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Vážení spoluobčané,
letní měsíce jsou deﬁnitivně za námi a podzim se hlásí o slovo všudypřítomnými billboardy kandidujících politiků. Dálkové ovládání televize
můžeme s klidem odložit, neboť ať přepneme, kam přepneme, volebním
debatám se stejně nevyhneme. Vítejte v roce parlamentních voleb!

N

echci a ani mi nepřísluší hodnotit
volební programy jednotlivých stran
a hnutí. Stačí mi vidět stav ﬁnancí rozpočtu
městyse, pouze slíbené a nikdy neotevřené
dotační výzvy, striktní podmínky pro
získání aktuálních ﬁnančních příspěvků
platících pro nás, „malé“ žadatele, a následné sankce vymáhané ihned za každé
drobné pochybení… a potom ve zprávách
slyšet, jak se opět odložilo vyšetřování
dotačního podvodu, jak není možné najít
viníka otravy řeky, jak lze v klidu postavit
z dotací a načerno rybník, penzion i
sjezdovku, že není nutné vracet poskytnutou dotaci do evropských fondů a jaksi v
tichosti přejít fakt, že jsme ji prostřednictvím českého ministerstva dávno proplatili
my všichni… to si potom pokládám otázku:
„Sním, či bdím? Opravdu je toto možné
beztrestně konat v zemi, která se chlubí
ideály Masaryka a která hned v prvním
článku své Ústavy ČR tvrdí, že je svrchova-

M. P.

Jejda, to je jako o posvícení, autíčka, kolotoč a benga nikde!
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Novinky podzimu
Koronavir naučil nás
na nové si zvykat.
Kdo se nechtěl přizpůsobit,
musel tvrdě pykat.
Doufali jsme, že odejde –
nějak se mu nechce.
Převlékat se do mutací
jde mu velmi lehce.
Při návratu do normálu
očkováním pomůžem'.
Motat nutnost a svobodu
dovolit si nemůžem'!
Zas se blíží další volby.
Poslanci se snaží moc,
aby v příštích čtyřech letech
neztratili svoji moc.
Rozpočet je na tom bledě,
všichni dobře vědí,
že kdo příště povede stát,
obří dluhy zdědí.
Vlaštovky už balí kufry,
na drátech se srocují.
Studenti se vrací do škol,
konce volna litují.
Podzim dává vláhu, barvy,
babí léto přijde zas.
I přes všechny karamboly
život nese spoustu krás.
M.T.

ný, jednotný a demokratický právní stát
založený na úctě k právům a svobodám
člověka a občana?“ Zdá se, že někteří
občané ústavou zmiňovaní si připadají
poněkud rovnější! Možná je čas vyjádřit
svou „spokojenost“ za pár dní prostřednictvím volebních uren. Vážení spoluobčané,
těším se, že se tam uvidíme!
Rozvolněné léto konečně umožnilo
uspořádat několik velmi podařených akcí.
Fotbalisté mohli oslavit sto let od založení
klubu v Červených Pečkách atraktivním
celodenním programem včetně exhibičního
zápasu s týmem Real Top Praha. Další
ročník fotbalového projektu pro děti ve
věku od 7 do 10 let s názvem FOTBAL CUP
4X4 k nám o víkendu 18. - 19. září přilákal
neuvěřitelných 52 týmů z celé republiky.
30 nových žáčků první třídy naší ZŠ jsme
vítali osobně, a ne pouze distančně z obrazovek počítačů… Zdá se, že se konečně
blýská na lepší časy. Snažme se nepokazit si
to, abychom se v roce příštím mohli opět
potkat na tradiční Červenopečecké pecce či
zafandit volejbalovým týmům na Plážáku,
když jenom namátkou vzpomenu některých
z podvakrát odložených pravidelných
letních podniků.
Nezastavil se naštěstí ani stavební ruch
v obci a okolí. Konečně byly vyslyšeny naše
opakované žádosti o opravu frekventované
silnice z Polep až ke křižovatce u svaté
Markéty u Suchdola. Ve dvou překvapivě
krátkých etapách zde Krajská správa silnic
Středočeského kraje položila nový povrch
a po letech tak skončilo kličkování mezi
výtluky. Jenom prosím opatrně, hladká
silnice svádí k rychlé jízdě a dva pomníčky,

myslím, stačí.
S podzimem se rozbíhají práce na
biokoridorech, travnatých cestách a výsadbě stromů. Jelikož má být hotovo do konce
roku – a ten je, jak víme, za rohem – budeme
teď vídat různé mulčovače, pluhy, zemní
frézy a další zcela atypické stroje častěji,
než je zde zvykem. Výsledek ale, doufejme,
splní očekávání a rychle si najde své
příznivce a uživatele. Investice se nám vrátí
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nejenom zlepšením vzhledu a prostupnosti
krajiny, ale hlavně i zvýšenou schopností
zadržování tolik potřebné vody a zamezením jejího rychlého odtoku či poskytnutím
útočiště drobné zvěři a ptactvu. Vždyť kolik
jste v poslední době viděli ve svém okolí
zajíců nebo bažantů? A není to tak dávno, co
jsem jako kluk tajně chodil po každém
mysliveckém honu trhat brka uloveným
bažantům a dělal si z nich indiánskou
čelenku. A byla jich tenkrát vždycky plná
stodola…

každého končí tam, kde začíná svoboda
ostatních. Vyhláška tak po zákonné době 15
dní po zveřejnění vstoupí v platnost v
polovině října a její dodržování budeme
vyžadovat prostřednictvím obou policií, jak
Policie ČR, tak Městské policie Kolín.
Pro rok 2022 vstoupí v platnost také nová
vyhláška o odpadech. Legislativa nám nově
nařizuje přiklonit se k jedné z variant
stanovení poplatků za svoz, třídění
a likvidaci odpadů. Vysoce pravděpodobně
zůstaneme u varianty poplatku za obyvatele

Dokončené workoutové hřiště čeká na své uživatele - foto Jaroslav Kopecký

Workoutové hřiště ve sportovním areálu
je také dokončené, předané a plně funkční.
A samozřejmě připravené na své návštěvníky, nejenom z řad sportovních oddílů, při
zpestření jejich tréninku. Je určené pro
širokou veřejnost. Tak zahoďte ostych
a přijďte si zacvičit. Nikdo vám nebude
kontrolovat techniku provedení shybu na
nižší z řady instalovaných hrazd a počítat,
kolik jich bylo. Mnoho z nás bylo často při
svých cestám za hranice překvapeno, kolik
lidí v podobných veřejných areálech trápí
své tělo, a postesklo si, že kdyby něco
takového bylo i u nás, to by se to panečku
cvičilo… nyní je park k dispozici, tak
ukažme, že nejsme o nic horší než naši
sousedé.
Zastupitelstvo na svém zářijovém
zasedání projednalo novou obecně
závaznou vyhlášku o zákazu konzumace
alkoholických nápojů ve vymezených
lokalitách městyse. Jsme si vědomi, že se
jedná o nepopulární a nepříjemný krok
omezující spolkový život v obci. Podobným
restrikcím jsme se dlouhodobě bránili.
Bohužel, poslední měsíce přinesly opakované stížnosti obyvatel, neustávající
problémy s vandalismem, znečišťováním
veřejného prostoru, agresivitou některých
občanů, obtěžováním vulgárními výrazy či
hlukem… Někteří z nás si prostě demokracii vykládají po svém a mají pocit, že si
mohou dělat, co se jim zlíbí. Není tomu tak.
Již jsem zde kdysi zmínil, že svoboda

s trvalým pobytem, případně za nemovitost.
Tedy u paušální platby. Doba ještě nedozrála ke spravedlivějšímu účtování za množství vyprodukovaného odpadu. A to
nejenom kvůli investici do zavedení nových
technologií do svozových aut, nutnosti
identiﬁkace jednotlivých svozových nádob,
obnově softwaru obcí i svozových společností. Neříká se mi to lehce, ale bohužel,
hlavně kvůli mentalitě některých občanů.
V několika pilotních testovacích oblastech
okamžitě došlo ke vzniku černých skládek,
opakovanému obviňování z odkládání
odpadů do sousedovy popelnice, odhození
směsných odpadů na sběrná místa na
tříděný odpad a podobně. Nakonec se obec
vždy vrátila k paušální platbě. Mohu vám
ale slíbit, že výše poplatku v roce 2022
zůstane stejná a jako bonus pravděpodobně
zrušíme vylepování známek na popelnice.
Bude tedy mnohem jednodušší uhradit
poplatek za odpady bankovním převodem
bez nutnosti následné cesty na úřad pro
známku. Po uplynutí termínu platby
případným opozdilcům jednoduše rozešleme upozornění… Ušetříme tím čas nejenom
vám, ale samozřejmě i našim úřednicím.
Nešlo si asi nevšimnout, že došlo
k dalšímu projevu vandalismu a dvě
autobusové čekárny jsou bez skleněných
výplní. Díky výši škody je vyšetřováním
opět pověřena Policie ČR, která nové
případy připojí k těm minulým. Doufám, že
pachatelům nová akce přinesla náležité
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Střípky z městyse
ź Zahájené komplexní pozemkové úpravy
v katastrálních územích Opatovice
a Bohouňovice I pokračovaly po nedávném výběru projekčních ﬁrem dalším
krokem – volbou sboru zástupců pro
každý z katastrů. Kromě členů určených
zákonem za Státní pozemkový úřad a úřad
městyse, tj. Ing. Miluše Charvátové
a starosty Lubomíra Jirků, byly do sboru
zástupců zvoleni tito vlastníci pozemků
v daném katastru: Ing. Pavel Jedlánek na
základě plné moci od JUDr. Filipa
Sternberga, p. Čeněk Horáček a p. Pavel
Matoušek za k.ú. Bohouňovice I, Ing.
Robert Hofman, pí Jitka Bartůňková a p.
Miloš Stejskal za k.ú. Opatovice. Zvolení
zástupci budou prostředníky při všech
jednáních s projekční kanceláří, geodety,
úřady i majiteli pozemků ve jmenovaných
katastrech.
ź Na přelomu srpna a září bylo dokončené
workoutové hřiště ve sportovním areálu
nedaleko fotbalového hřiště v Červených
Pečkách. Věříme, že instalovaná soustava
hrazd, bradel, žebřin a dalších jednoduchých prvků, sloužící ke cvičení zejména
s vlastní vahou, bude vítaným pomocníkem nejenom při trénincích sportovních
klubů, ale najde si své příznivce i v řadách
široké veřejnosti.
ź Kompletní rekonstrukcí prochází
v současné době ordinace praktického
lékaře MUDr. Jušky v Červených
Pečkách. Stejně jako v zubní ordinaci,
rekonstruované v minulém roce, dojde
i zde k výměně všech rozvodů sítí (vody,
odpadů, elektřiny i počítačové sítě),
výměně dveří včetně zárubní, instalaci
stropních podhledů s vestavěným
regulovatelným osvětlením, rekonstrukci
sociálních zařízení a částečné změně
dispozice prostor ordinace a denní
místnosti. Omlouváme se všem občanům
za komplikace spojené s dočasným
přemístěním ordinace praktického lékaře
do Ratboře. Dokončení prací předpokládáme v polovině října.
ź Na svém nejbližším zasedání koncem září
budou zastupitelé schvalovat i pořízení
plošiny či sedačky pro naše hendikepované spoluobčany, která je určená do
zdravotního střediska. Plošina navazuje
na již instalovanou rampu vně budovy
a umožní tak bezbariérový přístup do
prvního patra se zubní ordinací.
ź Projekt na kanalizaci Bojiště se po
získaném souhlasu s částečným zatrubněním potoka i od Povodí Labe posunul do

