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Tradiční hasičský ples uspořádaný 26. ledna nepřilákal tolik 
návštěvníků, jak by si pořadatelé přáli. Potvrzuje se tak, že ho 
v oblibě vystřídala hasičská letní zábava.

 

K zápisu do první třídy, který proběhl ve dnech 4. a 5. února, se 
přihlásilo rekordních 32 zájemců. Ve škole na ně čekaly pohád-
kové úkoly. Více na str. 12.

Že mají místní smysl pro humor, bylo vidět v sobotu 9. března  
v tělocvičně. Šibřinky přilákaly rekordních 225 masek, které vy-
tvořily neopakovatelnou atmosféru. Více na str. 16.

O tom, že zima konečně skončila, svědčí i čerstvě narozená 
kůzlátka. Vydejte se podívat na kvetoucí kandík, pohled na jeho 
křehké květy vás určitě potěší. 

Masopustní průvod prošel 9. února za hojné účasti dětí i dospě-
lých hradištskými ulicemi. Odměnou všem byla tradiční zabijač-
ka, kterou v hasičárně připravil J. Vnouček.

Hradištko volí jinak než zbytek republiky, to se ukázalo v histo-
ricky první přímé volbě prezidenta. Výsledky voleb, kterých se 
účastnilo 68 % obyvatel, najdete na str. 5. 

Velkým úspěchem je postup školy do finále soutěže Grand Prix 
Obce architektů. To, zda získá Národní cenu architektury, se do-
zvíme v průběhu května. Více na str.10.

Od tohoto čísla bude Zpravodaj na webových stránkách obce  
i v barevné verzi. Všechna dosud vydaná čísla naleznete na www.
hradistko.cz/zpravodaj-obce-hradistko. 
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{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
při loňském otevření nové 
budovy školy jsme si mohli 
ověřit, jak rozdílné emoce 
vzbuzuje moderní stavba. 
Zaznívaly hlasy, že se 
přístavba ke staré budově 
nehodí, že má úplně jinou 
omítku a i to marmoleum 
je nějak divně zelené... 
V minulém čísle 
Zpravodaje věnovaném 
škole se objevil i článek 
architekta Krause o jeho 
představách a záměrech 
při navrhování budovy, 
o symbolice jednotlivých 
prvků i sepjetí školy 
s přírodou. Díky přečtení 
tohoto příspěvku řada 
lidí změnila svůj původní 
kritický názor, protože 
pochopila význam celého 
díla. Rozhodli jsme se dát 
stejnou šanci na obhajobu 
i architektům rodinných 
domů, které často 
bývají naší veřejnosti 
neprávem trnem v oku. 
Děkujeme za jejich ochotu 
i vstřícnost samotných 
majitelů. Téma moderních 
domů doplňuje rozhovor 
s Davidem Krausem. 
Možná že po přečtení 
tohoto čísla budete 
kolem jmenovaných 
domů procházet nikoli 
s trpkostí, ale se zaujetím 
nebo dokonce hrdostí, 
že i na Hradištku se píší 
kapitoly dějin moderní 
architektury.

Lucie Hašková

{ z jEDnání zO }
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Poznáte, jaký dům je na snímku a kde 
stojí? Správnou odpověď nám zašlete 
na redakce@hradistko.cz nebo pí-
semně na adresu obecní úřad Hra-
dištko, redakce Zpravodaje, Zámek 1, 
252 09  Hradištko, a to nejpozději do

 31. května 2013. 
Nezapomeňte připsat své jméno a kon-
takt. výherce obdrží knihu „Z Bene-
šova za architekturou 20. století“. 
v minulém čísle jste poznali dlážděnou 
cestu na Brunšově vedoucí na ovčičky. 
výherkyní se stala Květa MacKů. 

GratuLujeme.

ZnátE DObřE HRADištkO?

ZAStUPitELStVO JEDnALO 25. února
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 rozpočtovou změnu č. 07/2012. očekávané příjmy 
jsou v mínusové částce 920 809 kč s tím, že skuteč-
né příjmy k 31. 12. 2012 jsou ve výši 37 409 936 kč. 
výdaje činí částku ve výši 1 581 626 kč, skutečné 
výdaje k 31. 12. 2012 jsou ve výši 48 826 821.

 rozpočtovou změnu č. 01/2013. očekávané pří-
jmy jsou 1 801 000 kč s tím, že skutečné příjmy 
k 31. 1. 2013 jsou ve výši 25 760 800 kč. výdaje 
činí částku ve výši 2 259 000 kč, skutečné výdaje 
k 31. 1. 2013 jsou ve výši 24 130 900 kč.

 Záměr výkupu a výkup následujících pozemků: 
 parc. č. 582 kN ostatní plocha, ostatní komuni-

kace o výměře 53 m2 , na němž je veden veřejný 
vodovodní řád;

 parc. č. 616/10 kN ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře 34 m2, který slouží jako součást 
přístupové komunikace k místním objektům;

 parc. č. 628/3 kN ostatní plocha o výměře 
98 m2, který slouží jako součást komunikace 
k místním objektům a trasa vedení veřejné vo-
dovodní sítě;

 parc. č. 702/1 kN ostatní plocha o výměře 320 m2, 
který slouží jako přístupová komunikace k míst-
ním objektům;

 parc. č. 711/5 kN ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 809 m2, který slouží jako přístupová 
komunikace k místním objektům.
uvedené pozemky v místní části obce Pikovice 
byly vykoupeny od josefa a Ladislava Dolejších 
za částku 50 kč/m2.

   rozšíření předmětu pronájmu pozemku parc. č. 294, 
ostatní plocha o výměře 1 475 m2 ve vlastnictví obce, 
který se nachází v místní části obce Brunšov a byl  
předmětem pronájmu jen z části, o výměře 945 m2. roz- 
šíření předmětu pronájmu se rozšiřuje na základě 
žádosti občanského sdružení „Bikepark Hradištko“.

 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společnostní ČeZ Distribu-
ce, a.s. na pozemku parc. č. Pk 517 ve vlastnictví 
obce pro účel položení zemního kabelového ve-
dení NN. Právo odpovídající věcnému břemeni 
se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 kč.
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{ AkTuáLně }

HřbitOV V ObCi – AnO Či nE?
Jelikož se naše obec stále rozrůstá a přibývá rodin, které nemají tradici rodinného hro-
bu ve štěchovicích nebo v Davli, rozhodlo se zastupitelstvo obce vypracovat projekt 
na zřízení hřbitova v naší obci.

Pan starosta antonín merta ve  spolupráci  
s t. Hoznourkem, ing. Buriánkem a m. Ne-
užilem zahájili přípravné práce k uskutečně-
ní projektu, který se stává stále více aktuál-

ním tématem a  bohužel, v určité fázi života 
i potřebou každého z nás. možnost uzavřít 
smlouvu o koupi nebo pronájmu hrobového 
místa ve štěchovicích nebo v Davli je z kapa-
citních důvodů prakticky nemožné. Další ne-
výhodou je vzdálenost obou hřbitovů, zvláště 
pro starší občany, kteří navštěvují hrob svých 
blízkých pravidelně. 

