nabídky je GORDION, s. r.
o. Praha 9, Kolmá 6.

– Každoroční vyhodnocení nejlepšího sportovce města
Pečky, který bude vždy vyhlášen u příležitosti pořádání
oslav „Den města“.
Rada ukládá

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
prověřit ceny za pronájem sportovní haly, zda je pro všech−
ny stejná.

– Starostovi projednat způsob zafinancování akce „Jede,
jede mašinka 2009“ s přípravným výborem akce, včetně
SAO Media.

– A pověřuje vedení města projednat s MAS Podlipan−
sko, o. p. s. cenu za prodej pozemku z majetku města na
případnou realizaci stavby „Domu sociálních služeb“.

– A pověřuje starostu města jednat s firmou ALFA FI−
NAL, a. s. ohledně vyřešení problému – proluka u lékárny –
demolice čp. 40.

– Starostovi města připravit ucelený návrh odměn neu−
volněným členům zastupitelstva, včetně členů komisí.

Park "Za Sadem" v novém

Nelze si nepovšimnout, jak se v posledních letech mění
tvář města. Ať již to byla výstavba nové školní jídelny, re−
konstrukce budovy ve které sídlila a ze které vzniklo vzdě−
lávací centrum, nové hřiště a sportovní hala, kanalizace
Pečky−jih, Dobřichov, dům s pečovatelskou službou, nová
školní jídelna, zateplení nového křídla a rekonstrukce stře−
chy základní školy nebo z poslední doby přestavba MŠ ve
Velkých Chvalovicích na chráněné byty, atd. Děje se tak
díky projektům, které bylo a je možné realizovat jenom díky
prostředkům získaným z rozvojových fondů EU a z nejrůz−
nějších dotací a grantů. Dalším takovým projektem je úpra−
va parku Za Sadem, na jehož realizaci se již začíná praco−
vat. Jistě není třeba připomínat, že díky současnému stavu
nepatří k místům, jimiž by se město mohlo chlubit a které
by sloužilo účelu původně určenému.
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Architektonický návrh nové podoby parku vychází
z potřeby vytvořit nejenom esteticky působící prostor, ale
vytvořit i klidovou zónu, využitelnou a především využí−
vanou k procházkám a posezení. Rekonstrukce, která dá
parku novou tvář, se samozřejmě neobejde bez terénních
úprav a bez radikálních zásahů do stávající zeleně. Tyto
zásahy jsou nutné. Vyžaduje je zdravotní stav většiny zde
rostoucích stromů i nevhodná skladba jejich druhů. Odbor−
ný posudek vypracovala autorizovaná architektka ing. Sto−
česová, po detailní prohlídce provedené v září loňského
roku. V rámci úprav budou odstraněny stromy poškozené a
stromy, jejichž stav by mohl ohrožovat bezpečnost, ať již
možným vyvrácením při silnějším větru, tak i pádem větrem
odlomených větví.

Namísto nich budou vysazeny stromy nové, ve vhod−
nější druhové skladbě. Po dokončení úprav zde najdeme
např. několik druhů javorů, buků, ale i krásně kvetoucí sa−
kury, dřezovce a další. Druhová skladba je volena s ohle−
dem na odolnost stromů a jejich vhodnost do městského
prostředí, i s ohledem na období, ve kterém jednotlivé dru−
hy stromů rozkvétají. Jak první bude v březnu rozkvétat
myrobalán červenolistý, v dubnu višeň chloupkatá převislá
a růžová sakura plnokvětá, kvetoucí v průběhu dubna
a května, kdy se k ní se svými zvláštními květy připomína−
jícími žlutozelené 4–5 cm velké tulipány, přidá liliovník
tulipánokvětý a štědřenec Watererův, s vonnými až půl
metru dlouhými, hrozny žlutých květů. Tyto dva druhy
pokvetou v průběhu května a června. V červnu a červenci
potom rozkvétá dřezovec trojtrnný žlutolistý.
Obrázek č. 1 – architektonická studie řešení, je patrná nová
podoba parku. Nová výsadba, spolu s dalšími ochrannými
prvky oddělí prostor parku od silničních komunikací a za−
mezí vjezdu vozidel. Těm bude vyhrazena zpevněná parko−
vací plocha, přístupná pouze z Hálkovy ulice.
Obrázek č. 2 zachycuje současný stav, kroužky označují
jednotlivé stromy a keře.
Obrázek č. 3 ukazuje umístění nově vysázených dřevin
Fotografie ilustrují zdravotní stav stromů, rostoucích v sou−
časném parku.

Ing. Věra Růžičková



03 / 2009 5

Obnova topolové aleje

v pečeckém parku

K napsání tohoto článku mě
vedl jednak schválený záměr vyká−
cet alej topolů černých (Populus ni−
gra „Italica“), ale také vaše dotazy,
a již vzniklé fámy.

O vlastním založení sportovišť,
koupaliště a výsadbě stromů s parko−
vou úpravou v tomto  prostoru se uva−
žovalo již při přípravě regulačního plá−
nu města ve čtyřicátých letech
minulého století. Teprve po skončení
válečných let se však začalo s vlastní
realizací. Po únoru 1948 se tato aktivi−
ta zrychlila (vyvlastnění pozemků).
Celý park měl být podle představ za−
kladatelů (učitelů Němečka a Kysilky)
využitelný nejen jako místo odpočin−
ku a sportu, ale také jako ukázky flóry
Polabí pro výuku žáků pečecké školy.
Předpokládalo se také, že budou vysa−
zeny některé ze vzácnějších druhů dře−
vin. Dne 5. dubna 1949 byla zahájena
výsadba topolové aleje (56 ks).

V této době však nebyl sortiment
různého vhodného materiálu pro vý−
sadbu k dispozici. Dle slov pamětníka
„Jednou byly k dodání javory, jindy
topoly, pak borovice, břízy atd. a když
jsme chtěli sázet museli jsme brát co
zrovna bylo,“ To znamenalo, že původ−
ní záměr vzal za své.

V roce 2008 upozornila město Dráž−
ní inspekce + Správa železniční do−
pravní cesty a hasičská záchranná služ−
ba na nutné zajištění bezpečnosti
dopravní cesty ČD (hrozí pád do kole−
jiště). Můžeme o tom diskutovat, ale
při posuzování zdravotního stavu to−
polů lze jednoznačně společně se soud−
ním znalcem ing. Radislavem Fike−
jsem (12/2008) konstatovat, že

Současný zdravotní stav stromů v parku „Za Sadem“

s ohledem na polohu, druh stromů, je−
jich zdravotní stav a častý pohyb osob
v okolí stromů doporučil po zvážení
všech okolností povolit jejich poká−
cení.

U tohoto druhu topolů rostou vět−
ve vzpřímeně s kmenem a jejich uchy−
cení s vlastním kmenem je dost mělké
a v čase má snahu spíš se uvolňovat
než zarůstat.