další fáze. Vzhledem k přísnému požadavku na ochranu koryta potoka je nutné
vlastní kanalizační řád uložit s větší
odstupovou vzdáleností, a tedy do okrajů
přilehlých soukromých pozemků.
Věříme, že se nám podaří získat souhlasy
od všech dotčených majitelů, a budeme
tak moci po dokončení projektové
dokumentace požádat o vydání stavebního povolení.
ź Jednotka SDH Červené Pečky se dočkala
pořízení dýchacích přístrojů, a bude se tak
díky jim moci podílet na složitějších
zásazích, které jejich použití v rámci
ochrany zasahujících hasičů vyžadují.
Jednotku nyní čeká povinný výcvik
v jejich používání.
ź Byla dokončená a předaná stavba
bezbariérového vchodu do kostela z ulice
Bendova, na který městys opět přispíval
polovinou nákladů. Žádný další příspěvek
již není v rozpočtu městyse plánovaný.
Farnost Kolín sice připravuje projekt
generální opravy interiéru, ale zatím
nejsou známé žádné podrobnosti ani
případná ﬁnanční náročnost.
ź Byla dokončená oprava trojboké kaple
u Bohouňovic I, kde odborná ﬁrma pod
přísným dohledem památkářů v čele s Ing.
Havlíkovou odvedla skvělou práci a kaple
září novotou. Až budete plánovat
vycházku po okolí, stočte své kroky na
travnaté cesty mezi Dobešovice, Hranice a
Bohouňovice I a přesvědčte se sami, že
kvalitní řemeslníci ještě existují.
ź Pokračuje příprava výstavby cyklostezky
EV4 (části Kutná Hora – Kolín). Na
jednání starostů dotčených obcí, zástupců
kraje a KSÚS byla potvrzená varianta přes
Červené Pečky, který akceptuje požadavek na přivedení cyklistů ke kulturním
a krajinným památkám – zde ke kostelu
Narození Panny Marie a přírodní památce
Lom u Červených Peček. V rámci stavby
bude nutné rozšířit chodník – stezku okolo
Pazderny k nádraží a také vybudovat
novou lávku – chodník přes Nebovidský
potok. Vzhledem k dispozici plánované
cyklostezky je nutné získat i část pozemku
o d s o u k r o m é h o m a j i t e l e J U D r.
Sternberga, kterého jsme požádali
o osobní jednání.
ź Stále se lepšící epidemiologická situace
nám dovolila přivítat nové prvňáčky
osobně v prostorách naší školy. První třída
je opět plně obsazená a našim nejmladším
žáčkům přejeme hodně úspěchů v nové
etapě jejich životů.
ź Na zrekonstruovaném školním hřišti díky
pečlivé údržbě pana Aleše Pánka,
specialisty na trávníky, a pana Jana

uspokojení, a moc se těším na uzavření
případu. Samozřejmě mám svá želízka
v ohni, ale trochu se bojím, že jako v případě
opakovaně vykradených skautských
kluboven mne nakonec skutečný viník
notně překvapí a svou sázku bych prohrál.
Nu, uvidíme.
V nejbližší době nás s blížícím se koncem
roku společně čekají pouze rozsvěcení
vánočních stromečků o prvním adventním
víkendu. Přejme si, aby nás zastihly
v dobrém rozmaru nejenom díky příznivé

epidemiologické situaci, ale i uzavřeným
případům vandalismu a dokončeným
obecním stavbám. Přejme si, ať se na nich
společně potkáme s přáním klidného závěru
letošního hektického roku a s novou stabilní
vládou nezatíženou řetězcem podezření
z podvodů a lží.
Ale do té doby si ještě vychutnejme pár
posledních teplých dní babího léta.
Ať se vám stále daří plnit si svá přání, vám
přeje
Lubomír Jirků, starosta městyse

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 24. 6. 2021
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

p. Jirků, Ing. Novotný, p. Kulhánek, Ing. Šanc, Ing. Kubín,
PaedDr. Sosnovcová, p. Bradnová, Mgr. Kotyková, p. Bradna,
pí. Jirušová, Mgr. Dvořák, Mgr. Istenčin
Ing. Pospíšil,
p. Kopecký, Mgr. Hanzlová

1) Projednání kupní smlouvy na
příhradovou trafostanici u ČOV v Červených Pečkách
Starosta seznámil zastupitele s kupní
smlouvou, která je připravena k podpisu.
Následně bude majetek převedený na ČEZ.
ZM schvaluje Kupní smlouvu
č. KSK/4020/2021-IE-12-601-0955 na
prodej příhradové trafostanice u ČOV
Červené Pečky mezi ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín a Městysem Červené Pečky.
2) Projednání kupní smlouvy na
panelovou trafostanici v ul. Krátká
v Červených Pečkách
Stejně jako v předchozím bodě seznámil
starosta zastupitele s kupní smlouvou, která
je připravena k podpisu. Následně bude
majetek převedený na ČEZ.
ZM schvaluje Kupní smlouvu č.
KSK/4019/2021-IE-12-601-0962 na prodej
panelové trafostanice TS KO-0677 Červené
Pečky, ul. Krátká, mezi ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín a Městysem Červené Pečky.
3) Projednání smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na
uložení kabelů nízkého napětí pro
připojení přečerpávací stanice na kanalizaci Bojiště
Jedná se o investici ﬁrmy ČEZ, která
souvisí se stavbou kanalizace na Bojišti.
Kabely budou uloženy do obecních
pozemků za jednorázovou úhradu 9 428 Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a Smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12602-6813/1 Bojiště na uložení kabelu
nízkého napětí do pozemků městyse p.č.
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791/1, 1613, 1349, 775, vše v k.ú. Červené
Pečky mezi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
a Městysem Červené Pečky za jednorázovou úhradu 9 428 Kč.
4) Projednání smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
přípojky pro RD č.p. 404 v Červených
Pečkách
Starosta seznámil zastupitele s bezúplatnou smlouvou na uložení vodovodní
přípojky pro nemovitost č.p. 404 v Červených Pečkách.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
přípojky pro RD č.p. 404 do pozemku
městyse p.č. 307/2, k.ú. Červené Pečky, mezi
Petrem Váchou, Kaňk 78 a Městysem
Červené Pečky.
5) Projednání smlouvy o právu umístit
a provést stavbu plynové přípojky č.p. 97
v Červených Pečkách
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o uložení plynovodní přípojky pro
objekt č.p. 97 v Červených Pečkách z ulice
Bendova.
Podpis smlouvy je podmíněn uhrazením
příspěvku městysi ve výši 19 tis. Kč. Výše
příspěvku vyplývá z usnesení ZM č.4/2002
ze dne 19. 6. 2002, důvod a výpočet částky
připomněl zastupitelům vedoucí úřadu.
ZM schvaluje Smlouvu o právu umístit a
provést stavbu plynovodní přípojky pro RD
č.p. 97 z ulice Bendova do pozemku městyse
1088/2 mezi panem Petrem Vokáčkem, Dr.
Dvořáka 97, Červené Pečky a Městysem
Červené Pečky.

6) Projednání smlouvy o výpůjčce žací
techniky pro ZŠ a MŠ Červené Pečky
Zahradní technika byla zakoupena pro
potřeby školy na údržbu nového školního
hřiště. Starosta představil zastupitelům
připravenou smlouvu o bezplatné zápůjčce;
náklady na běžnou údržbu a revize bude
hradit škola.
ZM schvaluje Smlouvu o výpůjčce
zahradního traktoru HF2417K5H a sekačky HRD536K4HXE s příslušenstvím mezi
Městysem Červené Pečky a Základní školou
a Mateřskou školou Červené Pečky.
7) Projednání záměru směny částí
lesních pozemků p.č. 1567 a 1566 k.ú.
Červené Pečky
Jedná se o pozemek u muničního skladu,
majitel pozemků žádá o jeho nové dělení
tak, aby se zjednodušilo vyznačení hranice
pozemku a tím i jeho údržba. Dělení lesních
pozemků schvaluje odbor životního
prostředí a je třeba souhlasu zastupitelstva.
ZM souhlasí se směnou části lesního
pozemku městyse p.č. 1567 o výměře 1498
m2 za část lesního pozemku p.č. 1566
o výměře 1498 m2, vše v k.ú. Červené Pečky
mezi Městysem Červené Pečky a panem
Janem Kotykem, Fuknerova 406, Červené
Pečky. Směna je cenově i výměrou vyrovnaná, náklady na oddělení pozemků a vklad do
katastru nemovitostí hradí p. Kotyk.
8) Projednání záměru pronájmu části
pozemku městyse p.č. st. 23/3 k.ú. Červené
Pečky
Pan Hejný žádá o pronájem pozemku ve
dvoře u č.p. 441 na dočasnou stavbu –
zahradní domek, kde by měl uskladněny
sezónní věci. Starosta seznámil zastupitele s
detaily požadavku a navrhuje cenu 20
Kč/m2 a rok.
Ing. Kubín nesouhlasí, ceny pronájmů
pozemků jsou dlouhodobě extrémně nízké,
neuhradí ani administrativní úkony s tím
spojené.
Starosta: Cena vychází z obdobného
případu před deseti lety a byla navýšena na
dvojnásobek.
Mgr. Istenčin navrhuje vypracovat ceník
prodeje a pronájmů obecního majetku,
kterým by se zastupitelstvo řídilo.
Ing. Novotný s návrhem p. Istenčina
souhlasí, bude vypracována směrnice
s konkrétními pravidly.
Zastupitelé hlasují o protinávrhu p.
Kubína – pronájem pozemků za cenu 40
Kč/m2 a rok.
ZM souhlasí s pronájmem části pozemku
městyse p.č. st. 23/3, k.ú. Červené Pečky
o výměře 6 m2 na umístění dočasné stavby

zahradního domku u bytového domu č.p.
441 mezi Josefem Hejným, Dr. Dvořáka
441, Červené Pečky a Městysem Červené
Pečky za cenu 40 Kč/m2 a rok.
9) Projednání záměru pronájmu části
pozemků p.č. 1013 a p.č. 1654 k.ú. Červené
Pečky
Myslivecký spolek Obora Červené Pečky
má zájem o pozemek za sběrným dvorem,
který by využíval jako myslivecké políčko
za účelem zvýšení krytu pro zvěř.
ZM souhlasí s pronájmem části pozemků
p.č. 1654 a p.č. 1000/13, vše k.ú. Červené
Pečky, o celkové výměře 6532 m2 mysliveckému spolku Obora Červené Pečky za cenu
1000 Kč za rok. V ceně nájmu je zahrnuto 2x
ročně mulčování části pronajatých
pozemků.
10) Projednání zprávy kontrolního
výboru
Kontrolní výbor se zaměřil na kontrolu
obecně závazných vyhlášek a rozhodnutí
vydávaných městysem. V elektronické
podobě na webových stránkách bylo vše
v pořádku, v listinné podobě stanovil výbor
doporučení k odstranění nedostatků,
předseda výboru p. Bradna předloží
výsledek kontroly na příštím jednání.
ZM bere na vědomí zprávu Kontrolního
výboru zastupitelstva městyse Červené
Pečky.
11) Projednání rozpočtového opatření
č. 3/2021
Vedoucí úřadu p. Kopecký seznámil
zastupitele s drobnými změnami na straně
příjmů a výdajů.
Ing. Kubín s rozpočtovým opatřením
nesouhlasí, je v něm obsaženo zbytečné
navýšení výdajů na hrací prvky ve škole.
Ing. Novotný: O herních prvcích
rozhodovala školská rada, navýšení ceny
odpovídá kvalitě provedení.
Mgr. Hanzlová: Jedná se o 5 větších
herních prvků, které nahradí staré před
budovou mateřské školy.
ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2021.
12) Příspěvek fotbalovému klubu
Starosta seznámil zastupitele se žádostí
předsedy fotbalového klubu o příspěvek na
oslavu 100. výročí založení fotbalového
klubu Červené Pečky, která proběhne 11. 9.
2021. Součástí oslav bude exhibiční utkání
s klubem Real Top Praha. Startovné klubu je
částka 50 tis. Kč, která ale bude beze zbytku
použita na charitativní účely. Od sponzorů
má fotbalový klub přislíbeno 15 tis. Kč, od
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Beránka, školníka naší školy, vyrostl
krásný travní koberec, a mohlo tak dojít na
instalaci posledního chybějícího vybavení, a to fotbalových branek. Areál je tak
nyní kompletně funkční a se zahájením
nového školního roku připravený přivítat
žáky základní školy na hodinách tělesné
výchovy. Zároveň jsme nechali opravit
zadní příjezdovou cestu ke školní jídelně,
která s hřištěm sousedí. Instalace nových
obrubníků, dešťové kanalizace a asfaltového povrchu tak zabrání případnému
znečištění travnatého hřiště bahnem
a štěrkem při občasných přívalových
srážkách.
ź Poslední dva měsíce zbývají společnosti
Školky Opolany na dokončení revitalizace zeleně v extravilánu našich vesnic.
V nejbližší době by tak měl zavládnout
čilý ruch při výstavbě travnatých cest,
výsadbě stovek stromů a budování
zatravněných ploch a biokoridorů.
Zároveň se rozbíhá i druhá stavba v okolí
Bojiště, kdy investor, Státní pozemkový
úřad, předal v pátek 24. září dotčené
pozemky a do zimy bychom se měli
dočkat i propojení Bojiště s lesem Obora
a zeleného pásu okolo celé vesnice.
ź Integrace autobusové dopravy pod křídla
PID přinesla několik problémů, na které
upozorňují obyvatelé v celém
Středočeském kraji. Vedení Pražské
integrované dopravy je shrnulo do těchto
okruhů a slibuje jejich rychlé řešení:
První problém se týká pouze několika
oblastí Středočeského kraje, kde došlo ke
skokovému nárůstu dojíždějících dětí
nejen do základních, ale i středních škol.
Druhým problémem jsou častá zpoždění
spojů. Z velké části jsou zpoždění
způsobená opravami a výlukami na
jednotlivých linkách. Není výjimkou, že
na některých linkách je v jeden okamžik až
šest výluk zároveň. Celá situace je
umocněna opravou silnice I/38, která vede
k lokálnímu kolapsu dopravy. Letos je
těchto výluk a uzavírek nebývale mnoho
(cca 100 výluk jen ve Středočeském kraji
za poslední měsíc).
Třetím problémem a důvodem pro
zpoždění spojů je pomalé odbavení
cestujících, kteří mnohdy platí jízdné
v hotovosti. Cestující mají možnost si
pořídit časový předplatný kupón na kartě
PIDLítačka nebo nákupu jednotlivého
jízdného přímo v této aplikaci (aplikace je
zcela zdarma), což výrazně urychlí
odbavení cestujících a zkrácení pobytu na
zastávkách. Zároveň vlastníci PIDLítačky
ušetří za jízdné díky tarifnímu zvýhodnění
předplatného jízdného.