Jednání o výkupu pozemků

vedení obce si delší dobu tohoto faktu 
je vědomo, a  proto má vytipováno něko-
lik lokalit pro umístění nového hřbitova. 
k úspěšnému řešení je třeba splnit několik 
podmínek. minimální vzdálenost od vod-
ních zdrojů (trvalé zástavby) 100 m, zahr-
nutí pozemků do územního plánu, výkup 

pozemků od některého z původních vlast-
níků polí nebo převodem ze státního po-
zemkového fondu, rozhodnutí vedení obce 
o velikosti hřbitova i odpovídajícího parko-
viště, projekt, rozpočet i finanční krytí celé 
investice atd. 

Další kroky

v současné době probíhá jednání s vlastníky 
těchto pozemků a podle výsledku konkrét-
ního místa pak bude zpracována projektová 
dokumentace a podniknuty další legislativní 
kroky vedoucí k uskutečnění celého záměru. 
Plocha pohřebiště by měla zahrnovat kromě 
hrobových a urnových míst také kolumbári-
um. Součástí areálu bude parkoviště, pro-
vozní budova a bude zde ponecháno místo 
na stavbu smuteční síně. 

text: ing. vácLav BuriáNek 
a iveta myšková

 Dokončení ze strany 1

 výsledek vyhlášeného výběrového řízení na zhotovitele díla „opra-
va místních komunikací Hradištko“, kterým se stala společnost 
šťastný asfalt, s.r.o. se sídlem Bronzová 2018/17, 155 00 Praha 5 
a Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Hradištko a jmenovanou 
společností .

 vypracování projektové dokumentace „Hradištko-Pikovice, tla-
ková kanalizace a Čov“ k výběrovému řízení v podobě prováděcí 
projektové dokumentace. Provedením výběrového řízení bude po-
věřena společnost iBoom, s.r.o., se sídlem Dolní 186, 284 1 kutná 
Hora, zastoupená ing. jaroslavem Benadou.

 vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla „Protipovodňová 
opatření obce Hradištko“, které zabezpečí společnost envipartner, 
s.r.o. se sídlem vídeňská 55, 639 00 Brno.

 Smlouvu č. 11088814 o poskytnutí podpory ze Státního fondu  
životního prostředí v  rámci operačního programu ŽivotNí 

ProStřeDí na vybudování nového Sběrného dvora v obci ve 
výši 1 808 881,65 kč.

 Schvaluje text vyhlášení konkursu na obsazení funkce ředitele Zá-
kladní školy Hradištko. Schvaluje jmenování mgr. Hany Hradilové 
předsedkyní konkurzní komise, ing. václava Buriánka, místosta-
rostu obce, členem konkurzní komise za zřizovatele základní školy, 
kterým je obec Hradištko a ing. Petra vlka, předsedu finančního 
výboru, členem komise s hlasem poradním. jmenuje paní věru 
kaduchovou tajemnicí konkurzní komise. Pověřuje starostu obce 
zasláním žádosti na Českou školní inspekci, krajský úřad Středo-
českého kraje, Základní školu Hradištko a školskou radu při Zš 
Hradištko o jmenování svých zástupců do konkurzní komise, po-
žádat ředitele/ku obdobné Zš o účast v konkurzní komisi a vyzvat 
pověřenou ředitelku Zš mgr. kostečkovou, aby zorganizovala vol-
bu zástupce z řad pedagogických pracovníků a doložila ji zápisem 
o volbě v souladu s vyhláškou o konkurzním řízení.

ZAStUPitELStVO JEDnALO 25. února

kAnALiZAČnÍ 
A VODOVODnÍ 

SÍŤ V ObCi
Nejnovější informací o vývoji projektu 
„Kanalizace a ČOv, Pikovice“ je to, že jsme 
úspěšně prošli prvním kolem – kontrolou 
naší žádosti o dotaci na Státním fondu ži-
votního prostředí. Je to částečný úspěch, 
nicméně ještě není vyhráno. 

konečné rozhodnutí o získání finanční výpo-
moci se dozvíme v polovině roku. abychom 
byli dostatečně připraveni na variantu, že 
nám dotace bude přidělena, zahájili jsme 
zpracovávání projektové dokumentace při-
hlášených kanalizačních přípojek a jejich 
umístění na pozemcích. Z tohoto důvodu 
navštíví pracovníci projekční kanceláře ty, 
kteří se přihlásili do systému odkanalizování.
v letošním roce bude opět vyhlášen dotační 
titul v rámci výzev krajského úřadu pro Stře-
dočeský kraj. rádi bychom se pokusili o zís-
kání podpory na stavbu vodovodu Pikovice 
– ii. etapa, abychom uspokojili další zájemce  
o vodovodní řad. Stejně tak je tomu i v pří-
padě prodloužení vodovodní sítě v lokalitě 
„velká Podkova“. v lokalitě „šlemín“ nyní 
probíhá projektová příprava.

text: iveta myšková
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ROZPOČEt 2013 – PřÍJMY                                                                   uvedeno v tis.
Daňové příjmy, poplatky a dotace 19 490
z toho: daně z příjmu, DPH 12 500

poplatky odnětí pozemku 10
místní poplatek za odpad 2 550
poplatek ze psů 50
poplatek vstupné, veř. prostranství 50
poplatek z ubytovací kapacity 30
výherní hrací automaty, loterie 100
správní poplatky 100
daň z nemovitostí 3 600
dotace 500

Nedaňové příjmy 4 470
z toho: vodné 3 000

vodovodní přípojky 400
pronájem byt. a nebyt. hospodářství 170
prodej a pronájem pozemků 150
ekokom, odpady podnik., železo 600
nahodilé příjmy (inert, knihovna, dary) 50
příjmy z úroků, podíly na zisku, akcie 100

cELKEM PŘÍJMY 23 960

ROZPOČEt ObCE 
na rok 2013 

ROZPOČtOVÉ 
URČEnÍ DAnÍ

U komentáře k rozpočtu v roce 2011 jsem se zmínil 
o částečném úvěrovém krytí investičních akcí naší obce. 
V roce 2011 se investovalo do vodovodu v Pikovicích, 
po dlouhé době tak obec čerpala úvěr. V roce 2012 jsme 
přistavěli školu a připravili detašované pracoviště pro 
Mš, v krátkém sledu jsme proto čerpali druhý investiční 
úvěr.  

Pokud nechceme jako zastupitelé vyčerpat všechny volné 
prostředky obce na  doplatek spoluúčasti u  dotací, tak je 
nutné doplatit investiční akci formou investičního úvěru. 
uvidíme, co nás čeká v roce 2013, budu si přát další úspěšný 
projekt. Snad se podaří získat dotaci na kanalizaci pro část 
naší obce (a tím další investiční úvěr). 