Diskutovat se může nad doporuče−
ním o náhradě (duby, buky, javory,
habr, jedlý kaštan, lípa atd.), ale vždy
jen jeden druh a jednou řadou podle
cesty směrem k trati.

Tak bylo již v srpnu 2008 zaháje−
no správní řízení se všemi dotčenými
stranami (správci sítí, životní prostře−
dí). Rozhodnutí, které bylo vydáno
27. 11. 2008, nabylo právní moci dne
30. 12. 2008.

Jaroslav Tvrz – místostarosta
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Reklamace nádobí

Od rodičů jsem dostal dárkem sadu nádobí. Ovšem
v pánvi se mně potraviny připálily i když jsem přesně do−
držoval návod k použití a pokyny prodávajícího dealera.
Rád bych výrobek vrátil, ale rodiče, přestože výrobek kou−
pili, nechtějí do reklamace vstupovat. Chtěl bych tak udě−
lat sám, může firma odmítnout se mnou komunikovat, když
jsem výrobek nekupoval já? A jak tomu předejít? Děkuji
za odpověď.

Prodávající ručí za vlastnosti prodané věci pouze tomu,
s kým uzavřel kupní smlouvu, tedy vlastně prvnímu ku−
pujícímu. Takže buď nádobí reklamujte jménem rodičů,
nebo si od nich nechte vystavit plnou moc. Přejeme klad−
né vyřízení reklamace.

potenciální

Chceme−li vyjádřit, že je něco možné, uskutečnitelné,
eventuální, můžeme jako synonymum užít i přídavné jmé−
no potenciální: předkládáme klientovi své potenciální po−
žadavky; vyčerpání všech potenciálních možností vědy;
zkrášlila okolí pro potenciální kupce. SSJČ i ASCS nabíze−
jí ještě i řidší podobu potencionální: skuteční i potencio−
nální obchodní partneři, ale ta se v praxi – zvláště v psa−
ných projevech – uplatňuje poměrně zřídka.

Přídavná jména na −onální jsou – v češtině stejně tak
jako v západních jazycích (−onal/−onell apod.) – namístě
tehdy, je−li východiskem latinské substantivum na −o, 2. p.
−onis (professio: profesionální, regio: regionální, ratio: raci−
onální, emotio: emocionální, institutio: institucionální, pro−
portio: proporcionální, dimensio: multidimenzionální). Je−
li však východiskem latinské substantivum na −ntia, jsou
adjektiva zakončena na −iální (differentia: diferenciální,
existentia: existenciální, potentia: potenciální).
prosím

Toto slůvko, vyjadřující zdvořilost, ve větě většinou fun−
guje jako vsuvka. Podle současných interpunkčních zásad
se může, ale nemusí oddělovat z obou stran čárkami; lze
tedy napsat: Odpovězte nám, prosím, do tří dnů i Odpověz−
te nám prosím do tří dnů. Psaní bez čárek je neutrální, psaní
s čárkami může signalizovat důraz na slově prosím.
přechylování

Přechylování příjmení, tj. odvozování ženských podob pří−
jmení z příjmení mužských, a to příjmení domácího
i cizího původu, není v běžné komunikaci povinné v tom smys−
lu, že by bylo nařízeno zákonem, vyhláškou či předpisem. Je
pro češtinu zcela přirozené, vychází z jejích strukturních vlast−
ností – z toho, že různé gramatické významy slov vyjadřujeme
pomocí koncovek. V každé mluvnici a jazykové příručce se
s ním počítá jako s přirozenou a nezbytnou součástí gramatic−
kého systému. Účelem přechylování je smysluplné dorozumě−
ní, snaha vyhnout se nepřirozeným větám typu Seleš porazila

Náš jazyk – čeština

Suk 3:1. Přechylováním předcházíme nedorozumění a význa−
movým nejasnostem (např. Smith se dívá do dáli – muž?, žena?,
Stone navštívila Roberts – kdo koho navštívil?). Věta Susan
Sontag navštívila Shirley Temple může v češtině znamenat
„Sontagová navštívila Templovou“, ale i „Sontagovou navští−
vila Templová“. Nepoznáme, co je podmět a co předmět, tedy
kdo koho navštívil. Jistě není třeba zdůrazňovat, že kulturní
úroveň takového vyjádření výrazně klesá. Český slovosled
není natolik gramatikalizovaný, aby mohl bez pomoci konco−
vek signalizovat větněčlenské vztahy. Jak je z příkladů evi−
dentní, nepřechýlené příjmení nelze skloňovat a nepoznáme
z něj rod pojmenované osoby.

Existují ovšem v češtině příjmení, která dle tradice ob−
vykle nepřechylujeme (např. Edith Piaf, Marilyn Monroe,
Nastasja Kinski), ale u takových je obvykle nedorozumě−
ním zabráněno jedinečností a známostí nositelky. V přípa−
dě herečky Audrey Hepburnové jméno tradičně přechyluje−
me a není důvod to měnit. Stejně bychom doporučovali
postupovat i u jiných ženských jmen. Tam, kde je to možné,
dáváme rozhodně přednost přechýlené podobě.
standard

Standard znamená běžnou úroveň, ustálenou podobu.
V jeho tvarech i odvozeninách píšeme d, tedy standardu,
standardem, standardní, standardizovat atd. Hlásku d by−
chom zde měli též vyslovovat. Hláska t je ve slově standar−
ta, tj. druh praporu.
shlédnout a zhlédnout

Tak jako rozlišujeme dvojice správa − zpráva, sbít − zbít,
sběh − zběh apod., měli bychom činit rozdíl i mezi slovesy
shlédnout a zhlédnout. Daleko častěji užíváme sloveso zhléd−
nout, a to ve spojeních jako zhlédnout představení, výstavu,
film, zápas − tedy prohlédnout si, spatřit, vidět (celé) přesta−
vení, výstavu, film, zápas. Předponu s− bychom měli volit jen
tehdy, jestliže chceme vyjádřit pohled shora dolů: shlédnout
ze skály do údolí; shlíží na ni z pozice nadřízeného.

                                     ÚJČ AV ČR

Scházíme se ve středu od 9 do12 hod.

4. 3.    Veselé tvoření
11. 3.  Divadélko pro nejmenší

zahrané maminkami z MC Pramínek
18. 3.     Vynášení Moreny aneb loučení s paní Zimou

(sraz v herně MC,  kde si vyrobíme loutku Moreny
a poté ji společně asi v 10, 30 hod. půjdeme vhodit
do rybníka)

25. 3. Jarní zpíváníčko
písničky, říkadla a pohyb,vše, co děti baví.