městyse žádá 35 tis. Kč.
ZM schvaluje příspěvek Fotbalovému
klubu Červené Pečky ve výši 35 tis. Kč na
uspořádání oslav 100. výročí založení
klubu. Příspěvek bude použit v plné výši na
charitativní účely dle určení FK Červené
Pečky.
13) Rozprava
- Starosta navrhuje odpuštění nájmu
provozovnám, které byly v letošním roce
uzavřeny na základě vládních nařízení,
všichni zastupitelé souhlasí.
- Pan Kopecký: Na žádost p. Pavelkové
byl zveřejněn záměr prodeje pozemku
v Dolanech o výměře 160 m2.
- Starosta probral s ředitelem kolínské
policie nárůst vandalismu a možná opatření
k jeho eliminaci.
- V diskusi byl hodnocen demograﬁcký
vývoj v Červených Pečkách a Nebovidech
s ohledem na kapacitu místní mateřské
a základní školy.

Společenská rubrika
Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v podzimních měsících roku
2021, tedy v září, říjnu a listopadu, dožívají významného životního jubilea.
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, životní pohodu a optimismus.

75 let
Paní Ivana Perlová
Paní Marie Hurtová
Paní Hana Zuzová
Paní Marie Novotná
Paní Eva Bicanová

80 let
Paní Marta Novotná
Paní Marie Benešová

85 let
Paní Ludmila Sadilová
Paní Libuše Sosnovcová

90 let
Paní Helena Aujeská
Omlouváme se všem našim jubilantům, které případně nestihneme v době epidemie
osobně navštívit a popřát jim k jejich jubileu. Snažíme se, aby naše návštěva byla
bezpečná. Proto se může stát, že Vás navštívíme se zpožděním. Vedení městyse tímto
děkuje za pochopení.

Okénko kulturní komise
Stalo se již pravidlem, že vás prostřednictvím stránek Červenopečeckého čtvrtletníku informujeme o akcích kulturní komise za uplynulé 3
měsíce. Pokud je to možné, nacházíte zde také pozvánky na akce plánované. Frekvence vydávání Červenopečeckého čtvrtletníku neumožňuje, abychom vás
mohli pozvat na všechny akce, o kterých přemýšlíme, které máme rozpracované a které
vám chceme nabídnout. Proto doporučujeme sledovat internetové stránky kulturní
komise. Tam naleznete aktuální upoutávky a zároveň možnost elektronického přihlášení
k účasti na nich. Stránky kulturní komise naleznete na adrese http://komise.istencin.com. Zároveň se můžete na adrese http://www.cervenepecky.cz zaregistrovat k odběru
novinek a vše aktuální vám bude doručeno přímo do vaší e-mailové schránky.
přeslechnout. Podél Labe bylo vidět, že
Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi
letní sezóna pomalu startuje – přistavené
Neděle 13. 6. - Lužním lesem z Velkého
lodě, několik rybářů se stanovým nebo
Oseka do Kolína
karavanovým
zázemím, cyklisté, turisté.
V neděli 13. června proběhl další pokus
V
Kolíně
nás
mile překvapila mobilní
uskutečnit pěší výlet lužním lesem z Velkého Oseka do Kolína. Předchozí výlet
zhatilo počasí, ale tentokrát nám naštěstí
přálo. Vlakem, resp. výlukovým autobusem
jsme hned dojeli do Velkého Oseka, kde
každý zájemce dostal informační list
s mapou a popisem cesty, a pak už nás
čekala avizovaná turistická trasa směrem do
Kolína. I když byla připravena možnost
volit individuální trasy a rychlost, zůstali
jsme všichni spolu. Prošli jsme obcí Velký
Osek a pokračovali jsme lesem až do
chatové oblasti Na Přívoze, později
i k samotnému přívozu Oseček na řece Labi.
Následně jsme po cyklotrase Labská (podél
řeky Labe) pokračovali směrem do Kolína.
Cesta byla rovinatá, zpevněná nebo přímo
asfaltová, a i po sobotním dešti suchá.
V lužních lesích bylo příjemně, u malých
rybníků bylo živo – zvuky žab někdy nešlo

kavárna u workoutového hřiště u zimního
stadionu. Příležitost posedět a dát si něco
dobrého. Cesta byla nenáročná, nálada fajn,
šli jsme klidným tempem a v nohách jsme
ve výsledku měli okolo 15 až 16 kilometrů.
Byla to příjemně strávená neděle.
Sobota 10.7. - Komentovaná prohlídka
Kolína
V sobotu 10. července jsme se v 9 hodin
ráno sešli na červenopečeckém náměstí za
pěkného, "výletního" počasí, ideálního i na
turistiku. Možnost procházky do Kolína ale
nikdo nevyužil, všichni zvolili cestu
autobusem. Vystoupili jsme poblíž
Obecního domu a využili jsme ještě před
domluvenou komentovanou prohlídkou čas

Z Velkého Oseka do Kolína - foto Lukáš Istenčin
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individuálně dle aktuální sobotní nálady.
V 11 hodin jsme už byli všichni připraveni
u rozhledny Vodárna Kolín. Pan průvodce
z kolínského regionálního muzea právě tam
začal své vyprávění. Stavba vodárny je
spojena s rokem 1927, po výpadku své
funkčnosti, následně i změnách majitele, se
dočkala své rekonstrukce rukou města
Kolín v roce 2015. Dnes si můžeme vylézt
na věžový vodojem navržený architektem
Františkem Jandou po točitém schodišti.
Vodojem je opraven a veřejnosti přístupný
jako rozhledna. Následně jsme procházeli
ulicemi a uličkami pražského předměstí
a poslouchali komentáře o historických
událostech a proměnách zdejších domů
a staveb, což pan průvodce dokládal
i dobovými fotograﬁemi. Bylo zajímavé
vidět původní a aktuální podobu dnešní
Billy na náměstí Republiky, objekty
bývalých prosperujících podniků, vily
prvorepublikových podnikatelů, původní
podobu bytových domů (dřívějších
kasáren) v blízkosti Pražské ulice. Nahlédli
jsme i do (pravděpodobně) zatopeného
lomu v ulici Na Spravedlnosti, dozvěděli se
o tamějším místě, kde bylo ve středověku
vykonáváno městské hrdelní právo. A pro
neznalé i pamětníky byl vysvětlen původ
názvu zastávky městské hromadné dopravy
"Kolín, Modrý bod".
Na závěr pan průvodce ještě některé z nás
doprovodil do Veigertovského domu na
Karlově náměstí, kde je k vidění výstava
s názvem Sladkosti na Kolínsku aneb
Z historie výroby čokolády, cukrovinek
a kávových náhražek. Počasí nám zůstalo
po celou dobu hezky slunečné, někdo
dokonce vyhledával i příjemný stín.
Poznávání zajímavých míst v našem
nejbližším okolí bude mít pokračování
poslední srpnovou sobotu. Přímo u pomníku bitvy u Kolína si poslechneme povídání
o této historické události. Celá akce je opět
připravena tak, aby se jí mohli účastnit
příznivci turistiky a také ti, kteří mají zájem
pouze o komentovanou část.

Prohlídka Kolína s průvodcem - foto Lukáš Istenčin

setkání nám pan průvodce vyprávěl
o původní podobě místní nádražní budovy
a svá slova dokládal dobovými fotograﬁemi. O pár desítek metrů dále zazněly
informace o původních stavbách v místě
dnešního obchodního domu Futurum. Naše
trasa vedla do míst, která někteří z nás
pamatují jen v aktuální podobě a ta původní
se přitom měnila v letech nedávno minulých. Z Nového mostu jsme si prohlédli
bývalou továrnu na výrobu cukrovinek
Kolinea. Před městským divadlem jsme
slyšeli o historii divadelní budovy a měli
taktéž možnost porovnat nynější vzhled
s dobovou fotograﬁí. Za zmínku stojí i další
místa, která jsme navštívili - dům zesnulého
známého hudebního skladatele a kapelníka
Františka Kmocha, ubytovna v ulici
Škodova (bývalá škola, dodnes na štítech
domu označená slovy "pro chlapce" a "pro
dívky"), socha Jana Husa v parku na
Husově náměstí (vytvořená sochařem
Františkem Bílkem a dříve umístěná na
Karlově náměstí).

Sobota 28. 8. - Bitva u Kolína / památky
Kolína s průvodcem
Sobota 28. srpna byla jedním z dalších
dní, kdy jsme opětovně využili možnost
projít si město Kolín s průvodcem. Původně
jsme měli tento výlet směrovat k památníku
bitvy u Kolína v Křečhoři, ale přizpůsobili
jsme výlet připomínkám potencionálních
účastníků a z turistického výšlapu na
Křečhoř udělali nenáročnou procházku.
V 10 hodin dopoledne jsme se sešli před
hlavním vlakovým nádražím s průvodcem
z místního regionálního muzea. Už v místě
Památník bitvy u Kolína u Křečhoře
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Původně avizovaný námět výletu jsme
nahradili komentovanou prohlídkou stálé
expozice s názvem Bitva u Kolína ve
Veigertovském domě místního regionálního muzea. Prohlédli jsme si i výstavu
Sladkosti na Kolínsku, kde jsme viděli
původní obaly kávových náhražek,
čokolády, kakaa a dalších cukrovinek, které
vyráběly kolínské i okolní potravinářské
ﬁrmy před desítkami let. Neplánovaně jsme
si mohli prohlédnout i místní výstavu
vážek. Během dvou hodin se nám tak
v Kolíně podařilo přenést se postupně
zpátky v čase od dnešních dní až od roku
bitvy 1757. I díky slunečnému počasí
a teplotám okolo 15 °C se jednalo o příjemně vyvážený výlet po stránce fyzické
i poznávací.

Pozvánka na plánované akce
Měnící se opatření a omezení spojená
se šířením nemoci Covid 19 nám výrazně
zúžily možnost plánování akcí, na které jste
byli zvyklí. I tak se nám daří nabídnout
alespoň jednu akci do měsíce s tím, že se
většinou jedná o turistické výlety v blízkém
okolí Červených Peček. Cíle výletů volíme
tak, abychom se mohli podívat na místa sice
blízká, ale málo známá a zajímavá. Trasy
chystáme tak, aby je bylo možné individuálně přizpůsobit rozmarům počasí a různé
fyzické zdatnosti účastníků. Výlety jsou
tedy určeny širokému okruhu zájemců.
Upozornění na ty nejbližší najdete na
internetových stránkách a nástěnce městyse
na náměstí v Červených Pečkách. Zároveň
doufáme, že se už se postupně začneme
vracet k akcím, která si v minulých letech
vysloužila označení "tradiční".
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

Vážení,

Kam na výlet
Národní zemědělské muzeum v Čáslavi

V

ýstavu zemědělské techniky „Dřinu strojům“ najdete v objektech bývalého vojenského autoparku. Prohlédnete si historické první traktory, parní
oračky, mlátičky. Mezi nimi jsou opravdové unikáty. Prototyp traktoru HT 45, traktor z
roku 1926 poháněný čtyřválcovým petrolejovým motorem, oračky Libuše a Přemysl z roku
1905, první kombajn SM 500 a další stroje.
Otvírací doba: květen – září ÚT -NE od 9.00 hodin do 17.00 hodin
duben – říjen SO - NE a svátky ve stejnou dobu
Miškovská Věra

mariáš je bezvadná hra
a hlavně velmi zábavná.
Chodili jsme hrát
licitovaný mariáš, ale
covid zapracoval a jeden
kamarád zemřel. Oklepali jsme se z toho
a řekli si, že by bylo dobré pokračovat, ale
najednou nejsou lidi.
Měl by někdo z Červených Peček
a z okolí zájem o pravidelné třeba týdenní
sedánky při mariáši?
Pokud ano, tak podrobnosti určitě
domluvíme. Stačí se ozvat na tel. 607 507
647.
Když nás bude víc, tak to bude o to
zajímavější.
Těším se na zavolání.
Jaroslav Černý