Rozpočet na nový rok

rozpočet na rok 2013 je navržen jako přebytkový, přebytek 
je určený na částečné splacení účelových investičních úvěrů. 
co nevidíte v přiloženém schváleném rozpočtu roku 2013? 
Zcela jistě proběhne vybudování nového sběrného dvoru 
na  Brunšově, spoluúčast obce bude činit cca 800 000 kč 
při celkových výdajích cca 2 609 000 kč (1 808 000 kč kry-
to dotací). v roce 2012 jsme úspěšně prodali čtyři stavební 
parcely. 

Rozpočtové určení daní

Příjemnou otázkou je rozpočtové určení daní (ruD). Podle 
vysněných předpokladů si naše obec má polepšit až o 4 mil. 
kč. ve schváleném rozpočtu na rok 2013 počítáme s navý-
šením o cca 1,5 mil. Po půl roce vyhodnotíme realitu a po-
dle toho upravíme rozpočet, investice, splátky. Navýšit pří-
jmy hned od začátku roku a zároveň hned utratit všechny 
finance je jednoduché, ale velice nezodpovědné. Dle zákona 
se musíme chovat s  péčí řádného hospodáře, převedeno 
do myšlení obyčejného člověka, v dnešní době musí převlá-
dat opatrnost. až uvidíme, že nové ruD funguje, budeme 
v průběhu tohoto roku plánovat další investiční akce. 

Pokud budete mít další dotazy k rozpočtu naší obce, rád 
vám je zodpovím na veřejném jednání zastupitelstva nebo 
mě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu pipota@
hradistko.cz.

text: tomáš PiPota, 
člen finančního výboru

Stav účtů obce k 31. 12. 2012:

Stav úvěru vodovod Pikovice 
k 31. 12. 2012 7 324 000,00

Stav úvěru přístavba Zš 
k 31. 12. 2012 12 439 989,65

Peněžní prostředky na účtech 
k 31. 12. 2012

7 107 520,26
(z toho na rekultivaci 
skládky 405 663,61)

ROZPOČEt 2013 – VÝDAJE                                                                   uvedeno v tis.
Doprava 700
z toho: oprava silnic 500

dopravní obslužnost 200
vodní hospodářství 2 700
z toho: vodné PSv 600

vodovodní přípojky, investice 400
elektrická energie 400
poplatek Česká inspekce ŽP 300
opravy, údržby a služby 1 000

kanalizace 2 000
školství 2 550
z toho: příspěvek mš 800

příspěvek Zš 700
za žáky jiným obcím 350
investice, projekty, služby a opravy 700

knihovna 150
kultura 95
Zpravodaj 120
tělovýchova - tělocvična 190
Bytové hospodářství 180
veřejné osvětlení 1 100
Územní plánování 100
komunální služby a územní rozvoj 781
z toho: výkup pozemků 100

platby daní a poplatků 300
ostatní 145
příspěvky organizacím 236

Sběr o odvoz komun. odpadů 3 836
rezerva pro krizové situace 40
Údržba obce 1 900
z toho: mzdy 1 500

materiál, opravy a údržba 400
Zásahová jednotka SDH 300
z toho: na činnost Hradištko 250

na činnost Pikovice 50
odměny zastupitelstva, volby 950
Činnost veřejné správy 3 830
z toho: mzdy a dohody 2 100

DHim, materiál a opravy 230
elektrická energie 200
poštovné, telekomunikace 200
bankovní poplatky, pojištění 100
cestovné, školení, příspěvky zam. 150
pohoštění 100
neinvestiční příspěvky (sociální) 50
ost. služby (právník, geodeti, web) 700

Placené úroky 350
ceLkem vÝDaje 21 872
roZDíL Příjmy - vÝDaje 2 088
SPLÁtKY ÚvěRU 2 088
ROZDÍL PŘÍJMY - vÝDaJE - SPLÁtKa ÚvěRU 0
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inFORMACE kE StAnOVEnÝM 
POPLAtkŮM PRO ROk 2013

Zastupitelstvo obce Hradištko na svém veřejném zasedání dne 17. prosince 2012 pro-
jednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů. Znění této přijaté vyhlášky, které je zveřejněno na úřední desce 
a na webových stránkách naší obce, vyvolalo zejména mezi majiteli objektů určených 
nebo sloužících k individuální rekreaci poměrně velkou řadu negativních ohlasů  k člán-
ku 4, který hovoří o sazbě poplatků, kde došlo k jejich zvýšení pro kalendářní rok 2013.

Naprostá většina obcí a měst v celé Čr čekala 
na projednání a přijetí nového zákona, který 
by umožnil obcím a městům upravit poplat-
ky na likvidaci vyprodukovaných odpadů dle 
skutečných nákladů, které musí obce a města 
každoročně vynaložit ze svých celoročních 
rozpočtů a které by mohly být použity úplně 
k jiným účelům např. ke zlepšení celkové in-
frastruktury obce. tyto náklady zdaleka ne-
odpovídají poplatkům, které jsou v souladu 
se stanovenou zákonnou normou v obcích 
a městech vybírány. 

nepopulární, ale nutné opatření

je tomu tak i  v  naší obci, což vyplývá ze 
srovnání nákladů a příjmů obce v odpado-

vém hospodářství za uplynulý kalendářní 
rok. 

celkové náklady  3 903 118 Kč
celkové příjmy  2 236 223 Kč

obec tedy loni doplatila ze svého rozpočtu 
částku 1  666  895 kč. Zastupitelstvo zhod-
notilo celou situaci a rozhodlo o nové výši 
poplatků pro trvale žijící obyvatele i pro ma-
jitele rekreačních objektů. Plně chápeme, že 
se jedná o nepopulární opatření a o určitý zá-
sah do rodinných rozpočtů, nicméně obec již 
nadále nemůže zvyšovat náklady na likvidaci 
vyprodukovaných odpadů jen z celoročního 
rozpočtu obce.   

Poplatky pro chataře

Především majitelům rekreačních objek-
tů přijde výše celoročního poplatku 900 kč 
nesrovnatelně vyšší než poplatek pro trvale 
hlášené občany. tento poplatek je však jed-
norázový za celý objekt a  je jedno, zda ho 
obývá jedna či více osob. oproti tomu čtyř-
členná rodina trvale žijící v naší obci zaplatí 
poplatek ve výši 2 600 kč. Přesto se mnozí 
rekreanti cítí obcí diskriminováni a  argu-
mentují tím, že svůj odpad vozí do Prahy. ani 
srovnání výše poplatku s poplatkem v Praze 
není namístě. 