Vstupné 30 Kč, členové OS Maminky sobě 15 Kč, děti zdarma.
Poplatek za použitý materiál 10 Kč.
Najdete nás ve Vzdělávacím centru Pečecka,
 Tř. J. Švermy 141, Pečky, 289 11
Kontakty:
722 671480, www.praminek.unas.cz
mcpraminek@seznam.cz

Mateřské centum Pramínek

Program na březen
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Předprodej vstupenek v Městské knihovně
a v Trafice Zaňáková

Pro velký zájem Tomáš Pfeiffer opětovně rozezní Vodnář−
ský zvon v Pečkách 22. 4. v 19 h v prostorách základní umělec−
ké školy. Posluchači se mohou zaposlouchat do alikvotních
tónů, které nejen rezonují s naší duchovní podstatou, ale dle
lámů léčí i naše tělo. Zajímavostí je i to, že součástí hudebního
nástroje je vodní hladina, která během hry vytváří rezonanční
obrazce a ve fortissimu dochází až k její levitaci do výše řady
centimetrů. Hudební zážitek je tak doplněn i silným zážitkem
vizuálním.

Robota – III
Utrpení selského lidu bylo nekonečné. Sedlák byl chra−

poun a šelma, vším vinen. Nelze se divit útěkům celých
vesnic z panství trýznitelů, ani bouřím. Vždy to skončilo
tak jako v jižních Čechách, kde „sedlská bouř r. 1682 sko−
nala se šibenicemi“.

Panu Ladislavu staršímu z Lobkovic utekl poddaný Ji−
řík Uher, sirotek. Když ho chytili a ptali se „pro jakou by
příčinu odejíti měl, oznámil, že jest pro nesmírné bití někte−
rého dvořenína Jeho Milosti odejíti musel“. (Stalo se na
Rakovnicku.)

Ještě jedné zprávy z Vavákova vyprávění si všimneme.
Že totiž v robotní době i psi a kočky trpěli hrozným způso−
bem. Vavák píše: „Domovní psi měli u krku kláty těžké. Který
pes s klátem nechodil, myslivec ho zastřelil a nad to sedlák
platil pokuty půl zlatého i dva. Jestli myslivec viděl psa
v srsti hladkéko, že by kůži na boty měl, do oka mu kulku
vrazil, by tu kůži nepokazil. Aby pak s klátem ti psi po polích
neběhali, chodili jednou v rok myslivci po vsi a psům pazou−
ry sekali na předních nohách. Lítostně se bylo dívat na ty psy
než se jim to zhojilo. Kočkám řezali uši u samé hlavy, když
prej tam rosa padá, kočka doma zůstává. Myslivec, biřic se−
kali, řezali – sedlák si zvíře svoje svíjející se a řvoucí držeti
musíval! Nu, což divu! Psi se měli jako lidé a lidé jako psi.“

Robota, ta „ukrutnosť tatarská a veřejná morní rána“
skončila u nás na smetišti dějin před 161 rokem. Ale podívá−
me – li se po světě, najdeme v jeho různých koutech novodo−
bé otroctví, ponižování a vykořisťování, a to nejen dospě−
lých. Jak dlouho ještě budou tyto zavrženíhodné jevy trvat?

Z. F., Dobřichov

Z regionu

Nové knihy
S. Monyová – Matka v koncíc

Kniha je volným pokračováním knihy Matka v krizi. Zá−
kladním omylem většiny matek je domněnka, že se zvyšují−
cím se věkem by měly zmoudřet a výchovu potomků zvládat
snadněji. Ve skutečnosti však jde pouze o to, aby si každá
matka dokázala zachovat aspoň tolik rozumu, kolik měla,
než svoje děti počala.
C. Masonová – Tajnosti vdaných žen

Jak dobře ve skutečnosti známe vlastního manžela, nej−
lepší kamarádky a konečně i samy sebe? O tom vypráví
kniha Tajnosti vdaných žen, román, který odemyká dveře
k životu v manželství.
A. Lustig – Zloděj kufrů

Ludvíček je čtvrtinový Žid a sirotek, přišel do koncent−
račního tábora z dětského domova, zatímco Markétka přijela
společně s rodiči a bratrem. Chlapec vykonává různé práce,
přivydělává si jako nosič kufrů, zametá ulice, vozí mrtvé…
Především však kufry vykrádá – vybírá si ty, které mohou být
bohatých lidí, bere si, co se mu hodí nebo co potřebuje, co by
mohl vyměnit. Markétka, která tohle chování nedovede vů−
bec pochopit, s ním později souhlasí. Abys přežil, musíš se
přizpůsobit, musíš udělat cokoli.
T. Radil – Ve čtrnácti sám v Osvětimi

Jde o příběh chlapce, jeho příbuzných a lidí, s nimiž při−
cházel do styku, v průběhu stupňujících se protižidov−

ských opatření z roku 1942. Je popsán půlroční pobyt
chlapce, který po několika dnech zůstal sám, v Birkenau,
jeho asi tříměsíční pobyt v Hlavním táboře Osvětim, kde
se dožil osvobození, a rovněž jeho dvojměsíční cesta přes
Polsko aMaďarsko na Jižní Slovensko a počátky jeho při−
způsobení „doma“.
P. Bedrníček –Příběhy pražských svatyní

Obsáhlá publikace probírá v abecedním pořádku sakrální
objekty na území hlavního města Prahy – pouze však objekty
volně stojící, a to i zrušené, pokud je jejich původní účel dosud
na první pohled zřetelný. U každého objektu je uvedena jeho
historie a nejrůznější příběhy, které se k němu váží, včetně po−
věstí. Toto vyprávění je doplněno popisem interiéru i exteriéru.
M. Viewegh – Román pro muže

Autor otvírá dveře „třinácté komnaty“ mužského světa.
Dobovou kulisu románu tvoří autentické výroky bývalých
i současných českých politiků a nejvyšších státních činitelů,
které z této fiktivní „pánské jízdy“ chtě nechtě dělají trpký
příběh nás všech.
V. Větvička – Herbář pod polštář

Deset let spřádá a střádá Václav Větvička malé, spíš lite−
rární než botanické, portréty rostlin. A pak je zakládá jako
herbářové položky. Vejdou se vám pod polštář a budou vás
provázet do dřímoty.
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Divadlo Na kovárně