Hráči mariáše - ilustrační foto

Muzeum zemědělské techniky, ul. Jeníkova 1762, Čáslav

Klub důchodců
Chceme se po dlouhé době podělit o svoje zážitky. Doba nákazy
a následná karanténa nám nedovolila žádné aktivity. V roce 2020
jsme se sešli pouze dvakrát, a to v březnu a září „U Řízka“, ale zářijový výlet na Loučeň
a do Ostré do Botanicu se nám vydařil. Velmi nás mrzelo neuskutečnění našeho tradičního předsilvestrovského posezení s harmonikou. Doufáme, že letos bude lépe.

bohužel samý vietnamský stánek. Soutěsky
a Pravčická brána jsou na naše nohy a dech
moc daleko. Děčínský zámek je krásně
zrekonstruovaný. Na zpáteční cestě jsme si
udělali zastávku na Panské skále, kde se
točila pohádka Pyšná princezna. I na tento
výlet nám počasí přálo.
Když situace dovolí, plánujeme ještě
výlet na září a říjen a harmonika na prosinec
už je objednaná.
Přejeme všem hodně zdraví a optimismu.
Za klub Eva Procházková

V

letošním roce jsme se sešli poprvé až
v červnu v Bohouňovicích I u Denisy
a stihli jsme výlet do Prahy na Petřín a na
Vyšehrad. Abychom si alespoň trochu
vynahradili dlouhou pauzu, uskutečnili
jsme dva výlety o prázdninách. Jindy tuto
dobu věnujeme vnoučatům, protože jsme
většinou „hlídací“. První návštěvu jsme
vyhradili lázeňské Třeboni. Prohlídli jsme
si zámek, náměstí a park. Na okružní jízdu
jsme využili vláček. Výlet se vydařil, počasí
bylo tak akorát, žádný pařák, a rybí
hranolky ňam, ňam.
Druhý prázdninový výlet směřoval na
severozápad, tedy do Děčína a okolí. Cesta
lodí do Hřenska byla nádherná. Labské
pískovce jsou z lodi fantastické. Hřensko je
architektonicky velice pěkné, ale jinak
Botanicus Ostrá - foto explorio.cz
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Den pro děti

V

sobotu 4. 9. se naše MŠ
zúčastnila dětského dne
pořádaného skautským střediskem.
V prostředí zámeckého parku jsme měli
soutěžní stanoviště zaměřené na bezpečnost
v silničním provozu. Děti si zopakovaly či
rozšířily své vědomosti a znalosti, např.
poznávaly a dokreslovaly dopravní značky,
vyhodnocovaly situace na obrázcích nebo
přiřazovaly barvy k semaforu dle správného
sledu. Součástí byla i ukázka a vysvětlení
funkce reﬂexních prvků. U starších dětí
jsme také prověřili znalost důležitých
telefonních čísel na jednotlivé složky
záchranného integrovaného systému. Na
vedlejším stánku MŠ byli stateční soutěžící
odměněni obrázkem na obličej dle vlastní
volby a fantazie. Za chvíli tak kolem nás
běhali pejskové, jednorožci či poletovali
motýlci nebo berušky. Byl to pohodový
prima den a věříme, že si děti dětský den
užily stejně jako my!
Za MŠ Denisa Kejklíčková

Den pro děti v parku - foto autor

To je zlaté posvícení…

Z

ačátkem školního roku nás čekalo jako
každoročně posvícení, které se
tradičně touto dobou v Červených Pečkách
slaví.
S přípravami jsme proto nezaháleli ani v
naší mateřské škole. Děti se během týdne
seznamovaly s tradicemi, které jsou s
posvícením spojeny, jak tomu bylo dříve a
je dnes. Po celý týden se linuly budovou MŠ
tóny písně To je zlaté posvícení, kterou se
všichni s radostí naučili.
Posvícení se však neobejde hlavně bez
koláčů, proto jsme se rozhodli, že si je
společně upečeme. Děti si tak měly
možnost zahrát na malé pekaře a pekařky.
Všichni si nejprve vyhrnuli rukávy a
následně s velikou chutí pomáhali motat
koláčky, natírat je vajíčkem a nakonec
pořádně zasypávat drobenkou. Než nám
však upečené koláče vychladly, vydali jsme
se na hřiště zařádit si na pouťových
atrakcích.
Děti si užily nejen jízdy na mašince, ale i
na kolotoči. Po návratu do školky se s chutí
zakously do svých voňavých výtvorů,
kterými jsme jako sladkou tečkou zakončili
naše posvícenské veselí.
Pučálková Olga

Pečeme posvícenské koláče - foto autor

Posvícení v Červených Pečkách - foto autor
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S kamarádem za
dobrodružstvím

V

pátek 3. 9. 2021 se IV. třída předškolních dětí vydala s kamarády za
dobrodružstvím. Čekala nás cesta na
fotbalové hřiště označená fáborky, kterou si
pro nás připravili žáci 9. třídy.
Pro děti bylo cestou nachystáno 7 různých
úkolů, například hod šiškou na cíl, skládání
puzzlí nebo projítí slalomu s pingpongovým
míčkem na lžíci. Na každém stanovišti děti
čekala zasloužená odměna. Protože nám
počasí přálo, mohli jsme navštívit i prolézačky na dětském hřišti.
Za MŠ Denisa Strejčková

Výlet do Herolandu
Ve středu 8. září 2021 přišly všechny děti
do naší mateřské školy s batůžkem.
To znamenalo, že vyrážíme na výlet. A
kam že to bude? Přece do Herolandu u
Kutné Hory.
Cesta autobusem rychle uběhla a děti se
už těšily, co všechno dnes na tom velkém
hřišti vyzkouší.
Nejdříve se ale musely posilnit svačinkou
a pak už vzhůru za zábavou. Nafukovací
trampolíny, prolézačky, domečky, houpačky, obrovské pískoviště, vodní hrátky,
pirátská loď a další atrakce. Dopoledne
rychle uběhlo a my se museli s Herolandem
rozloučit.
Počasí se také vydařilo a děti si to opravdu
užily i se svými novými kamarády, kteří byli
s námi letos poprvé. Tak zase příště…
Věra Vejtrubová

Výlet do Herolandu - foto autor
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Z virologické laboratoře do školní třídy
Nikdy by mě nenapadlo, že se budu chtít stát učitelkou. Vždy jsem se moc ráda něčemu
učila, neměla jsem ale potřebu učit někoho jiného. Jako malá jsem se díky seriálu Byl
jednou jeden vynálezce zhlédla ve vědě a chtěla objevit něco, co by jednou mohlo pomoci
lidem a zachránilo svět :).

F

ascinovaná problematikou DNA,
buněk a mikroorganismů jsem se proto
vydala na Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Karlovy, kde jsem se zaměřila na
molekulární biologii a posléze virologii.
V našem projektu jsme se snažili využít viry
jako nástroj, pomocí kterého by bylo možné
dopravovat toxické látky do nádorových
buněk za účelem léčby rakoviny.

Po 10 letech ve vědeckém prostředí jsem
ale cítila, že mě práce vědce nenaplňuje.
Ačkoli se během našeho projektu ve
vzduchu vznášela myšlenka vytvořit něco
prospěšného pro lidi, začala jsem si
uvědomovat, že není příliš reálné, že se
výsledky našeho výzkumu k pacientům
někdy skutečně dostanou. Chtěla jsem proto
využít svůj čas jinak a dostat se blíže do
kontaktu s lidmi a mít přímější možnost
někomu pomoci.
Jestli je něco, z čeho jsem v životě měla
opravdu radost a co mi dávalo smysl, pak to
byl rozhodně čas strávený v junáku. Do
červenopečeckého střediska jsem začala
chodit v 6 letech. V průběhu dětských let mi
pevně přirostl k srdci a později jsem se
posunula do role vedoucí. Při práci s dětmi
jsem postupně začala zjišťovat, jak velký
vliv může vedoucí na děti mít, ať už
pozitivní nebo negativní. Viděla jsem, že
osobní příklad je mnohem důležitější než to,
co dětem říkám. Že spolu s učením se
znalostem a dovednostem jde také o učení

se hodnotám. Že bez navázání kladného
vztahu a zajištění vstřícného prostředí se
děti těžko něčemu naučí. A že ingrediencí,
která pomáhá učení dětí iniciovat, je vlastní
nadšení pro věc.
Píšu tu o učení, ačkoli jde o skautskou
činnost, kterou si dost možná na první
pohled každý s učením nespojí. Ani já jsem
to tak na začátku nevnímala. Zpočátku jsme

se během schůzek věnovaly především
hrám pro zábavu, soutěžení o body a učení
se dovednostem typu rozdělat oheň nebo
ošetřit poranění. Později, inspirované
vůdcovským kurzem, jsme však s Ankou
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(mojí parťačkou) upustily od her na body,
protože jsme nechtěly, aby se děti vzájemně
poměřovaly a snažily se hlavně proto, aby
získaly body, překonaly ostatní a vyhrály.
Začaly jsme se zaměřovat především na to,
aby měly děti možnost vzájemně se dobře
poznat a vážit si jedna druhé, spolupracovat,
sbírat společné zážitky, čelit společně
různým výzvám a problémům, překonávat
se, zažívat úspěchy i neúspěchy, měly

příležitost ukázat, co v nich je, povídat si
o hodnotách, které jsou pro ně důležité,
trávit spolu čas a dobře se u toho bavit.
K naší velké radosti jsme mohly být svědky
toho, jak se z holek stala skupina, která
dokáže z mého pohledu skvěle spolupracovat, vzájemně si naslouchá, je k sobě vlídná,
poradí si se vším, co jí přijde do cesty, nemá
potřebu soupeřit a dokáže pomáhat lidem
okolo sebe. A právě získávání těchto
„kompetencí“ osobně považuji za velmi
cenné učení se pro život. Je mi jasné, že
jsme to všechno mohly dělat lépe. Zároveň
si však nesmírně cením toho, že jsem celou
dobu mohla jít vedle nich.
Poté mi přišel do cesty program „Učitel
naživo“, který změnil můj pohled na
vzdělávání. Jde o program, který umožňuje
začít učit na 2. stupni ZŠ či střední škole
lidem, kteří dokončili vysokou školu,
pracovali ve svém oboru a nyní mají chuť
zprostředkovat své zkušenosti žákům ve
škole. Slovo naživo symbolizuje, že výcvik
probíhá skutečně naživo, tedy nikoli na
teoretické úrovni, ale že si co nejvíce věcí
zkoušíme prakticky a na vlastní kůži. Po
dobu dvou let jsme jeden den v týdnu trávili
na tréninkových školách na praxi pod

vedením zkušeného učitele, se kterým jsme
poté reﬂektovali, jak výuka probíhala, co se
dařilo, co se nedařilo, proč tomu tak mohlo
být a jak to příště udělat lépe. A zároveň
jsme během výcviku byli součástí třídy
začínajících učitelů, kterou vedli dva
průvodci a ti s námi pracovali způsobem,
kterým bychom my měli pracovat s dětmi.
Mohli jsme tak pochopit nejen to, jak se
provádějí různé metody a činnosti, ale
zejména to, jak se při nich studenti cítí
a jaký dopad na ně mají. Fascinuje mě
a baví, kolik věcí mohu objevit, když si
s touhou stát se učitelkou vyzkouším roli
žáka. Mnohem snáz tak zjistím, co vlastně
jako žák potřebuji. Pro mě to byla nesmírně
inspirativní příležitost zažít si dobře
fungující třídu, kde panuje bezpečné
a přívětivé prostředí plné lidskosti a kde
zažívám programy, které mě maximální
měrou baví, z každé hodiny odcházím
nadšená a těším se na další. Byly to hodiny,
během kterých jsme společně se spolužáky
díky vhodným otázkám a podnětům
skládali informace a zkušenosti, osvojovali
si dovednosti a nastavovali si postoje, se
kterými chceme vkročit do učitelské
profese. Silným motorem v Učiteli naživo