Osvobození od poplatku

obecně závazná vyhláška v článku 6 osvo-
bození od  poplatku jasně určuje, koho lze 
od těchto poplatků osvobodit. Zastupitelstvo 
obce nemíní od těchto zásad ustupovat a jed-
noznačně považuje přijatou obecně závaznou 
vyhlášku za  jednoznačnou právní normu, 
která je postavena na roveň např. daně z ne-
movitosti. Zastupitelstvo obce se samozřej-
mě nebrání jednat o jednotlivých případech 
k odpuštění či zmírnění poplatku, bude se 
však skutečně jednat o mimořádné ojedinělé 
případy. Předpokládáme, že takto poskytnuté 
vysvětlení je pro velkou většinu z vás posta-
čující a že ze strany obce nebude muset do-
jít k dalším zákonným opatřením, která by 
mohla vyvrcholit i v opatření exekuční.

text: miLaN váLa, 
pracovník oÚ Hradištko  

O VEřEJnÉM OSVĚtLEnÍ  iii.
Jsou to již dva roky co je v provozu veřejné osvětlení po rekonstrukci. Přenesená 
správa VO, celonoční osvětlení, nahlašování poruch na obecní úřad, očíslované svě-
telné body a větší spolehlivost soustavy – to jsou snad již fakta, na která jsme si všich-
ni zvykli. Za celou dobu provozu nebylo žádné nově instalované svítidlo svévolně 
poškozeno, za což jsme rádi.

Na stavbu rozšíření veřejného osvětlení bylo 
12. února 2013 vydáno územní rozhodnutí. 
Firma ČeZ eS s.r.o provede výběrové řízení 
na realizaci díla v dohodnutém rozsahu. Do 
tří měsíců od vydání stavebního povolení 
tak bude za optimálních podmínek insta-
lováno 48 nových světelných bodů po celé 
naší obci.

Při upřesňování projektu Rozšíření 1 byla 
vytipována i další místa, kde by se mohlo 
osvětlení rozšířit v následující etapě dalším 
dodatkem smlouvy se zhotovitelem ČeZ eS 
s.r.o.  je proto možno do 30. června 2013 
poslat na oÚ případné žádosti o nové svě-
telné body v místech s trvalou zástavbou. 

text: PaveL Pešek 

kOnkURZ nA řEDitELE/kU 
ZákLADnÍ škOLY  HRADištkO
k 31. lednu 2013 se vzdala funkce dosavadní ředitelka Základní školy Hradištko Mgr. 
Jana Jelínková.  Dočasným vedením školy byla starostou pověřena její zástupkyně Mgr. 
Lenka kostečková.  na jaře proběhne řádný konkurz, z něhož vzejde nový ředitel či ředi-
telka, který nastoupí s novým školním rokem.

konkurzní řízení je dáno vyhláškou a má 
svá pevná pravidla. v konkurzní komisi jsou 
zástupci zřizovatele (obce), krajského úřadu, 
České školní inspekce i školské rady. jednání 
je dvoukolové a neveřejné. 

Zájemci  mohou podávat přihlášky do 15. 
dubna 2013. celé znění vyhlášení konkur-
zu si můžete přečíst na webových stránkách 
obce.

text: HaNa HraDiLová



{ 5 }

{ AkTuáLně }

ZnAČEnÍ nAUČnÉ StEZkY
V průběhu měsíce dubna provedou pracovníci klubu českých turistů vyznačení naučné 
stezky Vystěhované Hradištko, která vede od zámku až ke štěchovickému mostu.

turistické značky se malují především na stromy nebo sloupy veřejného osvětlení. Pokud 
nebude jiná možnost, požádáme majitele přilehlých domů, zda může být značka namalována 
na plot. věříme, že pro to budete mít pochopení.

text a foto: Lucie Hašková

VÝHODná 
HYPOtÉkA

Ve spolupráci obce Hradištko a Modré 
pyramidy stavební spořitelny, která je 
dceřinou společností komerční banky, 
mají občané Hradištka jedinečnou šan-
ci využít hypotéku od komerční ban-
ky za garantovanou úrokovou sazbu  
2,99 % p. a.

tato sazba bude udělena mimořádně, po-
kud bude úvěrová žádost splňovat veškeré 
podmínky a nemovitost, na kterou bude 
čerpán úvěr, bude zajištěna zástavním prá-
vem. každý zájemce – občan Hradištka 
obdrží certifikát, prostřednictvím něhož 
má nárok na výjimečnou úrokovou sazbu.
věříme, že tato možnost bude přínosem 
ve vašem dalším osobním rozvoji. více in-
formací ráda zodpoví oblastní manažerka 
pro Prahu-západ Ladislava Falátová, tel. 
777 333 270, e-mail: ladislava.falatova@

VÝSLEDkY PREZiDEntSkÝCH VOLEb
VÝSLEDkY 1. kOLA 

Prezidentský kandidát
Počet hlasů

Hradištko Pikovice Brunšov celkem
karel Schwarzenberg 242 69 69 380
miloš Zeman 108 23 36 167
jan Fischer 90 32 36 158
jiří Dienstbier 75 15 22 112
vladimír Franz 35 13 4 52
Přemysl Sobotka 28 13 4 45
jana Bobošíková 16 3 7 26
taťána Fischerová 16 4 10 30
Zuzana roithová 13 10 6 26
celková volební účast 623 (66,4 %) 182 (67,4 %) 194 (74,6 %) 999 (69,5 %)

VÝSLEDkY 2. kOLA 

Prezidentský kandidát
Počet hlasů

Hradištko Pikovice Brunšov celkem
karel Schwarzenberg 402 142 116 660 (66,33 %)
miloš Zeman 214 55 66 335 (33,67 %)

celková volební účast 616 (65,74 %) 197 (70,35 %) 182 (69,46 %) 995 (67,25 %)
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tĚŽká POZiCE ARCHitEktURY
Architektura jakožto umělecké odvětví má složitější roli než ostatní druhy umění. každý 
člověk má právo vybrat si knihu, kterou bude číst, obraz, který si pověsí doma na zeď, či 
píseň, kterou bude poslouchat. Může si vybrat dům, jaký si nechá postavit, ale nemůže 
ovlivnit to, co bude stát v jeho okolí. 
Pokud vyjde špatná kniha nebo někdo na-
maluje nehezký obraz, jejich existence nás 
nijak neobtěžuje. Pokud však někdo postaví 
ošklivý dům, těžko ho můžeme přehlížet nebo 
se tvářit, že neexistuje. jiný problém nastává, 
když je postaven dům, esteticky, ekonomic-
ky i funkčně vyvážený, který se však vymyká 
zvyklostem v dané oblasti. Pak je veřejností 

odsouzen za to, že se k ostatní zástavbě neho-
dí. Často jsou záměry architekta nepochope-
ny. estetické vnímání architektury bylo minu-
lým režimem silně narušeno a ani pád režimu 
nezpůsobil očekávaný obrat. Zatímco za první 
republiky majetní občané využívali renomo-
vané architekty, domy majitelů, kteří zbohatli 
po revoluci, jsou ukázkou kýče a nevkusu. 

může tedy běžný člověk poznat, zda je ten či 
onen dům architektonicky hodnotný? Běžné 
vzdělání nás k tomu nepředurčuje. ve škole 
jsme se naučili rozlišit gotiku od baroka, uči-
vo o architektuře zpravidla končilo obdobím 
secese a kubismu. Pokud se sami o moderní 
architekturu nezajímáme, nevíme o ní téměř 
nic. Nechme se tedy poučit odborníky – archi- 
tekty a podívejme se na moderní domy v naší 
obci jejich očima.

text: Lucie Hašková

šikMÝ DŮM
Dvoupodlažní objekt ve tvaru seříznutého 
hranolu je koncipovaný jako pasivní dům 
na jih otevřený, naopak na sever uzavřený, 
navíc chráněný valem bývalých muničních 
skladů, který je součástí pozemku. Archi-
tektonické ztvárnění domu je vedeno sna-
hou o co nejkvalitnější bydlení. 