Poděbrady

Městské divadlo Kolín

Zámecký biograf

 Poděbrady

3. 3. Hornisté České filharmonie /
19.30 h.
10. 3. Láska a porozumění
Hrají Richard Krajčo, David Švehlík
a Linda Rybová / 19.30 h.
15. 3. Sněhová královna
Klasická pohádka Hanse Christiana
Andersena v provedení DS Jiří / 15 h.
16. 3 Souborné dílo Williama
Shakespeara ve 120 minutách
V režii Jana Borny se představí trojice
herců pražského Divadla v Dlouhé: Jan
Vondráček, Miroslav Táborský a Mar−
tin Matějka / 19.30 h.
21. 3. Vítání jara
První jarní den přivítá pěvecký sbor
„Bejatky“ z partnerské obce Štítina.
Park Kolonády u Eliščina pramene,
v případě nepřízně počasí Divadlo Na
Kovárně / 14 h.
21. 3. Otylka
Manželka podnikatele dostane netra−
diční dárek − odtučňovací pobyt v sa−
natoriu. Veselohra ze současnosti
s množstvím humorných scén a dialo−
gů v podání DS Štítina / 19.30 h.
23. 3. Garderobiér
Garderobiér Norman už šestnáct let od−
daně, s láskou, ale i ironií pečuje o své−
ho pána – egoistického, ale na druhou
stranu i milého a šarmantního herce
a principála. Bolek Polívka, Milan La−
sica a Emília Vášáryová v hlavních ro−
lích komediálního dramatu / 19.30 h.
24. 3. Viloncellový recitál Tomáše
Jamníka
Violoncellista Tomáš Jamník. Na pro−
gramu budou skladby natočené v roce
2009 / 19 h.
30. 3. Diashow Leoše Šimánka –
Havajské ostrovy / 15 a 19 h.

1. 3. Po přečtení spalte
USA / tit / od 15 / 110 min / 70 Kč
2.–4. 3. Deník nymfomanky
Španělsko / tit / od 18 / 95 min / 70 Kč

5.–6. 3. Kamarádova holka
USA / T / od 15 / 101 minuta.
7.–8. 3. Peklo s princeznou
ČR / 105 minut.
Začátek v 17 a 19 h.
9. 3. Made in Famu
ČR / od 12 / 73 minuty.
10.–11. 3. Vy nám taky, šéfe
ČR / 92 minuty.
12. 3. Katyň
Polsko / T / od 15 / 126 minut.

2. 3. SANATORIUM
Uvádí: agrentura 6P – Petr Novotný, s.
r. o.   / 16.30 a 19.30 h.
Velký sál Pronájem Cena: 190, 170,
160   graf a popis
3. 3. NA BRUSEL, VÁVRO, NA

BRUSEL
Uvádí: agentura 6P – Petr Novotný s. r. o.
/ 16.30 a 19.30 h.

4. 3. LABYRINT
Autor: K. Sidon
Uvádí: Středočeské divadlo Kladno /
Pro školy / 10 h.
6. 3. Čardášová princezna
Uvádí: Slezské divadlo Opava / 19 h.
13. 3. Válka Roseových
Uvádí: Divadlo Na Jezerce Praha / 19 h.
16. 3. Půldruhé hodiny zpoždění
Uvádí: Studio DVA / 19 h.
18. 3. Irská taneční a světelná show:
Merlin – Celtic Energy
Uvádí: Agentura Kleopatra Česká Lípa
/ 19 h.
21. 3. Celebrity s. r. o.
Uvádí: Divadlo J. K. Tyla Plzeň / 19 h.
25. 3. Jo, to není jednoduché
Uvádí: agentura 6P – Petr Novotný /
19 h.
27. 3. Maškaráda
Uvádí: Švandovo divadlo na Smícho−
vě / 19 h.
29. 3. Příběhy včelých medvídků
Uvádí: Divadlo Krapet Praha / 15 h.
30. 3. Příběhy včelých medvídků /
8.30 h a 10. 30 h.
30. 3. Petrolejové lampy
Uvádí: Divadlo Na Jezerce Praha / 19 h.

Pokud není uvedeno jinak,
je začátek představení vždy v 19 h.

13.–15. 3. Sněženky a machři po 25
letech
ČR / 104 minuty.
16.–17.3. Che Guevaraa – revoluce
Španělsko, USA /T/ od 15 / 126 minut.
18.–19.3. Hlídač č. 47
ČR / od 15 / 108 minut

20.–22. 3. Lovecká sezóna 2
USA / D / 76 minut.
Začátek představení v 17 hodin.

20.–21. 3. Quantum Of Solace
USA / T / od 12 / 108 minut.
23.–24. 3. Spirit
USA / T / od 12 / 103 minuty.
25.–26. 3. Ocas ještěrky
ČR / 90 minut.

27.–28. 3. Zamilovaná zvířátka
Francie / T / 85 minut.
28.–29. 3. Cesta na Měsíc 3D
Blegie / D / 84 minut.
Začátek představení v 15 a 17 h.
29.–30. 3. Cinka panna
ČR, SR / od 15 / 122 minuty.

31. 3. Výměna
USA / T / od 15 / 140 minut.



03 / 2009 9

Úspěchy ve výuce angličtiny

na pečecké škole

Mladší i starší kategorii pečecké děti vyhrály. Nemalou
zásluhu na jejich výsledcích mají rodiče, kteří nás podporují.

Diplomy, které děti drží v rukou, jsou jejich zaslouže−
nou odměnou za poctivou dřinu ve škole i doma. Pro Vero−
niku Stehlíkovou 1. místem v okresním kole soutěž skonči−
la. Martin Soukup bude jako vítěz starší kategorie zastupovat
okres Kolín ve Středočeském kraji.

Na webových stránkách školy (www.zspecky.cz) najde−
te naše další aktivity v angličtině pod heslem Projekty.
Dozvíte se zde o podrobnostech grantu,  zvýšení čtenářské
gramotnosti žáků nebo o vylepšení školního vzdělávacího
programu pečecké školy, moderní metodu CLIL. Podívat se
můžete i na dvě podoby téhož divadelní představení, které
jsme hráli pro spolužáky.

Kvalitu výuky angličtiny jazykově orientovaných dětí
pravidelně vyhodnocujeme testováním v jazykových úrov−
ních A2 a B1 evropského referenčního rámce. Většina dětí
má zpracovaný individuální plán domácí četby dětské svě−
tové literatury v upravených jazykových úrovních. Využí−
váme v hodinách výborného vybavení jazykové pracovny
včetně interaktivních pomůcek.

Systém péče o žáky, kteří mají o angličtinu zvýšený zá−
jem, přispívá ve velké míře k dobrým výsledkům pečeckých
dětí právě v okresních, krajských i celostátních soutěžích.
Přeji hodně radosti z dobrých výsledků při studiu angličti−
ny všem svým žákům.

Mgr. Věra Křížová

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Pečky

Rok uběhl jako voda a ve vyzdobených učebnách očekáva−
ly paní učitelky příchod budoucích prvňáčků.

Některé děti přicházely s nadšením, jiné s obavami, ale
nakonec se všechny pustily s elánem do plnění připrave−
ných úkolů.

Domů si všechny děti odnášely drobné dárečky, ale také
radost z dobře zvládnuté práce a příjemné vzpomínky na
první den ve škole.