Opravený most na Bojišti po loňských přívalových deštích - foto Jaroslav Kopecký
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pro mě byla extrémní míra nadšení všech
zúčastněných a jejich chuť dělat svou práci
tak dobře, jak jen je to možné. Moc bych si
teď přála, aby to, co jsem já zažívala
v Učiteli naživo, mohli zažít moji žáci.
Teď je tedy na čase zjistit, jestli jsem
schopná prostředí, které nám vytvořili naši
průvodci, vybudovat také ve třídě se žáky
druhého stupně. Jestli je dovedu vést
k samostatnosti, schopnosti nést odpovědnost za své jednání, schopnosti řešit
problémy, pracovat ve skupině lidí
a podporovat jejich osobní rozvoj podobně,
jako je tomu v junáku. A především, jestli
dokážu vytvořit prostředí, kde se žáci cítí
přijímaní a nemusí mít strach z toho, že
řeknou něco špatně.
Navíc mě teď moc baví, že vědcem mohu
být i ve škole, a možná i snáz než v laboratoři. Je to pro mě možnost objevovat fungování světa kolem, aniž bych k tomu musela
získat grant a sepisovat vědecké publikace
:). A moc bych si přála, aby alespoň některé
žáky toto objevování bavilo podobně jako
mě. Tak uvidíme :). I když už jsem sem
nasypala písmenek víc než dost, dovolím si
na závěr přisypat ještě několik, a to veliký
dík své rodině za to, že se mnou na všech
mých cestách mají stále trpělivost a nacházím u nich podporu za všech okolností!
Mgr. Jana Váňová
Použité fotograﬁe jsou z archivu autorky

Seznamte se…
Paní Jaroslava Rejhonová z Bohouňovic I oslavila v červenci 93. narozeniny. Je velmi čilá, pohyblivá, samostatná, vyrovnaná a je radost si s ní
povídat. Paní Rejhonová, vyprávějte nám o svém dětství, mládí, o svém
životě.
„Narodila jsem se v Bohouňovicích I. v Červených Pečkách jsme chodili pěšky,
Tatínek i maminka pracovali v pečecké po cestě jsme si užili hodně legrace. Bylo
cihelně. Měla jsem bratra Bohouše a sestru nás hodně dětí, mladší i starší. Po základní
Marii, ta zemřela v 97 letech. Do školy škole jsem pracovala v cukrovaru v Ratboři,

v Heladě v Kolíně, u Formánka, v továrně
na obuv, to bylo za války. V roce 1950 jsem
se vdala, manžel Josef Rejhon byl z Bořetic.
Vychovali jsme dvě dcery Stáňu a Elišku.
Postavili domek, ve kterém stále hospodařím. Manžel pracoval v dílnách na dráze a já
v pečecké cihelně.
V roce 2014 mi umřel manžel a musela
jsem se naučit žít sama. Ráda čtu, luštím
křížovky, dívám se na televizi – mám ráda
stanici Šlágr. S dcerou Eliškou chodím
každý den na procházky až do Bořetic.
Eliška se o mne s láskou starostlivě stará.
Eliška se také starala 9 let o nemocného
tatínka, zůstala z práce doma. V zimě mi
každý den topí, uklízí, jezdí se mnou
k lékaři. Vidíme se dvakrát denně ráno
a v poledne.
Raduji se z vnučky Gábinky a pravnuka
Lukáše, který studuje na gymnáziu v Kutné
Hoře.“
U paní Rejhonové obdivuji, jak je svěží,
má dobrou paměť a hezky vypráví.
Paní Rejhonové přejeme pevné zdraví,
spokojenost a pohodu do té stovky.
Věra Miškovská

Seznamte se s rodinou Blehových z Dolan…
Do Dolan jsme se přestěhovali v roce 2002 a v roce 2003 jsme založili jezdecký klub JK
Dolany.
Koním jsme zasvětili celý život. Už od mala jsme s manželem byli členy kolínské
jízdárny (Stáj Václav Kolín), kde jsme začali i svoji sportovní kariéru. Zúčastnili jsme se
stovek závodů v rámci České republiky a několika na Slovensku.

M

ým největším úspěchem byly
závody Zlaté podkovy na Slovensku
ve Stropkově. Jednalo se o mezinárodní
závody, soutěž stupně S (130 cm). Já jsem
tam v té době byla jediná zástupkyně
ženského pohlaví a všechny chlapy jsem
porazila. Tehdy mým parťákem byla kobyla
Furesta.

1. místo v soutěži stupně S - foto autor

Ve Stropkově byl úspěšný i manžel. O dva
roky později vyhrál soutěž stupně T (150
cm).
Jel na kobyle jménem Markýza, která
u nás i dožila. Účastnil se několikrát
mistrovství České i Československé

republiky, nejlépe se umístil jako 6.
Po přestěhování do Dolan jsme kvůli
pracím na bydlení neměli moc času na
jízdárnu, takže když nás oslovil kamarád, že
potřebuje ustájit na dva měsíce 3 koně,
neváhali jsme, pozastavili jsme práce na
domě a udělali pro koně zázemí.
Tím u nás začal rodinný život s koňmi.
Jednoho dne za námi přišla kamarádka,
jestli bychom nenaučili její dceru jezdit na
koni. Nejdřív jsme se tomu bránili, protože
Terezce bylo 7 let a měli jsme obavy, aby se
jí něco nestalo. Nakonec jsme souhlasili a
malou Terezku vše naučili. To byly naše
začátky práce s mládeží.
Každý jezdec se jako první musí naučit
starat o koně. Musí se naučit, jak mu
vymístovat box, připravit krmení, vyčistit,
nasedlat a nauzdit. Pak se učí samotnému
ježdění.
První lekce probíhají na lonži, kde se
jezdec učí rovnováze cvičením a učí se jak
ovládat koně. Když tohle zvládne, pustí se
jezdec „na volno“.
Po každém ježdění se jezdec musí o svého
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Trofeje ze závodů - foto autor

koně postarat – vyčistit, nastlat box, dát
seno, umýt sedlo a uzdečku.
Okolo koní je daleko více práce a musíte
se o ně starat každý den a za každého počasí.
Musíte sehnat veterináře, kováře, zubaře.
Každý rok obstarat seno, slámu a oves nebo
jiné krmení. A v neposlední řadě musíte mít
kam odvážet hnůj.
Během našeho působení v Dolanech se u
nás vystřídalo několik dětí, někdo u koní
zůstal, někdo ne. Vždycky říkám, že jsou
dva mezníky, a to je první pád nebo první
milostný vztah.

Naši koně:
Záře
Záře byla naše první kobyla. Jezdili jsme
s ní na závody a pak jsme se rozhodli, že ji

uchovníme. Tím začal náš chov – hřebečkem Alvinem a kobylou Greizi.

Dnes máme 4 a půl koně:
- Rusli začíná svoji sportovní kariéru,
- Merlin kvůli zdravotnímu stavu je na
rekreační ježdění,
- Lukáš je v plném důchodu,
- Greizi je na mateřské dovolené, kdy se
vzorně stará o malého Gucciho.
Mít doma koně byl vždycky náš sen, je ale
potřeba si uvědomit, že to ježdění je
opravdu jen odměna za tvrdě odvedenou
práci, která se musí dělat každý den.
A každý správný koňák vám to potvrdí.
Lucie Blehová

Záře a Anthé - foto autor

Greizi pokračuje v chovu, před 5 lety se jí
narodil hřebeček Rusli a letos v květnu
hřebeček Gucci

Emil na závodech, jezdec P. Bleha - foto autor

Greizi a Gucci - foto autor

Anthé
Anthého jsme koupili k Záři, aby nebyla
sama. Po chvíli se z něj vyklubal úžasný
sportovní kůň, který dosahoval výborných
výsledků.

Rusli - foto autor

jako skvělý závodník.
Lukáš
Lukáš k nám přišel jako důchodce po tom,
co se syn „oženil“ s koňařkou.

Lukáš - foto autor

Anthé - foto autor

Markýza
Markýzu k nám přivezl po její sportovní
kariéře náš bývalý trenér z kolínské jízdárny
Vašek Drbal. Z kobyly máme dodnes
valacha Merlina.
AlzaBox na náměstí v Červených Pečkách je již v provozu - foto Jaroslav Kopecký

Merlin - foto autor

Teo a Emil
Oba k nám přivezla kamarádka, která
chtěla, abychom na nich jezdili na závody
a zároveň jsme na nich učili jezdit děti.
Emil, stejně jako Anthé, se po čase ukázal

Hřiště u základní školy má konečně i fotbalové branky - foto Jaroslav Kopecký
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Seznamte se s Ludmilou Dvořákovou, dětskou lékařkou
kolínské nemocnice
Od narození jsem žila v Kolíně, ale v roce 2010 jsme se s rodiči přestěhovali do Červených Peček, což je rozhodnutí, kterého rozhodně nelitujeme, žije se nám tu velmi dobře.
Oproti anonymnímu „velkoměstu“ Kolínu se známe osobně se spoustou obyvatel.
Chtěla jste být lékařkou již jako malá
dívka?
Ne. Narodila jsem se sice do lékárnické
rodiny, ale já i starší sestra Veronika jsme
nakonec vystudovaly Lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy v Hradci Králové, čímž
jsme tuto tradici přerušily. Lékárníky totiž
jsou nejen moji rodiče, ale byli i dědeček,
pradědeček a prateta. Zálibu v přírodních
vědách jsem ale po nich zdědila, takže ve
zdravotnické profesi pokračuji, i když
v jiném oboru.
Je výhoda mít staršího sourozence
studujícího na stejné škole, až do státnic
jsem mohla využívat sestřiny poznámky
z přednášek. Poté se již ale naše odborné
cesty rozdělily, sestra se věnuje kožnímu
a já dětskému lékařství. Po promoci v roce
2012 jsem nastoupila na dětské oddělení
v Oblastní nemocnici Kolín, kde pracuji
dosud. Internisti a chirurgové se možná
budou cítit dotčení, ale podle mého je
skutečnou královnou medicíny pediatrie!
Pečuje o nejrozmanitější část populace, od

nedonošených novorozenců po dospělé
pacienty ve věku 19 let, napříč všemi
medicínskými obory bez rozdílu diagnóz.
Není výjimkou, že mám jeden den na
starosti pacienty vážící od 1200 g do 120 kg,
tedy se 100násobným rozdílem v hmotnosti! Pod naše oddělení spadají novorozenecké oddělení, stanice pro nedonošené
novorozence od 32. týdne, standardní
oddělení menších a větších dětí a jednotka
intenzivní péče. To vše 24 hodin denně, 365
dní v roce. Žádný den ani noc ve službě tak
pro mě nejsou stejné a musím být připravena na leckdy bizarní případy, nicméně
úsměv na tváři pacienta je tou největší
odměnou.
V roce 2017 jsem složila atestaci
z pediatrie a nyní jsem v přípravě k atestaci
z dalšího oboru - alergologie a klinické
imunologie. V ambulanci se věnuji dětem
s imunodeﬁcity, astmatem, potravinovými
i lékovými alergiemi.
Výhodou práce na dětském oddělení je
neformální prostředí, kterým se snažíme
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dětem pobyt v nemocnici zpříjemnit.
Moderní dětský pavilon z roku 2012 má
krásné barevné vybavení, málokdy potkáte
lékaře v bílém plášti, ale spíše v barevném
oblečení. Práce vyžaduje velkou trpělivost
při jednání s dětmi, ale mnohdy i s jejich
rodiči. Moje sestra v legraci říká, že s jinými
pacienty než s dětmi bych pracovat
nemohla, protože jsem na jejich mentální
úrovni. Jestli je pro spolupráci malého
pacienta potřeba, abych při vyšetření
použila hračky nebo bublifuk, s radostí toho
využiju!

Jak to vypadalo na vašem oddělení
během epidemie?
Během koronavirové epidemie jsme na
našem oddělení mimo běžného provozu
hospitalizovali nejen pozitivně testované
děti s jinými zdravotními problémy, ale
i několik dětí se závažně probíhajícím tzv.
syndromem multisystémové zánětlivé
odpovědi asociovaným s COVID-19.
Pečovali jsme i o předčasně narozené děti
maminek se závažným průběhem nemoci
během těhotenství. Během března a dubna
2021 se dokonce ve vrcholu epidemie po
postupném naplnění kapacit jiných
oddělení stali našimi pacienty navíc
i dospělí se závažným průběhem COVID19, kteří leželi na našem oddělení JIP. Pro
mě osobně to byla velká zkušenost, která
prověřila schopnost improvizace a adaptace
v nových situacích u všech zaměstnanců
nemocnice.
Jak se staráte o svou imunitu?
Nijak zvlášť. Lidí se skutečně závažnou
poruchou imunity v populaci není mnoho
a my ostatní svoje zdraví můžeme podporovat pestrou stravou, dostatkem pohybu
a spánku a také doporučeným očkováním.
Jaké jsou vaše záliby?
Mojí velkou zálibou je cestování. Ještě
během studií jsem strávila výzkumnou stáž
v USA na Mayo Clinic v Minnesotě a také
měsíční letní stáže na Sicílii a v Portugalsku. Mimo možnosti poznat tamější
zdravotnictví jsem procestovala spoustu
krásných míst. Ráda navštěvuji sestru
v Irsku, kde žije se svou rodinou. Dále jsem
v poslední době aktivně turisticky strávila
dovolené v Norsku, Pyrenejích a ve Franci
v kouzelném NP Écrins.

rodina žila v Kolíně nepřetržitě jistě od roku
1780 nebo že část rodiny z východních
Čech byli v pobělohorské době zřejmě
skrytí evangelíci a po vydání tolerančního
patentu 1781 se ihned přihlásili k jedné
z protestantských církví. Mnozí z vás si jistě
vzpomenou na postavu Žalmana z díla F. L.
Věk. Najednou se dějepis nezdá tak
anonymní, když si uvědomíme, jak se
události, které nyní známe z učebnic,
bezprostředně týkaly našich rodin.
Genealogie je úžasný koníček a jistě by
vyprávění o ní vydalo na několik hodin.