Forma domu vychází z  vyabstrahovaného 
tvaru zmíněného valu. v přízemí je umís- těn veškerý servis, dvougaráž 

a obytný prostor s kuchyní a jí-
delnou. Druhé podlaží je tvo-
řeno jako dvoutrakt se dvěma 
samostatnými bloky. Prvním 
je ložnice rodičů s vlastní šat-
nou a koupelnou na východní straně domu. 
Druhým blokem jsou dvě ložnice dětí a jed-
na ložnice pro hosty. významný podíl po-
zemku tvoří na jeho jižní straně v létě stínící 

pás vzrostlých borovic. výrazným spojova-
cím prvkem je i pohledově uplatněná zelená 
střecha. Úzká a protáhlá hmota domu umož-
ňuje větší využití pozemku. 

tERASY RAJCHARDOV
Dům stojí ve strmém svahu v místě původní 
dřevěné chatky. Ze sklonu terénu vyplynula 
jeho terasovitá forma s několika ustupující-
mi terasami v rámci domu i zahrady. Prvot-
ním záměrem bylo přizpůsobit architekturu 
domu terénu pozemku a danému místu, za-

členit objekt do terénu místa a nedostávat se 
do kontrastu s okolím. Dům je situován v te-
rasách s výhledy do údolí řeky vltavy, jehož 
horní část směřuje jako „kukátko“ na řeku.

Vnitřní uspořádání
Dispozice řešení domu vychází z potřeb ro-
diny, zahrnující otevřené, propojené společ-
né prostory s příčnými průhledy, terasami 
a lodžiemi s krásnými výhledy a současně 
respektování soukromí jednotlivých členů 

rodiny, tzn. prolínání 
otevřeností s intimitou.

konstrukce domu 

Železobetonová mono- 
litická konstrukce je uza- 
vřena systémovým fasád- 
ním systémem o tloušť-
ce 25 cm. Plochá střecha 
objektu je částečně po-
chozí, napojena scho-
dištěm na 2. NP domu, 
s dvěma střešními svět-
líky, které prosvětlují 
a  provětrávají vnitřní 

prostor domu ze shora. Železobetonová 
konstrukce objektu se přiznává v interiéru 
domu formou pohledových betonů či při-
znaných hrubých betonových monolitic- 

kých konstrukcí finálně natřených bílou 
barvou.

barvy a materiál v interiéru

„Syrovost“ pohledového betonu si dobře ro-
zumí jak s transparentním sklem schodiště 
v hale, tak s bílým lakem kuchyňského ná-
bytku, dubovou podlahou či šedou a bílou 
výmalbou stěn. Barevnost interiéru navazu-
je na exteriér domu, tedy přes valéry šedé po 
bílou a černou s akcenty dřeva a skla. Barev-
ným prvkem v domě jsou koupelny, jejichž 
decentní barvy jsou voleny v souladu s nad-
časovostí, bez ohledu na dobové trendy.

text a foto: ing. oLDřicH macH                                                                          

Autoři: 
Ing. arch. 

Radek Lampa, 
Ing. arch. matěj Barla, 
Ing. David Hřebačka, 

(Rala, s.r.o.)
Realizace: 2011

Architektonická studie: 
Ing. arch. josef kocian, 
Ing. arch. Aleš kubalík 

(Sporadical s.r.o.)
Prováděcí projekt, 

Projekt pro stavební povolení: 
Ing. Oldřich mach, Ing. Lukáš Vrba

interiér: Ing. Oldřich mach
Realizace: 08/2010 – 2013 



{ 7 }

{ TÉmA: mODERní DOmy }

DŮM S VÝHLEDEM nA řEkU SáZAVU

Architektonická koncepce

Dům ležící na  severním svahu plně vyu-
žívá krásného výhledu na  petrovské strá-
ně. Na stavbu byla použita imitace kamene 
v kombinaci s pohledovým betonem. okenní 
otvory jsou vyplněné dvojitým sklem se sub-
tilními hliníkovými rámy tmavé barvy, které 
společně se zasklením splývají v jednu čistou 

plochu. mají tak za úkol zrcadlit, nikoli ohra-
ničovat. Zajímavým prvkem je plnoplošné 
zasklení fasády pracovny, které nabízí ničím 
nerušený průhled z interiéru na malebné pa-
norama protějšího břehu řeky Sázavy.

Provozní koncepce
výšková dispozice vnitřního prostoru reagu-
je na svažitý terén pozemku. vstupní prostor 
tvoří zádveří a hala, odkud se po vyrovnáva-

jících schodech vchází do obytného ohniska 
domu. tím je obývací pokoj, který organic-
ky vplývá do oddělitelné pracovny. Stranou 
hlavní osy domu je posunuta zklidněná část 
ložnic s  odděleným sociálním a  hygienic-
kým standardem. Živou komunikaci interié-
ru s exteriérem splňuje propojení obývacího 
pokoje s terasou, kde se zároveň setkává výš-
ková úroveň domu a pozemku.

RODinnÝ DŮM U LESA
Domek stojí na  rozhraní chatové osady, 
konce obce Hradištko a lesa, táhnoucího se 
na masiv medníku. toto spojení zrodilo pěk-
ně orientovanou parcelu, která zkulturněna 
ještě vzrostlými stromy a keři tvořila krásný 
vstupní materiál. Proto jsem od počátku po-
stupoval s pietou k původní výsadbě a sna-
žil se ji stavbou nenarušit, naopak vtáhnout 
do  interiéru. krom toho se poloha domku 
snaží artikulovat hranici mezi lesem a  za-

hradou, mezi utilitárním a estetickým, mezi 
chladem a sluncem.
Na  pozemku předtím stála chata v  místě 
současné garáže, klasické plnivo chatařských 
osad: kamenná podezdívka, dřevěný domek 
s prosklenou verandou. ta mi hmotově a ma-
teriálově byla inspirací k odlehčenému vý-
razu, již by měl zachovat i nový dům: pevný 
postament v  podobě těžkého betonového 
hranolu přízemí a lehkosti dřevěné konstruk-

ce patra, zvýrazněné exponováním nosných 
rámů pohledově do  exteriéru. místo našla 
i  citace kamenné podezdívky, zopakovaná 
i na komínu, tradičních kamenných součás-
tech chat, kterými se tyto příbytky váží k živ-
lům ohně a země.
Dům získal ocenění odborné poroty soutě-
že Dům roku 2011 časopisu Můj dům.