Poslední 2 roky počet žáků přicházejících k zápisu vý−
razně stoupal, letos se však dostavilo dětí poněkud méně.
Během zápisu do l. tříd pro školní rok 2009/2010, který se
uskutečnil ve dnech 20. a 21. ledna 2009 na ZŠ Pečky, bylo
zapsáno zatím 52 dětí. Z toho o odklad povinné školní do−
cházky požádalo 6 rodičů. V příštím školním roce budou
tedy otevřeny dvě první třídy.

Pro rodiče, kteří se se svými dětmi nemohli dostavit ani
v jednom termínu, byl uspořádán ještě zápis náhradní, který
proběhl 11.2.2009. V tomto termínu se zapsali ještě další
dva žáci.

Chtěli bychom ještě touto cestou poděkovat pečecké
firmě Event marketing, s. r. o., která svými dárkovými sáčky
Školák zpříjemnila první den ve škole všem budoucím prv−
ňáčkům.

Poděkování patří i MÚ Pečky za příspěvek v částce
200 Kč na každého žáka na vyučovací pomůcky, které
děti dostanou při nástupu do školy 1. září.

Mgr. Jaroslava Dobrá

1 tisková strana Kč 2000

1/2 tiskové strany Kč 1000

1/4 tiskové strany Kč 500

1/8 tiskové strany Kč 250

Plošná inzerce v Pečeckých novinách

Řádková inzerce a společenská kronika

ZDARMA

Terénní program (dále jen TP) zahajuje již šestý rok své
činnosti ve Vašem městě. V tomto čísle Pečeckých novin
Vás budeme informovat o činnosti TP v roce 2008.

V Pečkách a blízkém okolí proběhlo 759 kontaktů se 148
klienty. V rámci Výměnného injekčního programu bylo při−
jato 7828 ks. a vydáno 8459 ks jehel. Došlo ke 33 individu−
álním poradenstvím a klienty byl využit 307× informační
servis, kterým pracovníci TP poskytují informace z oblastí
zdravotní, sociální a právní. Nalezeno bylo 975 stříkaček.

Jsme si vědomi toho, že tato čísla jsou opravdu vysoká vzhle−
dem k tomu, jak velké Pečky jsou. Vnímáme však, že situace se
pomalu mění. V posledních třech měsících jsme si mnohem více
vědomi aktivní přítomnosti příslušníků Policie v ulicích Peček.
Při čemž dochází k uzavření drogové scény, což znamená menší
pohyb uživatelů a dealerů drog na veřejnosti.

Služby TP jsou poskytovány „lidem ohroženým drogami“
– tato definice předurčuje naše služby mnohem širší populaci,
než si lidé obvykle myslí. Člověk ohrožený drogou může být
i ten, který drogy neužívá, ale je v blízkém kontaktu s uživate−
ly! Proto se nám může kontaktovat prakticky kdokoliv, komu
je toto téma nějakým způsobem blízké a neví kam se obrátit.

Všechny služby, které poskytujeme jsou zdarma a anonym−
ní! Více informací o službách občanského sdružení Prostor
získáte na: www.os−prostor.cz. Telefonický kontakt  je možný
na čísle: +420 777 650 030 ( Pondělí až Pátek, 10–18 h.)

Roman Kunc, terénní pracovník o. s. Prostor

Činnost Terénního programu

o. s. Prostor Kolín
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Seriál o třídění a recyklaci odpadů
II. díl Jak vše funguje v zahraničí?

Zkušenosti z Evropské unie
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Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost EKO– KOM, a. s., která se
stará o recyklaci a využití odpadů z obalů.

MS WORD základní

Od  úterý  10. března 2009  od  18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt,

10. 3., 12. 3., 17. 3., 19. 3. 2009)
Celkem 12 hodin výuky / 870 Kč

MS EXCEL základní

Od  úterý 31. března 2009  od 18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt

31. 3., 2. 4., 7. 4., 9. 4.2009 )
Celkem 12 hod. výuky / 870 Kč

Kurzy práce s počítačem

MS WORD pokročilý

Od  úterý  21. dubna 2009  od  18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt,

21. 4., 23. 4., 28. 4., 30. 4. 2009)
Celkem 12 hodin výuky / 870 Kč

MS EXCEL pokročilý

Od  úterý 5. května 2009  od 18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt

5. 5., 7. 5., 12. 5., 14. 5.2009 )
Celkem 15 hod. výuky / 870 Kč

Kurzy práce s počítačem

Vzdělávací centrum Pečecka, tř. Jana Švermy 141, Pečky. Tel.: 321 621 662, 724 039 209.
www.vzcentrum.cz
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 Z vystoupení předsedy AFK Pečky :

Vážení přátelé,
     rok 2008 byl pro náš klub v mnoha ohledech významný
a možná i přelomový. Významný proto, že jsme oslavili sté
výročí založení našeho klubu a přelomový proto, že se nám
výrazně dařilo jak po stránce sportovní, tak po stránce orga−
nizační a společenské.
     Když se vrátím konkrétně k dění loňského roku, tak
jednoznačně na prvním místě musím jmenovat oslavy 100
let AFK Pečky, které byly rozprostřeny v podstatě do ce−
lého roku a hlavně jejich vyvrcholení, kterým byl zápas
naší staré gardy s mužstvem Amfory sehraný 28. září. Tuto

akci považuji za neoddiskutovatelný úspěch, protože
jsme se přesvědčili, že jsme schopni zorganizovat a za−
bezpečit i takovouto, na naše poměry, mega akci. Vždyť
bezmála 1500 diváků, které se nám podařilo přilákat na
městský stadion, hovoří samo za sebe. Zároveň se nám,
i když s menším zpožděním, podařilo instalovat výstavu
o historii AFK Pečky.
     Další akcí, která byla cílena k oslavám založení AFK
a setkala se s nadšenou odezvou, byl turnaj předpřípravek,
kde naše nejmladší fotbalové naděje obsadily v nabité kon−
kurenci 4. místo. Kladná odezva na tento turnaj nás přived−
la k rozhodnutí tento opakovat i v budoucnu a založit tak