Národní pak Écrins, Francie - foto autor

Mimo to odpočívám při zahradničení na
našem dvorku a při pečení, jehož oběťmi
jsou rodina a kolegové, když musejí mé
experimenty ochutnávat.
Máte nějaký neobvyklý koníček?
V posledním roce jsem objevila novou
zálibu a to v genealogii. Během lockdownu
jsem strávila dlouhé chvíle na internetu
pátráním v matrikách, abych se dozvěděla
něco o naší rodinné historii. Doplnila jsem
rodokmen o další generace do minulosti
(zatím nejdále do roku 1699), zjistila jsem,
v kterých obcích v okolí žili a čím se živili,
našla jsem i dosud neznámé žijící příbuzné.
Jako zajímavost mohu např. uvést, že naše

Hřeben Besseggen, Norsko - foto autor

Pico de Aneto, nejvyšší vrchol Pyrenejí - foto autor

Oblíbené jídlo: dobré domácí polévky,
chipsy s octovou příchutí
Oblíbená knížka: Stezka odvahy od Miloše
Zapletala
Oblíbená země: Irsko, Skotsko,
Portugalsko
Oblíbená hudba: živá
Oblíbený sport: turistika, kolo k dojíždění
do práce za hezkého počasí, plavání.
V televizi ráda sleduji rugby.
Které 3 věci bych si vzala na opuštěný
ostrov: Dobrovolně bych na opuštěný
ostrov nejela, ale když už by to muselo být tak KPZ, lékárničku a nějakou hodně
tlustou knihu.
Ptala se Věra Miškovská

Záliv u města Tramore, Irsko - foto autor
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Seznamte se s Janem Hannichem...
Oslavil jste narozeniny a při nich se vzpomíná. Napište nám o svojí kariéře.
Narodil jsem se v Praze. S rodiči a mladším bratrem Petrem jsme bydleli v Hybernské
ulici a na víkendy jsme jezdili na chatu k rybníku Bucek nedaleko Nového Strašecí a tam
jsme se toulali po lese, koupali se a užívali chataření.

V

pubertě jsme se s kamarádem
přihlásili do gymnastiky. Kromě toho,
že jsme se už nepoﬂakovali po ulicích, se
nám pěkně zformovala postava, zpevnilo
tělo a naučili jsme se mít řád a smysl pro
povinnost. Po maturitě na SPŠ – strojní jsem
šel na vojnu a po vojně nastoupil do ČKD.
V té době jsem cestou ze zaměstnání
potkal kamaráda z již zmíněného sportovního klubu. Pochlubil se mi, že tančí ve
Státním souboru písní a tanců a že mají málo
kluků a jestli tam nechci přijít, že bychom se
po letech znovu sešli. Šel jsem na konkurz

a už tam zůstal. K nelibosti rodičů dal
v práci výpověď a začínal s mnohem
menším platem, ale nikdy jsem naštěstí
nelitoval. Měli jsme skvělou partu, a tak
jsme si užili spoustu legrace a cestování.
Po čtyřech letech, kdy některým členům
souboru začalo vadit, že nemáme taneční
vzdělání, jsme rebelantsky zkusili konkurz
do Národního divadla a dostali se tam, čímž
jsme málem zapříčinili rozpad „Stáťasu“.
Z Národního divadla jsem se znovu
konkurzem dostal do Laterny Magiky, byl
jsem zvyklý cestovat po světě a tam byla
šance. Dnes se to mladým zdá neskutečné,
že jsme normálně nemohli cestovat, jen
pracovně. Po čase jsem se stal sólistou.
Mým osudem se stal Kouzelný cirkus,
nejenže jsem v něm hrál, ale dodnes jezdím
s dětmi a manželkou na různá výročí. Věřte,
nevěřte, hraje se již neuvěřitelných 43 let.
Ale i na plátně je v jiné, vedlejší roli moje
maličkost, tak si alespoň zavzpomínám,
jaký jsem býval fešák. Byla to krásná doba
a krásný život. Moc rád na to vzpomínám.
Často jsem také vystupoval v televizi,
například v Televarieté nebo Kabaretu u
dobré pohody, a účinkoval v pořadu Karel
Gott ve Slaném. Nevyhnulo se mi ani
hostování v různých pražských divadlech,
kde jsem měl tu nádhernou možnost
spolupracovat s věhlasnými a ve svém

Z období studia na SŠ - foto autor

oboru nejlepšími choreografy. A jak to tak
bývá, do jedné kolegyně tanečnice a choreografky jsem se také zamiloval a vzal jsem
si ji. Máme spolu dceru Ivanu, která šla
v našich šlépějích. Je bývalá tanečnice
a dnes uznávaná choreografka. Tančila
např. v muzikálu Jesus Christ Superstar už
jako sedmnáctiletá. Dělala choreograﬁi
např. v muzikálu Mama Mia, Rocky
a Popelka.
S první ženou jsme se rozešli, nedělalo
dobrotu dvoukarierní manželství.
Když byla dcera malá, chtěl jsem jí dopřát
pobyt v přírodě, a tak jsem koupil od
manželů Kardových Kohoutův mlýn, který
jsem si okamžitě zamiloval. Po čase jsme
v Bohouňovicích I založili tenisový klub

Se známou zpěvačkou (první zleva) - foto autor

Z natáčení pro ČT (uprostřed) - foto autor

Natáčení videoklipu s W. Matuškou (třetí zprava) - foto autor
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a s místními i s chalupáři jsme skoro každý
víkend hráli jako o život. Dnes je na tom
místě dětské hřiště.
Později jsem se seznámil s panem
Kodytkem a přesměroval se do Červených
Peček. Při té příležitosti jsem se na jedné
návštěvě seznámil se svou druhou ženou
Janou a ve mlýně se usadil natrvalo. Máme
spolu syna Honzu, vystudoval IT a je Dis.,
hraje fotbal za Čáslav a pracuje u ﬁrmy
Mattoni jako obchodní zástupce. Dcera
Pavla studuje na univerzitě v Pardubicích
ﬁlozoﬁi a němčinu. Po státní zkoušce chce
odjet studovat ﬁlmovou školu do Anglie.
Takže uměleckou cestou se možná bude
ubírat i druhá dcera, uvidíme. Nejmladší
syn Filip hraje fotbal za Červené Pečky a rád
chodí také do místního skautského oddílu,
kde je, myslím, velmi spokojený.
My jsme vůbec pečečtí patrioti. Naše děti
zde vychodily základní školu a rády na ni
vzpomínají a vlastně i na skautský oddíl
nedají dopustit. Nesmím zapomenout ani na
zdejší zdravotní, někdy až rodinnou péči.

Vánoce 2020 rodinná fotograﬁe - foto autor

Jak se vám líbí v Červených Pečkách?
V Červených Pečkách se nám žije dobře,
je tu dobrá občanská vybavenost a myslím,
že městys pod vedením místní samosprávy

vzkvétá, a to myslím upřímně. Jen mě
někdy pěkně rozčílí vandalismus a nepořádek kolem ubytovny, ale to je na jiný článek.
Ptala se Věra Miškovská.

ČEST JEJICH PAMÁTCE
DNE 19. 9. 2021 VE 12°° HODIN JSME UCTILI MINUTOU TICHA PAMÁTKU NAŠICH
KOLEGŮ, KTEŘÍ TRAGICKY ZAHYNULI PŘI VÝBUCHU PLYNU V RODINNÉM DOMKU
V KORYČANECH NA KROMĚŘÍŽSKU, KDYŽ PLNILI SVé POSLÁNÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ.
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Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první tři souvislé měsíce v tomto roce bez výjimečného stavu, uvolnění
některých restrikcí, a hlavně dva měsíce školních prázdnin. Jen příroda naši radost
nesdílela a tak nás, tedy hasiče, ale i vás a děti na letních táborech, potrápila. Jednotka
proto vyjížděla na ohrožující padlé stromy, ale také k doutnajícímu stromu v parku, na
mytí vozovky od nánosů bahna či proplachování kanalizace. Jediný zásah z oblasti
hašení nakonec skončil jako neohlášené pálení.
ni nám se řádění živlů nevyhnulo dýchací přístroj strojníka.
Tento jeden odstavec v sobě skrývá i práci
a střechu hasičské zbrojnice pokrylo
vrstvou větviček a listí a zároveň se kvůli a pot hasičů. Všichni nositelé dýchacích
této nadílce ucpal dešťový svod. A tak přístrojů prošli lékařskou prohlídkou,
nezbylo než čistit. Při této činnosti došlo i ke teoretickým a praktickým výcvikem. Jeden
spadu části odstraňovaného materiálu na výcvik na stanici HZS v Kolíně a druhý
pozemek pana Kramla, který svoji nevůli v protiplynovém kanále na stanici HZS
vyjádřil e-mailem panu starostovi. Za svou Příbram.
činnost se omlouváme, spadlé smetí jsme
K tomu připočtěme administrativní
odstranili i s tím, co na pozemku bylo
činnost,
jako jsou žádosti o plnění lahví,
mnohem déle.
první revizi před uvedením do provozu,
naplnění podmínek dotace a podobně.
Kromě toho bylo nutno dýchací přístroje
řádně upevnit v kabině mužstva.
A protože jsem posledně informoval
o žádosti na dotaci na pořízení komunikační
techniky – radiostanic, mohu dnes informovat, že radiostanice pro náš sbor byly
schváleny a žádost byla předána k dalšímu
administrativnímu řešení (zadávací řízení,
výběr dodavatele, cenové posouzení).
Jediný problém, který jsme v tomto
období zaznamenali, bylo neschválení naší
žádosti o buňku, která měla sloužit jako
klubovna pro mladé hasiče. Ono vybrat

A

Devět pytlů připraveno na odvoz - foto autor

Dýchací přístroj integrovaný do opěradla velitele

Dýchací přístroje integrované do sedaček mužstva

Dýchací přístroje integrované do dvou opěradel
sedaček mužstva, prostřední dýchací přístroj je
určen pro strojníka, batoh je vybavení zdravotníka

buňku není těžké, ale splnit podmínky
instalace je složitější (stavební povolení
a k tomu potřebná povolení dotčených
orgánů). A tak po dohodě s vedením
městyse byla žádost stažena a pokusíme se
znovu žádost podat při dalším vyhlášení
dotačních titulů.
Naši mladí hasiči svoji sezónu zahájili
před prázdninami. Tréninkový cyklus
a soutěže pro ně tedy měly pokračovat
od první neděle v září. Nedošlo k tomu,
protože trenér družstva se ženil... A tak mu
jistě přejeme krásné a dlouhé manželství.

Úklid byl prováděn důsledně - foto autor

Jak jsem informoval v posledním
příspěvku, byla nám přiznána dotace na
nákup dýchacích přístrojů, které městys pro
jednotku zakoupil. Dýchací přístroje jsou
umístěny ve výjezdovém vozidle DAF. Po
směru jízdy je vedle strojníka dýchací
přístroj integrovaný do sedačky velitele, tři
pro mužstvo na zadních sedačkách, další
dva záložní proti směru jízdy a mezi nimi

Výcvik na stanici HZS Kolín
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Řídicí pracoviště na protiplynovém
polygonu na stanici HZS Příbram

To je i naše omluvenka, proč Den s dětmi
v parku nebyl z naší strany to, co byl loni,
i když děti ani letos nepřišly o mnohé
ukázky. Jen nás tam bylo méně. Domnívám
se, že je zde třeba vyzvednout práci našich
kolegů, pana Jiřího Plešingra, bratrů
Smrčků i Tomáše Dvořáka.
Další trénink připadl na pečecké posvícení. Trochu s obavou paní Špatenková
oslovila rodiče, zda děti přijdou. A přišly.
A tak za hudby od kolotočů trénovaly sání
a útok u rybníku Pazderna.
Na závěr svého příspěvku se vrátím
k poslednímu zásahu - nenahlášenému
pálení. Měl jsem mnoho dotazů, proč přijelo
tolik hasičů apod. Tedy vysvětlím. Výjezd
jednotek se řídí Požárním poplachovým
plánem a podle něho Operační a informační
středisko kraje, na základě informace,
kterou podá oznamovatel, vysílá jednotky.
Jestliže oznamovatel nahlásí, že hoři
v průmyslovém objektu, jsou vyslány tři
jednotky s technikou. Tady konkrétně
místně příslušná JSDH Červené Pečky
a HZS Kolín a Kutná Hora. Nic na tom
nemění, že se vlastně jedná o nenahlášené
pálení. A tak to tedy dopadlo, jak to dopadlo.
Mnoho hasičů, mnoho techniky a to na
pálený odpad v sudu.