Autor: 
Ing. arch. mgA. Ondřej kamenický 

(www.okadesign.cz)
Realizace: 2007

Autor: 
Ing. arch. mgA. Ondřej kamenický 

(www.okadesign.cz)
Realizace: 2011 
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CHAtU VYStřÍDAL RODinnÝ DŮM
Dům je rekonstrukcí a přístavbou původní rekreační chalupy. Předchozí stavba měla 
zastavěnou plochu kolem 80 m2 a byla nedostačující pro celoroční obývání čtyřčlennou 
rodinou. Z původní stavby byl zachován pouze sklep a obvodové zdivo přízemí. Do této 
části bylo navržené nové jádro domu – schodiště, koupelna a kuchyně. Další obytné 
místnosti jsou v nově vybudovaných prostorech. 

Dispoziční řešení
v přízemí je kromě kuchyně ještě jídelna na-
vazující na venkovní terasu a obývací pokoj, 
kterému dominuje vysoký krb. Pokoj je na-
víc propojený velkým oknem se zahradou. 
v podkroví jsou ložnice, centrální koupelna 
a  prádelna. Do  centrální schodišťové haly 
uprostřed domu přivádí denní světlo sesta-
va střešních oken. každá obytná místnost 
má alespoň jedno okno. okna jsou všechna 
čtvercová, jen různých velikostí.

Použité materiály
Nové obvodové zdivo je z  keramických 
bloků. Fasáda je z  tlakově impregnovaných 
smrkových prken. Střecha je z  černé ple-
chové falcované krytiny. Stejné barvy jsou 
i ostatní klempířské a zámečnické výrobky. 
vnitřní stěny jsou omítané štukovou omít-
kou, ponechané v  bílé barvě, některé stěny 
a  krb jsou obloženy místním kamenem. 
Podlahy jsou z  velkoformátové dlažby od-
stínu podobnému obkladovému kameni. 

Schodiště a chodba v patře jsou z dubových 
kartáčovaných prken, jen v  ložnicích jsou 
koberce. Nábytek je jednoduchých tvarů, ve-
směs z masivního voskovaného dubu.

Největším příno- 
sem projektu by- 
lo zachování čás-
ti původní zahra-
dy se vzrostlými  
stromy. Dům, přes- 
tože nový, obklopuje stará zrekultivovaná za- 
hrada. Nedochází zde k jevu, celkem běž-
nému u novostaveb, kdy je dům nadlouho 
vsazen do holého pozemku.

VÍkEnDOVÉ ObYDLÍ V ROMAntiCkÉ PřÍRODĚ
Dům stojí na místě chaty, kterou v padesátých letech postavili prarodiče nynějšího 
majitele. Po revoluci přišla nabídka k odkoupení rozlehlého údolí, kterou nešlo odmít-
nout. Stará chata pomalu dosloužila, a tak přišlo rozhodnutí o realizaci nového bydlení 
v duchu původní dřevěné stavby. 

konstrukční řešení
Nově vybudovaný dům díky dřevu a kame-
ni harmonizuje s okolím. má dvě nadzem-
ní podlaží a sedlovou střechu. konstrukce 
objektu je dřevěná, pobitá hloubkově im-
pregnovanými palubkami, které nevyžadují 
údržbu. Dřevo se uplatňuje v exteriéru i v in-
teriéru. Půdorys domu má pouhých 9 x 6 m.

Vnitřní uspořádání
v přízemí je obytná kuchyně a obývací po-
koj s  krbem a  zázemí. v  podkroví jsou tři 
ložnice a koupelna. Z obou stran na dispo-
zici přízemí přiléhá rozsáhlá dřevěná pergo-
la s částečným zastřešením, která umožňuje 
obyvatelům domu optimálně využívat obě 
venkovní terasy v různých klimatických ob-

dobích.

Sepětí s přírodou
chata stojí v  prud-
kém svahu, obklope- 
ná vzrostlou zelení, 
nad malebným údo-
lím. Hřeben objek- 
tu sleduje vrstevnice 
svahu a optický prů-
běh hranice lesa. Na- 
bízí komfortní byd-
lení uprostřed pří- 
rody. Pozemky přilé- 
hající k domu zůstaly 
zachovány v původ-
ní podobě, celé údo-
lí obklopují vzrostlé 
stromy a protéká jím 

 

potůček. Na místě bývalého močálu byl vy-
budován rybníček a vlhké mikroklima pro-
spívá zdejší vegetaci. Zahrada stále dýchá 
svěžestí a je radost trávit zde volný čas. 

Autor:
 Ing. arch. Jiří Junek 

(www.ajj.cz)
Realizace: 2012

Autor: Ing. arch. Luboš Zemen, 
studio 4DS

www.4ds.cz
Realizace: 2005 
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bRUnšOVSká HACiEnDA – rekonstrukce s dostavbou
Stavba se nalézá na jižním svahu jednoho ze štěchovických kaňonů, původně z třicátých 
let minulého století v duchu romantické trampské chaty – haciendy s terasami a ochozy. 
tento fenomén spolu s bujnou vegetací přírodního prostředí v zeleni připomínal sta-
vebníkům jejich předchozí pobyt v Austrálii a byl důvodem k zakoupení nemovitosti 
s následnou rekonstrukcí pro soudobé bydlení. 

Stávající prostory byly upraveny na ložnice 
s  příslušenstvím včetně pracoven, obytný 
prostor s kuchyní a jídelnou byl přistavěn do 
prostoru jako konzolovaný hybridní novo-
tvar, unikátně vyložený na ocelovém rámu. 
Část novostavby v terénu je zděná ze skořepi-
nových betonových tvárnic s vnitřním izolač-
ním komplexem z polystyrenových  panelů, 
část ve vzduchu nad terénem je kompletní 
dřevostavba. tato technologie řadí dům do 
nízkoenergetické kategorie. S původním ob-
jektem je novostavba propojená vstupním  
proskleným krčkem.  Důraz je kladen na 
průhledovou transparenci, propojení s exte-
riérem na různých úrovních a splynutí stavby 
se zelení. točité venkovní schody komuni-
kačně propojují vstupní podlaží s horní tera-
sou. kuchyňská část je osvětlena světlovody, 
jídelní část střešním světlíkem. 
Střecha zděné části je upravena jako střeš-
ní zeleň. Část přízemní stavby k  terénu se 

střešní  terasou je upravena jako trelážový 
blok, hacienda je rekonstruována do  pů-
vodní podoby. Stávající objekty byly tepelně 

doizolovány, novostavba je v kategorii níz-
koenergetické stavby. Součástí komplexu je 
malý venkovní bazén. tepelným médiem je 
zemní tepelné čerpadlo ivt.  