novou tradici podobnou té, kterou se
stal turnaj v malé kopané dospělých, po−
řádaný vždy v červnu po skončení mis−
trovských utkání. Na tomto místě
a v tuto chvíli musím, a rád tak činím,
poděkovat všem, kteří se na zabezpeče−
ní akcí kolem našeho výročí podíleli.
Chci poděkovat městskému úřadu a jme−
novitě starostovi panu Milanu Urbano−
vi za finanční příspěvek. Dále chci po−
děkovat firmě Kenast v čele s naším
bývalým předsedou panem Milanem
Staňkem za sponzorský příspěvek a po−
moc při propagaci. Chci poděkovat fir−
mě Sazex pana Jaroslava Šamši za po−
skytnutí obědů hráčům Amfory. Musím
poděkovat řeznické a uzenářské firmě
pana Jiřího Hlinky za zajištění občerst−
vení při všech velkých akcích pořáda−
ných na našem hřišti. Rád děkuji firmě
Kompakt  Poděbrady  pana dr. Mirosla−
va Káninského za vytištění plakátů
a kalendářů. Děkuji agentuře pana Pav−
la Bočana za propůjčení aparatury na
ozvučení našich akcí a panu Jaroslavu
Hovorkovi za obsluhu a provoz této
aparatury. Samostatně a co nejupřím−
něji chci poděkovat těm, kteří se přímo
organizačně podíleli na zajištění všech
výše zmíněných akcí, a sice panu Zden−
ku Ondrovi, kterého jsme si zvykli po−
važovat již téměř za inventář AFK Peč−
ky, ale jehož možná nenápadná a běžná
práce je pro nás nepostradatelná. Děku−
ji panu Jindřichu Medunovi za obslu−
hu rozhlasu při utkáních mládeže a při
turnajích. Děkuji panu Jiřímu Kozáko−
vi za to, že se postaral o seznam a po−
zvání všech bývalých významných hrá−
čů, kteří prošli pečeckým fotbalem.
Dále děkuji Petru Veselému a Jaroslavu
Vorlíčkovi za to, že byli ochotní
a schopní nastoupit vždy tam, kde bylo
zrovna třeba . Na poslední místo jsem
záměrně nechal dvě jména, a sice jmé−
na těch, kterým chci poděkovat speci−

U NÁS POŘÍDÍTE NEJLEVNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ

Nezávazně vám přepočítáme vaše povinné ručení
a havarijní pojištění automobilů.

Př.:  ŠKODA Octavia 1,9 TDi (1896cm3)
dříve  8.320 Kč/rok, dnes 4160 Kč/rok
         ŠKODA Fabia 1,4 MPi (1398cm3)
dříve 5.280 Kč/rok, dnes 2.640 Kč/rok

Převod bonusů bezeškodního průběhu
mezi jednotlivými pojišťovnami samozřejmostí.

K vaší spokojenosti vám zajistíme
pojištění od A (auto) až po Ž (život).

PROFIMAK − pojišťovací služby

 Kontakt:
Jaroslav Růžička 602 181 154, kancelář Poděbrady, Palackého 70,

privát Pečky

Neváhejte a využijte našich dlouholetých zkušeností!

Zastupujeme všechny pojišťovny na trhu

Nově otevřenoNově otevřeno
Kosmetické studio

Masarykovo náměstí, 80 Pečky
Věra Karbusová, tel.: 736 647 620

Kompletní péče o pleť
s kosmetikou ALCINA
h h h h h klasická masáž dekoltu a obličeje hhhhh

�  masáž obličeje a dekoltu lávovými kameny �
h h h h h parafínové zábaly hhhhh  masáže šíje, zad a rukou �

h h h h h depilace hhhhh  barvení řas a obočí �
h h h h h dárkové poukázky hhhhh

Těším se na Vaši návštěvu
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álně těch, kteří v organizaci, přípravě a zajištění všech těch−
to akcí odvedli největší kus práce, a sice paní Lenku Růžič−
kovou a pana Zdeňka Buřiče.
     Loňský rok se pro náš klub nenesl pouze v duchu oslav,
ale znamenal pro nás i tvrdou práci především v oblasti pře−
stavby a dalšího zvelebování areálu našeho městského hřiš−
tě. Jsem velice rád, že se v průběhu loňského roku podařilo
plně zprovoznit a slavnostně otevřít víceúčelové hřiště
s umělým povrchem. Největší dík za to patří opět spolupráci
s městským úřadem, jmenovitě s paní ing. Věrou Růžičko−
vou, která byla po celou dobu přípravy a realizace tohoto
projektu jeho dobrou duší a odvedla na něm největší díl prá−
ce. Obrovskou radost mám z toho, že se nám během loňského
roku podařilo za pomoci grantu z krajského úřadu uskutečnit
rekultivaci části hřiště za levou bránou, kde se nám za přispě−
ní zahradnické firmy pana Skolila podařilo vybudovat velice
slušnou tréninkovou plochu a alespoň částečně tak vyřešit
náš chronický problém s nepřiměřeným  zatížením našeho
hřiště, hlavně při trénincích.  Opět velkou radost mám z toho,
že se za přispění městského úřadu (konkrétně jeho odboru
pro správu majetku) podařilo dokončit výměnu oken a pro−
vést novou fasádu na bytovce a části kabin. Rovněž se nám
podařilo konečně opravit a zrekonstruovat budku na prodej
vstupenek, která svým vzhledem hyzdila vstup do celého
areálu hřiště.
     Loňský rok byl pro AFK Pečky úspěšný i po sportovní
stránce, a to je naším prvořadým cílem. Troufám si tvrdit,
že sportovní úspěchy, stabilita klubu, jeho zázemí a vyba−
vení spolu s celkovou atmosférou v AFK potažmo v celé
obci, jsou spojité nádoby a každá tato oblast přímo či ne−
přímo ovlivňuje vše ostatní.  Vždyť stačí pouhý pohled na
tabulky a umístění jednotlivých našich družstev a i neza−
svěcenému musí být jasné, že v případě AFK, Pečky se
jedná o stabilní oddíl, který v podstatě ve všech kategori−
ích, ve kterých jeho družstva startují, figuruje v popředí
tabulek a ukazuje, že se s ním musí vážně počítat i při
atakování těch nejvyšších míst. Má radost je o to větší, že
jsme si před zahájením sezony nekladli nějaké přehnané a
ambiciózní cíle a že já osobně jsem hráčům popřál hlavně
to, aby se fotbalem začali opět především bavit, protože si
uvědomuji, že na naší úrovni a při našich možnostech je to
asi to jediné a možné, co jim můžeme nabídnout. Mám
obrovskou radost z toho, že se do našeho A mužstva poda−
řilo plnohodnotně včlenit větší počet našich odchovanců,
mnohdy ještě dorosteneckého věku. To jenom ukazuje na
to, že naše sázka na mládež byla tou správnou volbou a že
naši trenéři u mládeže odvádějí kvalitní práci. Za to jim
děkuji. Především děkuji trenérovi dorostu panu Radova−
nu Vrbovi, který dokázal za poslední roky připravit doros−
tence takovým způsobem, že mnozí z nich se bez jakých−
koli přechodových problémů stali i přes svůj dorostenecký
věk stabilními hráči základní sestavy A i B mužstva.  Jed−
notlivým trenérům a vedoucím mužstev ještě jednou za
jejich práci co nejupřímněji děkuji a přeji do další činnos−
ti co nejvíce úspěchů a především klidu. Nebyl bych to ani
já, abych si  tady neodpustil jeden malý povzdech, a sice
nad tím, že se nám stále dostatečně nedaří stabilizovat re−
alizační týmy, to znamená především tandem trenér a ve−