Hasičské auto bylo prozkoumáváno dětmi důkladně - foto Milan Pospíšil

Trochu poučení. Je třeba zvažovat co
a kde, tedy na jakém místě, spaluji. Existuje
systém elektronického nahlášení na HZS
Středočeského kraje, na kterém lze pálení
nahlásit a člověk se zbaví problémů, které
při nedodržení následují.
Máme na „krku“
podzim. Pozor tedy při
vypalování trávy (to je
zákonem zakázané),
ale i při pálení hromad
stařiny či biologického
odpadu.
Na závěr pár přání.
Ať stav, na který jsme
čekali jeden a půl roku,
zůstane už navždy. Ať
se děti zase normálně
učí a vyrůstají v klidu
a ať my hasiči vozíme
v našich autech vodu,
se kterou bojujeme
proti ohni a ne dezinfekci, kterou bojujeme
proti neviditelnému
nepříteli.
S pozdravem
„Ohni zmar“
Jan Bradna

Stříkání vody z rybníčku do rybníčku – to tu ještě nebylo - foto Milan Pospíšil
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Z myslivosti
V září myslivci již musí začít s přikrmováním zvěře. Jak tvrdí stará
myslivecká zásada "poslední snop z pole, první zrno do zásypů",
tedy s přikrmováním se musí začít hned po sklizni obilnin.
Kombajny rychle sklidí obilní pole s malými ztrátami, sláma je na
kombajnu drcena a okamžitě následuje podmítka či orba. Pole se tak z vysoce úživného
prostředí před sklizní rychle promění na suchou potravní poušť, kde zvěř nemá prakticky
žádný zdroj potravy, krytu ani vody.

P

o žních je nutno začít s přikrmováním
srnčí zvěře jadrnými krmivy, zejména
v polních honitbách. Současně probíhá
kontrola technického stavu přikrmovacích
zařízení a rovněž je nutné zkontrolovat
umístění krmelců. Je nutno dbát na to, aby
byl v honitbě nejméně 1 krmelec na pět až
deset kusů spárkaté zvěře a 1 krmné zařízení
pro drobnou zvěř na deset až patnáct kusů.
Pro srnčí zvěř, která je teritoriální, by měla
být krmná zařízení rozmístěna pravidelně
po honitbě. Pro tlupní druhy zvěře se vyplatí
vybudovat soustředěná krmeliště. Krmné
zařízení by mělo být umístěno na suchém
místě; s dobrým rozhledem pro zvěř (aby
dokázala včas zjistit nebezpečí a v klidu
uniknout); v klidové zóně (v dostatečné
vzdálenosti od hlavních silnic a železnic -

odlákání zvěře pro snížení střetů s dopravními prostředky); nejméně 100 až 200 metrů
od mladých lesních porostů (snížení škod na
mladých porostech). Pak se zvěř cítí
bezpečněji a častěji navštěvuje krmná
zařízení. V září myslivci začínají přikrmovat také bažanty. To se provádí doplňováním přiměřeného množství jadrných krmiv
a obilních odpadů do "zásypů", což jsou
zastřešené plochy dva krát dva metry, ve
kterých je předkládané krmivo chráněno
před zaplísněním. Je nutno krmit tak, aby
bažanti nalézali potravu na více místech.
Pokud bažanti nenaleznou ve svém okolí
dostatek potravy, vydávají se potravu
hledat, což pro myslivce není žádoucí,
neboť dochází k rozprchávání bažantů do
volné krajiny, kde jsou ohroženi hlavně

M.P.

Celé léto jsme Covid poctivě spalovali
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predátory a vlivy civilizace. V tomto měsíci
se začínají rozpadávat rodinná hejnka
a hlavně bažantí kohouti odcházejí hledat
nová stanoviště. Je nutno doplnit také
všechna slaniska kusovou krmnou solí.
Detailní informace o přikrmování lze čerpat
z publikací, které soustřeďuje odborné
knihkupectví myslivosti v Seifertově ulici
v Praze.
Zvěř hledá pastvu. V září je možné vidět
spárkatou zvěř, která se paství na zvěřních
políčkách, "biopásech", plodinách na
"zelené hnojení" a ozimých plodinách.
Velmi pozitivní roli v zajištění potravy pro
zvěř sehrávají tzv. "biopásy". Myslivci
propagují pro umístění biopásů přednostní
využití nepravidelných okrajů velkých
lánů, které jsou obtížně využitelné pro
mechanizaci, a nebo části polí v blízkosti
lesa.
Biopásy jsou osety speciální směsí plodin
(proso, pohanka, jarní pšenice, krmná
kapusta, oves), která tvoří potravní doplněk
k sousední velkoplošně pěstované zemědělské plodině (pšenice, řepka, ječmen). Po
dozrání a sklizni zemědělské plodiny má
možnost zvěř najít potravu na nesklizeném
"biopásu".
Po sklizni obilovin z polí je vhodné zasít
co nejdříve plodiny na tzv. "zelené hnojení"
(hořčici, svazenku) - tyto plodiny mohou
sloužit i jako potrava a kryt pro zvěř. Na
políčkách pro zvěř by měly být co nejdříve
zasety podzimní směsky. Nejčastěji se
používá žito ozimé, žito trsnaté či speciální
směsi plodin. Směsku bychom měli volit
podle půdy a stanoviště. Po sklizni zemědělských plodin se rychle provádí podmítka
a následné setí ozimých obilovin.
V průběhu jarních a letních měsíců se
někteří členové našeho sdružení zúčastňovali brigád na údržbě myslivny, opravách,
výstavbě nových mysliveckých zařízení
a jejich rozmístění po honitbě. Na konci
měsíce června jsme uspořádali tradiční
slavnostní schůzi k Měsíci myslivosti za
účasti našich rodinných příslušníků.
Jednotliví členové našeho sdružení
v průběhu léta zajišťovali přikrmování
divokých kachen. Dále se zaměřili na
získání krmení pro zvěř pro nadcházející
nepříznivé zimní období, kdy se musí o zvěř
starat za jakéhokoliv počasí, aby nestrádala
a byla i v dobré kondici. Tady bychom chtěli
poděkovat místní zemědělské společnosti
Poline za dar ve formě krmení pro zvěř.
V měsíci září začínají v naší honitbě
i v okolních honitbách hony na kachny
a drobnou zvěř, které končí až posledním
prosincem.
Pavel Balvín
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NA SKOK DO NARNIE
Téměř rok jsme proseděli u obrazovek počítačů, kontaktů s přáteli bylo
pomálu, většina kroužků a kurzů byla zavřená. Není pochyb o tom, že se
všichni táborníci těšili na třítýdenní oﬀ-line dobrodružství v přírodě.

S

tavění tábora proběhlo bez problémů i
bez pomoci rodičů. Abychom si zkrátili
dlouhou chvíli, rozhodli jsme se hrát na
schovávanou. Najednou nás vyrušil křik
Edmunda. Uprostřed nepropustného lesa
našel starou skříň. Ta ho vtáhla dovnitř.
Sourozenci Petr, Zuzana a Lucka se
rozhodli bratra najít a prošli za ním.
Najednou se ocitli v novém světě – Narnii.
Při hledání Edmunda narazili na příbytek
pana Bobra. Ten je velice mile uvítal
a vysvětlil jim, kde vlastně jsou a proč jim
hrozí nebezpečí. Moc nad Narnií uchvátila
zlá Bílá královna, vše živé si podmanila
a zem nechala navždy zmrznout.
Pravděpodobně také vězní Edmunda.
Stará legenda praví, že jen dva synové
Adamovi a dvě dcery Eviny se svými
družinami dokáží kletbu zlomit.
Právoplatným dědicem Narnie je Aslan,
musí ho co nejrychleji najít. Víc jim sdělit
nestihl. Do domku vtrhla tajná policie.
Vydali jsme se co nejrychleji do Aslanova
tábora, kde shromáždil své věrné. Královna
se o našem plánu ale dozvěděla a všemožně
se nám snažila cestu překazit. Neustále nám
byla na stopě její tajná policie a podmanila
si i počasí. Chvíli nás spalovalo slunce,
chvíli nás splachoval déšť. I přes kruté
podmínky jsme se v pořádku dostali do cíle.
Během cesty se nám také podařilo osvobodit Edmunda ze spárů královny a získat
kouzelné dary. Aslan nás v táboře vřele
přivítal a pohostil. Klid ovšem narušila
královna svým náhlým příjezdem. Dlouze
rozmlouvala s Aslanem, chtěla vydat zrádce
Edmunda. Aslan se jí ale nabídl, že se

obětuje. Ještě ten večer byl Aslan zabit.
Novým vůdcem byl zvolen Petr. Začaly
přípravy na boj. Královně Aslanův život
nestačil, chtěla si podmanit celou Narnii.
Boj byl vyčerpávající. Chvílemi se zdálo,
že královna vyhrává. Lucce se ale podařilo
Aslana oživit díky kouzelným darům
a společně sehnali posily. Jen díky jejich
pomoci se podařilo královnu v poslední
chvíli porazit. Poté nastal čas oslav. Narnie
potřebovala nové krále a královny. Této
úlohy se ujali Petr, Edmund, Zuzana
a Lucka. Bez nich a jejich družin by
královna vládla navěky. Vše dobře dopadlo
a mohli jsme se s klidným svědomím vrátit
domů.
Velké díky všem za nezapomenutelné tři
týdny. Není důležité, kdo vyhrál, ani jakou
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kdo má roli – někdo větší, někdo menší.
Tábor tvoří přece každý účastník. Hlavní je,
že všechny spojuje jedna myšlenka prožít
v přírodě dobrodružství a kamarádství.
Marie Trpišovská, 7. oddíl

Tábor ve fotografiích Filipa Nehasila, Jana Herčíka, Terezy Jirků a Zuzany Roškotové
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Den pro děti
V červnu roku 2020 jsme kvůli COVIDu museli odložit konání tradičního dětského dne
na září. V průběhu léta se pak zrodila myšlenka rozšířit akci o programy záchranářů,
přilákat do zámeckého parku více dětí i rodičů a přivítat nový školní a skautský rok.
Začátkem září se tak díky podpoře vedení městyse, místních dobrovolných hasičů a
základní školy podařilo v Červených Pečkách uspořádat první Den pro děti v tomto širším
formátu. Na nově vzniklou tradici jsme letos úspěšně navázali.
rvní sobotu po prázdninách bylo kolem k dispozici k prohlédnutí. Zkoumat se zde
10. hodiny v parku vše připraveno, dalo mnoho dalších zajímavostí. Mezi ně
dětem se rozezněly známé písničky a areál patřila sanitka záchranné služby, skutečná
se začal celkem rychle plnit malými výbava policejní zásahové jednotky nebo
návštěvníky. Naše děvčata u startovního vozy dopravní policie. Děti si vše mohly
stolku rozdávala průvodky a každý osahat, vyzkoušet a vyslechnout si odborný
soutěžící měl za úkol absolvovat určitý výklad posádek.
počet disciplín daný přiměřeně jeho věku.
Pro děti i rodiče bylo nepochybně
Mezi nimi byla klasika jako je shazování zajímavé nahlédnout i do útrob několika
kelímků nebo kuželek, skákání v pytli, naleštěných historických vozů Volkswagen
chytání rybiček, slalom s míčkem na lžíci, a pohovořit s jejich majiteli, členy klubu
sloní běh nebo házení ringo kroužků, ale VW Brouk Kolín. K vidění byly Brouci,
i naše junácké speciality. Například Kimova Bus T3, T2 i brazilský a norský model T1.
hra na paměť, obří houpačka, hod holinkou, Velkou část parku dále zaplnila historická
ringo cesta, zručnost poslepu, stoj na kůlu vojenská technika, kterou k nám přivezli
a další soutěže pro zábavu i ověření nadšenci z místního klubu KVHT Červené
šikovnosti. Po splnění až 25 disciplín se děti Pečky. Děti si mohly vylézt na dělo, V3S,
vrátily ke startu, kde dostaly diplom Tatru KOLOS, UAZ, Defender, Doscovery
a drobnou sladkost. Celkem jsme vydali či GPW, prozkoumat obrněné transportéry
kolem 250 průvodek, což je číslo, které OT-64 nebo BRDM. Krátce po poledni
téměř dvakrát převýšilo běžnou účast na proběhla dokonce ukázka střelby z děla.
dřívějších dětských dnech, a to nám udělalo
Při všem tom dovádění a objevování
obrovskou radost.
člověku vyhládne. I na to jsme mysleli
I přes velký počet dětí se ale u disciplín
netvořily dlouhé fronty, protože park byl
plný dalších atrakcí. Nemohla chybět
trampolína a oblíbený skákací hrad, pingpong nebo hřiště na plážový volejbal, které
se na den proměnilo ve velké pískoviště.
Mnoho zájemců přilákaly také výukové
programy, které si pro malé i velké děti
připravily paní učitelky z místní základní
školy a školky. V jejich režii bylo nachystáno také velmi oblíbené malování na obličej výjimečné stanoviště, u něhož se stála
dlouhá fronta po celou dobu. Na opačném
konci parku u jezírka se zase usadili místní
hasiči se svojí historickou stříkačkou
i moderní cisternou, která byla všem