RODinnÝ DŮM VE VÝStAVbĚ
Architektonické řešení

jedná se o  novostavbu rodinného domu 
v zastavěné části obce na prostorné a slunné 
parcele, výhodně orientované vůči světo-
vým stranám i příjezdovým komunikacím. 
Stavba je pojata v duchu moderní soudobé 
architektury vycházející z tradic funkciona-
listické architektury. Přesah horní hmoty je 
hlavním architektonickým prvkem a dodává 
domu dynamiku a osobitost. Použité materi-
ály jsou přírodní se snahou působit příjemně 
na uživatele uvnitř i navenek. cílem návrhu 
je zajistit provozní a uživatelskou funkčnost 
s  vysokým důrazem na  nízkoenergetický 

provoz celého objektu. Zároveň by měl svým 
měřítkem a urbanistickým umístěním půso-
bit přirozeně na své okolí.

Hmotové řešení

Dům má půdorysné rozvržení písmene t 
a je situován do severozápadní části pozem-
ku. Střechy jsou ploché s atikou a s vnitřními 
dešťovými svody. Hlavní dvoupodlažní po-
délná hmota je kolmá na příjezdovou komu-
nikaci. Hmota 2. NP přesahuje spodní pod-
laží směrem na jih o 3 m a vytváří dynamický 
prvek, který zároveň kryje terasu v přízemí. 
Směrem na jih se dům otvírá do zahrady, veš-

kerá okna na tuto stranu jsou navržena jako 
francouzská a dveře jsou prosklené. Dosta-
tek soukromí zajišťuje minimální prosklení 
k příjezdové komunikaci na severní straně. 
objekt je nepodsklepený, má dvě nadzemní 
podlaží. jedná se o jednu bytovou jednotku.

Dispoziční řešení
v přízemí na vstupní halu navazuje kuchyň, 
jídelna a obývací pokoj. Společně tvoří jeden 
otevřený prostor. Dále je z  haly přístupná 
„technická“ koupelna a komora. v  přízemí 
je umístěna pracovna, která je přístupná jak 
z obytného prostoru, tak i ze zahrady. tech-
nická místnost má samostatný vstup a ob-
sahuje kotel a akumulační nádrže na vodu.
Z haly je přímým schodištěm přístupné 2. NP, 
ve kterém je situována ložnice rodičů s vlast-
ní šatnou. Dětský pokoj je navržen tak, aby 
ho bylo možné dodatečně a jednoduše roz-
dělit příčkou na dvě místnosti. Z haly je pří-
stupná koupelna a samostatné Wc.

Materiálové řešení

Na části fasády je navržen kamenný obklad 
v  odstínu. ostatní plocha bude řešena ten-
kovrstvou probarvenou omítkou světlého 
odstínu. okna jsou navržená dřevěná euro 
standardu zasklená izolačním trojsklem. Stí-
nění na  jižní straně je navrženo posuvnými 
dřevěnými žaluziemi. 

Autor: Akad. arch. Miloslav Čejka, 
Studio FAM – architektonický atelier 

Realizace: 2004

Autor: Ing. arch. Jan Mudra, 
atelier PH6 

Realizace: 2013
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 Kdy a  jak jste u  sebe rozpoznal jisté 
umělecké nadání a rozhodl jste se, že 

budete architektem?
asi v páté třídě na základní škole jsem začal 
mít pocit, že by mě bavilo vymýšlet domy. 
Stavěl jsem si městečka z krabiček od sirek. 

 architekt je velmi závislý na investoro-
vi, který bude financovat realizaci stav-

by. Jak moc vás to svazuje?
Dívám se na to z druhé strany, toto omezení 
mě naopak posouvá dál. Přijdou za mnou lidé, 
mají ke mně důvěru, kterou jim splatím tím, 
že se moje představa potká s tou jejich, že je 
vedu, že se o ně starám, že spolupracujeme. 
Dřív jsem považoval za středobod mé práce 
dům, ale dnes stojí v centru mé pozornosti lid-
ský příběh neboli spíše ten klient. mělo by to 
ale být oboustranné, je skoro nemožné postavit 
pěkný dům pro člověka, který vám nedůvěřuje. 

 chápu to tak, že realizujete sen jiných 
lidí, nikoli svůj sen nebo představu. 

ano, snažím se o to, ale překonávat své stíny, 
své ego a své zaběhlé představy je velmi těžké. 
v kanceláři jsme si říkali, že bychom chtěli 
docílit toho, že ani my, ani klienti nebudou 
nikdy dopředu vědět, co z nás vypadne.

 co všechno se potřebujete o lidech do-
vědět, abyste jim navrhl dům na míru?

Snažím se zjistit, co je za člověka a co oče-
kává od svého života. když za mnou přijdou 
lidé poprvé, jsou vždycky slušně oblečení. až 
po čase se odváží přijít v tričku, protože vidí, 
že já jsem taky v tričku. musím odhalit jejich 
slupku a zjistit, jaké je jejich subjektivní vní-
mání světa. Dům, který si přejí, může jejich 
život někam posunout. tím ale netvrdím, že 
je to ta nejdůležitější věc, na druhou stranu 

čím jsem starší, tím více vidím, jak jsou věci 
jako design či architektura pomíjivé. Pokud 
to mám v hlavě špatně nastavené, ani krásný 
lesklý dům mi život nevylepší.

 Když si někdo postaví moderní dům, 
většině společnosti se nebude líbit. 

Bude například tvrdit, že se nehodí do sta-
ré zástavby. Jak byste proti tomuto názoru 
argumentoval?
Lidé takové stavby odsuzují, protože v Če-
chách chybí vzdělávání společnosti na to, aby 

rozpoznala kvalitní architekturu, aby vůbec 
přijímala moderní architekturu. jsme vycho-
vávaní v tom, že bydlení má být konzerva-
tivní. Například vůči autům takovéto před-
sudky neplatí. mohou mít futuristický vzhled 
a nikomu to nevadí. uvedu jiný příklad. celá 
staletí nosily ženy pouze sukně a najednou 
někdo řekl, že mohou nosit i  kalhoty. ta-
kový převrat posouvá společnost dopředu. 
Podobnou roli hraje i moderní architektura. 
moderní domy jsou skvělé v tom, že vytvářejí 

v daném místě novou energii a náboj, a to bez 
ohledu na to, jestli jsou hezké nebo ne. Nutí 
lidi, aby připustili, že někdo má jiný vkus 
a chce mít například plechový dům. 

 Majitele takového domu musí kritika 
přirozeně mrzet...

tito lidé hrozně riskují, dávají kůži na trh a je 
jednoduché je pomlouvat někde v hospodě. 

ale jejich dům je pro ně srdeční záležitost, 
a jsou proto velmi zranitelní. já si takových 
lidí vážím, protože jsou odvážní. Například 
v Pikovicích je u hlavní silnice dřevostavba 
a věřím, že se možná lidem moc nelíbí. ale 
z  hlediska architektury je velmi zajímavá, 
dům navrhli mladí šikovní architekti. moc-
krát jsem jel kolem, až jednou jsem se roz-
hodl zazvonit a paní, která tam bydlí, jsem 
dům pochválil. Bylo vidět, jak ji to potěšilo. 
ten dům velmi respektuji – právě z hlediska 
té odlišnosti.