doucí družstva u přípravkových a žákovských mužstev. Je
to o to smutnější, že především v těchto kategoriích je
třeba vložit do výchovy a tréninku našich nejmladších co
nejvíc a co nejlepší práce, protože tato se nám v budoucnu
několikanásobně vrátí a také proto, že na dovednostech
a návycích, které do našich nejmladších vložíme, budeme
moci stavět i v budoucnu.
     Když jste mne před třemi lety zvolily do funkce před−
sedy AFK Pečky, považoval jsem to a dodnes to považuji
za velikou čest a především za obrovský závazek. Záva−
zek o to větší, že si plně uvědomuji jakou tradici a boha−
tou historii má fotbal v Pečkách. Chci vám poděkovat za
důvěru, kterou jste ve mně vložili, ale především chci
poděkovat ostatním členům výkonného výboru, předsta−
vitelům městského úřadu, našim sponzorům a všem vám,
kteří svou prací napomáháte k tomu, že náš oddíl funguje
na takové úrovni, na které je. Činnost AFK Pečky není
postavena na jednom člověku, ale na skupině mnoha jed−
notlivců, kteří teprve dohromady jsou schopni vytvořit
fungující a úspěšný celek. Jsem rád, že se taková skupina
v našem případě podařila dát dohromady a je mi největší
ctí být její součástí. Před třemi lety jsem vás z tohoto
místa seznamoval se svou vizí toho, kam bych si přál,
aby náš oddíl v budoucnu směřoval. Hovořil jsem o tom,
že mou hlavní prioritou a mým největším zájmem je to,
aby se areál městského stadionu AFK Pečky změnil
v multifunkční zařízení, které nabídne široké veřejnosti
možnost aktivního trávení volného času při sportu, zába−
vě i odpočinku. Hlavně našim dětem jsem chtěl vytvořit
co nejlepší možnosti k tomu, aby mohli svůj volný čas
trávit v důstojném a kulturním prostředí při smysluplné
činnosti a alespoň částečně je tak ochránit před  velmi
pofidérním a nebezpečným děním, kterého jsme bohužel
v pečeckých ulicích mnohdy svědky. Jsem hluboce a ská−
lopevně přesvědčen, že tato cesta je jedině správná a o to
větší radost mi dělá, že nezůstalo pouze u plánů a vizí,
ale že se nám společně daří tyto vize uskutečňovat a pře−
vádět je do reálných výsledků.
     I když lze rok 2008 považovat za velmi úspěšný, rozhod−
ně nás to nemůže vést k sebeuspokojení, vždyť i jeden klasik
světové literatury před mnoha lety prohlásil, cituji: „Kdo chví−
li stál, stojí opodál“. Proto se nemusíme bát, že v následují−
cích letech nebudeme mít co na práci a že nebudeme mít co
řešit a co zlepšovat. Již jednou jsem dnes zmínil, že vše sou−
visí se vším a proto je možné, že i nás se dotkne současná
všeobecná ekonomická krize. Nežijeme ve vzduchoprázdnu,
tak že i nás se týká dění v obci, potažmo celé naší společnos−
ti. Nechci zde nastiňovat nějaké katastrofické scénáře a ma−
lovat čerty na zeď. Chci jen upozornit na to, že musíme být
připraveni na různé eventuality a že budeme možná nuceni
se přizpůsobovat i ne příliš příznivým okolnostem. Je v na−
šem vlastním zájmu abychom se naučili pojmenovávat věci
a události pravými jmény a nebáli se upozornit na problém
a navrhnout  jeho řešení, ať už se to někomu líbí nebo ne. Zde
chci však důrazně upozornit na to, že je třeba důsledně oddě−
lit oprávněnou kritiku od pivních řečí a kverulanství.
     Nedávno jsem sám sebe označil za optimistu. Ano cítím
se optimistou, ale optimistou realistickým, jehož životní
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Volejbal – 4. a 5. turnaj

V sobotu 24. 1. proběhl čtvrtý turnaj v mi−
nivolejbale a ve volejbale starších žákyň. Star−
ší žákyně nastoupily v nejsilnější sestavě,
vzhledem k chřipkové epidemii nejely na tur−
naj žádné hráčky pro možnost střídání. Opět
se potvrdilo, že pokud hraje celá šestka po−
hromadě bez střídání, sehraje se velmi rychle
a má stoupající výkonnost. Děvčata zápas od
zápasu uhrávala stále vyšší počet bodů
a v posledním zápase získala svoji první vý−
hru v poměru 2:1 s družstvem ZŠ Laudova
Praha. Tím dívky i vyhrály sázku s trenérkami
a tak si trenérský tým zaběhá. Hráčky měly
i radost z pochval dvou trenérů soupeřek, kte−
ří chválili kolektivní výkon i značné zlepšení
herních činností od prvního turnaje. Vítězná
sestava ve složení – Laďka Šátková, Jana Ver−
nerová, Terka Pavlásková, Anička Žáková,
Verča Postránecká a Silva Svobodová se mo−
hou radovat, ale nesmí usnout na vavřínech,
abychom se dočkali dalších výher.

Ve stejný den se konal i čtvrtý turnaj mi−
nivolejbalu. Obě družstva (Karamelky i Bub−
linky) byla ve velmi oslabené sestavě. Kara−
melkám onemocněly 2 silné hráčky
a Bublinkám odjely 3 silné hráčky na hory.
Sestavy doplnila svojí první účastí na turna−
ji děvčata, která začala s volejbalem teprve
během září. Nové hráčky byly dost nervóz−
ní, aby něco nepokazily, ale atmosféra tur−
naje je vybudila k výborným výkonům. Da−
řilo se jim podání, z kterého měly největší
obavy, a celkově zahrály velmi dobře. Bub−
linky jednou remizovaly a dvakrát prohrály.
Karamelky třikrát remizovaly a opět rozhodoval počet bodů,
poměr míčů a vzájemný zápas. Počet bodů i poměr míčů byl
shodný a tak rozhodl vzájemný zápas, ve kterém Karamelky
prohrály poměrem míčů 46:47 a měly pro pátý turnaj sestou−
pit do čtvrté ligy.

Pátý turnaj se konal v sobotu 14. 2. a dva dny před jeho
konáním oznámil pořadatel, že vzhledem k tomu, že se
družstvo Benešova odhlásilo ze soutěže, zůstávají Kara−
melky pro tento turnaj ve třetí lize a aby byl zachovám
stejný počet družstev, nastoupí do soutěže nové družstvo
Olympu Praha, které začne ve čtvrté lize. Tuto velkou šanci
v setrvání ve třetí lize Karamelky využily maximálně. Na
turnaji podaly svůj absolutně nejlepší výkon a dvěma

vyhranými remízami 1:1 a jednou výhrou 2:0 si ve složení
Vanda Zindrová, Anička Doskočilová, Ája Buřičová
a Karča Sedláková vybojovaly postup do druhé ligy pro
šestý turnaj.