P
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a kolem poledne už bylo k mání grilované
maso poctivě připravené v místním
řeznictví a s láskou opečené našimi
grillmastery. Nejedno dítko zhřešilo
a spořádalo porci hranolků. Ale jednou za
čas to neuškodí, tak proč si výjimečně
nedopřát. Pečecká cukrárna opět přichystala párky v rohlíku, chlebíčky a spoustu
sladkých dobrot ke kávě. Cukr bylo možné
doplnit i ve stánku s cukrovou vatou
a popkornem. A co by to bylo za dětský den,
kde by chyběla limonáda od KOLI? Letos
se jí vypilo rovnou 150 litrů.
Kolem třetí hodiny odpolední začalo
pomalu vše utichat a nastal čas se rozloučit.
Z vašich reakcí bylo znát, že to byl pro
všechny příjemně strávený den. Cíl se nám
tedy podařilo naplnit, a to díky všem
dobrovolníkům z řad skautů, záchranářů,
policie, školy a všech zmíněných klubů.
Předem avizované časy jednotlivých
programů se možná nepodařilo splnit
s úplnou přesností, jelikož odvolání složek
IZS do terénu musí mít zkrátka vždycky
přednost, všem ale patří poděkování za
jejich ochotu přiblížit dětem kus své práce.
Vám návštěvníkům samozřejmě děkujeme,
že jste s dětmi přišli. A pokud jste něco
minuli, příští rok přijďte raději na celý den,
o zábavu nouze nebude. Budeme se na vás
opět těšit.
Za středisko Junáka Filip Nehasil

Den pro děti objektivem Milana Pospíšila
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Roverská voda
Jako každý rok se i letos vydala parta roverů na víkendovou výpravu na vodu. V sobotu
ráno jsme se tedy sešli na kolínském nádraží a společně jsme se vydali do Nižboru.
Nižborem protéká řeka Berounka, po které jsme se plavili v osmi kánoích a jednom raftu.

N

aším sobotním cílem byl lom Alkazar,
kam jsme dopluli v pozdním odpoledni. Počasí nám celý den přálo, sluníčko
krásně hřálo a očekávaný déšť nepřišel.
V lomu jsme pak společně postavili stany
a večer jsme zpívali u ohně. V noci jsme si
pak prohlédli místní podzemní štoly, které

slouží jako zimoviště pro netopýry. V neděli
ráno jsme si vyzkoušeli lezení po místních
skalních stěnách. Lom Alkazar je totiž
oblíbeným místem pro horolezce, jelikož je
zde připraveno mnoho lezeckých cest různé
obtížnosti. Po obědě nás zastihla neočekávaná průtrž mračen. Naštěstí jak rychle

přišla, tak zase rychle odešla. Zabalili jsme
mokré stany a vydali se na zbytek naší cesty
po Berounce. Sluníčko se zase rozehřálo,
tak jsme všichni uschli. Cestou jsme z vody
viděli hrad Karlštejn. Také jsme sjížděli dva
jezy, které nakonec všechny posádky bez
větších komplikací úspěšně zdolaly. Svoji
cestu jsme zakončili v Zadní Třebáni, kde
jsme odevzdali lodě a vydali se na cestu
vlakem zpátky domů. Zářijová voda byla
tedy jedna z prvních povedených výprav
nového skautského roku a určitě se můžeme
těšit na další pěkné roverské akce plné
zážitků.
Adéla Buřičová

Rovery na Berounce zachytil objektiv Filipa Nehasila
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Ukázka z leteckého snímkování v létě 2021
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Šipky
Když vloni v září začínala sezóna 2020 – 2021, všichni doufali, že se
svět vrací do normálu. Covid však neřekl zdaleka poslední slovo. A jak rychle sezóna
začala, tak taky skončila. Bohužel, pauza byla delší, než jsme si všichni přáli. Z rozhodnutí svazu nebyla sezóna zrušena a odehrané zápasy zůstaly v platnosti. Letos se první
zářijový týden přerušená sezóna opět rozeběhla. Všichni doufáme, že nebude mít opět
jepičí život.
romě ligových šipek se u nás každo- amatérské hráče šipek připravil pivovar
ročně hází i pod širým nebem. Letos Gambrinus. Od 11. října startuje nová
se uskutečnil již 17. ročník tohoto turnaje. soutěž o hodnotné ceny pro 3 – 4členná
Bohužel, i tento turnaj byl pravděpodobně družstva neregistrovaných hráčů. Všichni,
ovlivněn pandemií, díky čemuž byla letos kdo by měl chuť si zaházet, se mohou hlásit
nejnižší účast v historii. Turnaje se zúčastni- v restauraci Na Růžku nebo na www.lo pouze 19 hráčů.
gambrinuscup.cz. Registrace končí 3. října.
Novinku pro letošní podzim a zimu si pro
A na závěr jedno blahopřání. V letošním

K

roce slaví Úplně jiný šipkaři Červené Pečky
své kulaté 20. výročí od založení. Do
dalších let pevnou ruku a ať to lítá.
Radek Šťastný

Turnaj pod širým nebem - foto autor

FOTBAL CUP 4X4
Spolek DOFOTBALU.CZ u nás opět uspořádal fotbalový turnaj
pro děti ve věku od 7 do 10 let s názvem FOTBAL CUP 4X4, který se uskutečnil ve dnech
od 18. do 19. 9. 2021. Hlavní tvář projektu, pan Martin Hanoušek, zhodnotil uplynulý
víkend těmito slovy:
„I přes chladnější počasí, které o tomto Ozvěna, se kterým dlouhodobě spolupracuvíkendu panovalo, se nám podařilo jeme.
Celkovými vítězi v jednotlivých kategorizrealizovat 4 fotbalové turnaje pro neuvěřitelných 52 týmů, které za námi přijely ích se staly týmy:
z různých koutů České republiky. Měli jsme U8 – FC SLOVAN LIBEREC, U9 – FK PARDUBICE, U10
tu účastníky jak z okresu Kolín, tak za námi – FK DULA PRAHA, U11 – FK METEOR PRAHA VIII
přijeli například z mládežnických akademií
Za podporu, kterou jste nám v Červených
Ústí nad Labem, Liberce, Pardubic, Dukly Pečkách poskytli, jsme nesmírně vděčni
Praha, Mladé Boleslavi nebo Viktorie a budeme rádi, pokud budete mít zájem nás
Žižkov. Díky tomu se podařilo v dětech podpořit na akcích budoucích. V tuto chvíli
vzbudit obrovskou porci emocí, odhodlání připravujeme projekt s názvem SENDRA
a radosti z fotbalu. Tomu odpovídá také CUP 3X3, který se uskuteční ve sportovní
počet vstřelených gólů v rámci celého hale v Kutné Hoře v lednu 2022 a bude
víkendu, kterých bylo neskutečných 1501.
určen nejmenším kategoriím U8/U9.“
Jsme pyšní na to, že na základě projektu
Toliko slova hlavního organizátora a za
„Každý gól pomáhá!“ máme možnost vedení městyse se mohu pouze připojit
přispět částkou 1501 Kč na pomoc sluchově k poděkování všem zúčastněným hráčům,
handicapovaným skrze Nadační fond a hlavně celému FK Červené Pečky za
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poskytnuté zázemí a pomoc s organizací
turnaje.
Lubomír Jirků

Fotbal cup 4x4 objektivem Josefa Štěpána

Zprávy z fotbalu
Po roce se opět rozeběhly fotbalové soutěže a všichni doufáme, že
budou mít delší trvání než vloni. Pro tuto sezónu jsme přihlásili do soutěží
osm týmů, dva týmy dospělých a šest mládežnických.
A-tým hraje okresní přebor, B-tým
čtvrtou třídu, dorost i letos bude bojovat
v krajské soutěži. V okresních soutěžích
hrají mladší i starší žáci a obě přípravky
(mladší a starší). Minipřípravka má pak
každý týden turnaje, kde není vítězů ani
poražených, největší odměnou pro každého
je nadšení a radost těchto dětí.
Závěrem bych rád pozval všechny kluky
i holky, kteří by chtěli hrát fotbal, neváhejte
a přijďte na kterýkoli trénink, začít se dá

v jakémkoli věku.
Rozpis tréninků mládeže
Minipřípravka (5-6 let) – úterý a čtvrtek
16:00 – 17:00
Přípravky (7-10 let) - 17:00 – 18:30
Žáci – úterý a čtvrtek 16:30 – 18:00
Dorost – úterý a čtvrtek 18:00 – 19:30
Pavel Pospíšil
Soustředění přípravky - foto Petr Litera
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Oslavy 100 let fotbalu v Červených Pečkách
V letošním roce uplynulo přesně 100 let od založení našeho klubu. Hlavní oslavy jsme
naplánovali na červenopečecké posvícení, na sobotu 11. 9. 2021, na hřišti. Celý program
zahájili naši nejmenší, kdy se na pěti malých hřištích utkalo v turnaji deset týmů malých
fotbalistů a fotbalistek ve věku do šesti let.

B

ěhem dopoledního programu padlo v
25 zápasech celkem 267 gólů. V době
mezi zápasy se o dobrou pohodu starala
kapela Kolíňanka. Po dětech nastoupili na
hřiště trochu odrostlejší fotbalisté, proti naší
staré gardě nastoupil tým Realu Top Praha,
tým složený z osobnosti kulturního a
sportovního života. V poločase tohoto
utkání došlo k ocenění členů, kteří se svou

dlouholetou prací zasloužili o chod našeho
klubu. Na konci zápasu, který nakonec
vyhrál Real Top Praha 3:1, jsme rozdělili 55
555,- Kč dvěma charitativním organizacím.
11 111 korunami jsme podpořili Domácí
hospic Srdcem, který nabízí specializovaný
typ péče, jejímž cílem je, aby i těžce
nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr
svého života doma mezi svými blízkými,

Sestava Real Topu Praha: Pavel Nečas, Ladislav Hampl, Jakub Šrom, Jakub Štáfek,
Juraj Šimurka, Jan Nezmar, Jan Blažek, Vladimír Bálek, Jan Bílek, Jan Čechtický,
Jan Petrla, Jaroslav Bellada, Michal Sochor, Jakub Smita, Vojtěch Nouzák, Jaromír
Bosák, Lukáš „Strašák“ Vala, Vasil Ducár a Jan Koukal.

a 44 444 korun dostalo občanské sdružení
Volno zabývající se podporou rodin, jejichž
členové trpí zdravotním postižením. Před
večerním programem se obecenstvu ještě
představilo družstvo mladších žáků, které
vyprovodilo svého soupeře dokonce
devatenácti góly. O večerní program se pak
postaral Jakub Děkan se svou kapelou,
kterého pak vystřídal DJ Procházka. Ke
zdaru celé akce přispělo i krásné počasí.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co se
podíleli na organizaci celé akce, sponzorům
za podporu a hlavně divákům, že i v této
turbulentní době našli cestu do našeho
areálu.
Pavel Pospíšil

Sestava staré gardy Červených Peček: Stanislav Pokorný, Josef Adamec, Milan
Král, Jakub Kulhánek, Jiří Přiklopil, Roman Herčík, Aleš Procházka, Petr Podnecký,
Miroslav Hamza, Pavel Šanc, Jiří Král, Martin Mezsároš, Jaroslav Dejmek, Martin
Jelínek, Zdeněk Bulíř, Miloš Zuza, Tomáš Nádvorník, Michal Žoha (chybí na fotce),
Radek Kulhánek - rozhodčí

Ocenění členové: Rudolf Nádvorník, Miloš Zuza, Josef Kalenda, Zdeněk Lev, Pavel Předání šeků organizacím Volno a Domácí hospic Srdcem
Pospíšil, Bohuslav Král, Petr Podnecký, Jan Mezsároš, Ladislav Kruliš, Josef Slanař,
Jiří Plešinger; na fotce chybí Jaroslav Král, Bohumil Linhart
za výbor FK: Radek Kulhánek, Radek Šťastný
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