Bublinky na turnaji pronásledovalo zranění. Dvě hráčky
si pohmoždily prstíky a tak jsme ošetřovaly bolístky a utíra−
ly slzičky bolesti i smutku, že nemohou hrát. I přes tyto ne−
hody, které se nám zatím vyhýbaly, odehrály nejmladší hráč−
ky zápasy s nadšením a podařilo se jim třikrát remizovat 1:1.

Starší žákyně měly odehrát pátý turnaj v sobotu 7.2., ale
pro vysokou marodku a jarní prázdniny se musely z účasti na
turnaji omluvit.

Romana Růžičková, trenérka mládeže

zkušenost spíše vybízí ke zdrženlivosti  a rozvaze. Zdrženli−
vost však rozhodně neznamená nechuť a neochotu, stejně
tak jako rozvaha neznamená nerozhodnost a přešlapování
na místě. Zdrženlivost, dle mého názoru, znamená klást si
pouze takové cíle, o kterých jsem přesvědčen, že jich mohu
dosáhnout. A rozvaha to, že jsem připraven naslouchat růz−
ným názorům a najít v nich ten nejlepší, byť mnohdy za cenu
kompromisu. Optimismus jsem nechal na závěr. Za optimis−

mem vidím především víru v obyčejnou lidskou slušnost
a ochotu a přesvědčení, že tyto dvě vlastnosti mezi námi
převažují.
     Na úplný závěr chci nejenom AFK, ale i nám všem popřát,
abychom zůstali optimisty, a abychom se ve svém dalším
životě setkávali hlavně se slušností a ochotou.

 Jaroslav Lukáš, předseda AFK Pečky
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7. 3. Spartak Pečky : BC Kolín kr. přebor st.minižáci 10 a 12 h
Sokol Pečky : BK Žďár n/Sáz. liga mladší dorostenky 14.30 h

Spartak Pečky : BK Kralupy krajský přebor muži 17 h
8. 3. Sokol Pečky : UP Olomouc liga mladší dorostenky 9 h

Spartak Pečky : BC Slaný krajský přebor muži 11 h
Spartak Pečky : BC Benešov kr. přebor st. minižáci 13 a 15 h

14. 3. Sp. Pečky  B : BC Kolín C kr. přebor muži  2 tř. 16.45 h
Sokol Pečky B : BC Kolín krajský přebor ženy 18.45 h

15. 3. Sokol Pečky B : BC Benešov B krajský přebor ženy 9.30 h
Sp. Pečky B : Tn. Kostelec kr. přebor muži  2 tř. 11.30 h

21. 3. Sp. Pečky : Mělník kr. přebor ml. minižáci 10 a 12 h
Sokol Pečky : BK Strakonice B 1. liga ženy 18 h

22. 3. Sokol Pečky : Ústí nad Labem 1. liga ženy 10 h

Pečecká desítka

V sobotu 14. března pořádají pečečtí
atleti ve spolupráci s Městským úřadem
Pečky již 30. ročník Pečecké desítky –
memoriál Jardy Kvačka. Letošní ročník
je mistrovstvím České republiky mužů
a žen ve veteránských kategoriích. Zá−
vody se uskuteční za podpory Středočes−
kého kraje a očekává se, že ke startu
hlavního závodu se přihlásí okolo 300
běžců z celé republiky a ze zahraničí.
Také letos pořadatelé nezapoměli na
mládež a připravili pro ni 14 běhů. Ty
budou postupně odstartovány od 8.30
hod. v městském parku.

Start hlavního závodu na 10 000 m
je naplánován na 11.30 h u hasičské
zbrojnice. Trať vede z pečeckého parku
po silnici na Ratenice do Cerhenic
a zpět. Jeho hlavním sponzorem je fir−
ma Mizuno, která každému běžci věnu−
je originální tričko. Novinkou, kterou
ocení závodníci je i měření časů pomo−
cí čipové technologie. Prvenství z roku
2008 obhajují Robert Štefko a pardu−
bická běžkyně Vendula Frintová. Zá−
vody nejsou určeny pouze registrova−
ným atletům, ale svoji výkonnost si
mohou otestovat i kondiční běžci bez
rozdílu věku. Účast je podmíněna dob−
rým zdravotním stavem a měla by mu
předcházet odpovídající příprava. Me−
diálním partnerem Pečecké desítky jsou
Deníky Bohemia – Kolínský deník. Do−
spělí se mohou přihlásit ke startu na in−
ternetových stránkách Pečecké desítky
http://pecky10km.wz.cz., nebo pro−
střednictvím e–mailu:
Lhota.petr@centrum.cz. případně v so−
botu 13. března od 8 do 10.45 h v budo−
vě ZUŠ Pečky.

Těšíme se na Vaší účast.

Vítěz desítky 2008 Robert Štefko

Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává Město Pečky: graficky zpracovává Městská knihovna
Pečky, tel.: 321 785 566. Náklad 650 ks, cena 6 Kč/ks. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Předem nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za obsah a původnost příspěvku odpovídá autor. Zadávání
inzerce písemně v Městské knihovně Svatopluka Čecha, 5. května 241, e–mail: redakce@pececko.cz, pod heslem
„Noviny“. Registrační značka – 7627/99. Redakční uzávěrka je 15. den v měsíci. Příspěvky došlé po uzávěrce
i příspěvky nevytištěné z kapacitních důvodů vyjdou v dalším čísle měsíčníku. Tisk: Tiskárna Průša, Klučov.

Věkové kategorie pro závod na 10
km – hromadný start všech kategorií
v 11.30 h
Muži do 34 let, 35–39, 40–44, 45–49,
50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–
74,75–79, 80 let a více
Ženy do 34 let, 35 –39, 40–44, 45–49,
50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70 a více

Závody mládeže: přihlášení v ZUŠ
nejpozději 30 minut před startem své
kategorie

Start 8:30 předškolní děti 2006–2009
60m

 8.40 dívky a chlapci 2004–05 200m

 8.50 mladší dívky 2002–03 200m

 8.50 mladší chlapci 2002–03 200m

 9.00 starší dívky 2000–01 400m

 9.10 starší chlapci 2000–01 400m

 9.20 minižákyně 1998–00 400m

 9.30 minižáci 1998–00 400m

 9.40 mladší žákyně 1996–97 800m

 9.45 mladší žáci 1996–97 800m

 9.50 starší žákyně 1894–95 1.609m

 10.00 starší žáci 1994–95 1.609m

 10.10 dorostenky 1991–93 1.609m

 10.20 dorostenci 1991–93 1.609m
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