 Jak byste charakterizoval architekturu 
na Hradištku? co se vám zde líbí a ne-

líbí?
Připadá mi rozmanité, má několik fenoménů 
– oblast plemenářů, hřiště, tělocvičnu a ryb-
ník, kde v zimě bruslí spousta dětí. Líbí se mi 
zámek, který má charisma a vytváří přiroze-
né centrum obce. Na druhou stranu mi přijde 
absurdní samoobsluha, kde je nábytek. to je 
vzácný prostor, kde by mělo být živo. a zatím 
nevyřešeným místem je náves naproti japece, 

kde bude potřeba velmi citlivě promyslet, co 
se tam jednou postaví, což může celou obec 
zazdít, nebo ji naopak pozvedne. Berte to 
však jako povrchní rychlé soudy. jezdím sem 
šest let a teprve od prosince tu žiju. ale už 
jsem zde srdečně lapen. mám rád procházky 
podél Sázavy, lesy a okolí štěchovického mos-
tu. užívám si i každodenní cestování z Prahy 
podél vody. když jsme se přestěhovali z Pra-

Hlavní pracovní náplní architekta DAViDA kRAUSE je odhalit myšlení a cítění svých klientů. Je zvyklý se ptát a poslou-
chat názory druhých. Jeho odpovědi často končily otázkou, co si o dané věci myslím já, což se mi často nestává. Povídali 
jsme si o odvaze i zranitelnosti lidí, kteří si postaví moderní dům, o plýtvání prostorem v české kotlině i o tom, co by bylo 
na hradištské škole jiné, kdyby při její stavbě nehrály roli peníze.

MODERNÍ  DOMY  PŘINÁŠEJÍ  NOVÝ  NÁBOJ
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hy, uvědomil jsem si, že v noci jsou na nebi 
hvězdy, měsíc je větší než ve městě, slyším 
ptáky, hukot řeky a když jdu v noci venčit 
psa, je černá tma a nevidím na krok…

 v loňském roce byla na Hradištku po-
stavena škola podle vašeho návrhu. co 

by bylo ve škole jiného, kdybyste nebyl tolik 
omezen rozpočtem? 
Byla by jiná terasa, což však nebylo otázkou 
peněz. chtěl jsem ji zalít betonem a nechat 
tam proběhnout děti, aby tam zůstaly otisk-
nuté jejich stopy. to ale vyvolalo zděšení, 
takže jsem od toho byl nucen upustit. také 
jsem chtěl bílou střechu. Z finančních důvo-
dů se neudělaly slunolamy na oknech, třídy 
jsou situované na jih a v létě tam bude vedro. 

kdyby bylo více peněz, určitě bych řešil ná-
bytek uvnitř, lavice, skříňky v šatnách, snažil 
bych se, aby zde bylo více vychytávek pro dět-
ské řádění. ale levný pěkný dům je lepší než 
drahý pěkný dům.

 Jak zpětně hodnotíte práci na projektu?
Byla to pro mě skvělá zkušenost. Doteď 

nechápu, jak to ten pan mařík (stavbyvedou-
cí) dokázal v tak krátké době postavit. Přimě-
lo mě to přemýšlet o tom, jak stavět levně, 
ale zároveň kvalitně. Navíc zadání postavit 
školu pro děti, to je nejlepší, co může být. 
Nejde o luxus, ani design. když vidíte, jak si 
tam děti hrají, uvědomíte si, že nejdůležitější 
je lidská radost. Podobný pocit jsem měl při 
navrhování domova důchodců, protože jsem 
pracoval na něčem, co bude sloužit lidem. 

 Navrhoval jste naopak něco, co vás ne-
těšilo?

Největší pochybnosti o smyslu své práce jsem 
měl, když jsem kdesi navrhoval 100 řadových 
domů. Pamatuju si okamžik, kdy jsem popr-
vé stál na louce určené k zastavění a hopkali 
na ní zajíci, kolem lítaly včely, svítilo slunce. 
říkal jsem si, jak je tam krásně a že není po-
třeba nic měnit. Na tento příklad si vždycky 
vzpomenu, když se zamýšlím nad tím, jestli 
je nezbytné pořád něco stavět.

 Pro mě osobně takové místo na Hra-
dištku představuje nová zástavba při 

cestě na Sekanku, kde je na malém prosto-
ru spousta nesourodých domů. Dalo by se 
tomu nějak předejít?
Na to je těžké odpovědět. řada lidí by řek-
la, že by určité místo mělo mít jednotného 
ducha. ale proč? každý, kdo si koupí poze-
mek, má právo postavit si dům podle svých 
představ a cítění. Pořád mluvíme o svobodě 
mezi lidmi, ale zároveň nás napadají takové 
myšlenky, že by měli lidé mít stejné domy, 

aby to vypadalo jednotně. to je velmi omezu-
jící. Spíše se přikláním k tomu, aby se lidem 
umožnilo svobodně se projevit.

 Není tedy chyba už v rozhodnutí tako-
vé místo zastavět, místo aby se zaplnila 

zbylá místa ve stávající zástavbě?
to je hloupost, která je u nás hodně rozšíře-
ná. vesnice, která má kolem sebe pole a louky 
udělá jako první to, že je rozparceluje, zasíťuje 
a rozprodá nebo postaví rodinné domy. říká-
me tomu, že to vypadá, jako když rozsypete 
na  zem hrách. Přitom uvnitř obce zůstává 
spousta míst ladem. obec se nezahušťuje, ale 
rozlévá se. je to velmi nákladné a především 
krátkozraké řešení. obec ztrácí své centrum 
a vytváří stanové tábory. Draho vychází i za-

síťování těchto vzdálených míst. Zároveň 
však musíme respektovat svobodnou vůli 
lidí. když jim dáte na výběr, jestli chtějí byd-
let v centru obce, nebo na jejím okraji u lesa, 
všichni, včetně mě, řeknou, že u lesa. osobní 
svoboda se staví do opozice společenské do-
hodě. ve světě se od tohoto způsobu zástavby 
už pomalu ustupuje. a řekl bych, že u nás je to 
pouze otázkou času. Brzy společnost pocho-
pí, že je důležitější zahušťovat místa, která už 
jsou k dispozici, než plýtvat prostorem. Naše 
země je malá, a proto nemůžeme donekoneč-
na rozsévat rodinné domky.

 Za svou práci jste získal několik oceně-
ní, mimo jiné dvakrát Dům roku. Bu-

dete školu přihlašovat do nějaké soutěže 
a jak je škola hodnocena mezi architekty? 
školu jsem přihlásil do  Grand Prix obce 
architektů (Národní cena za  architekturu) 
a postoupila mezi posledních 20 staveb, kte-
ré porota objíždí osobně. už to je úspěch, 
přihlašuje se ročně kolem 200 domů, často 
s výrazně větším rozpočtem. od architektů 
mám velmi hezké reakce (viz. např. www.
archiweb.cz). Dům se dostal do  ročenky 
architektury, kam se vybírá ročně 30 nejdů-
ležitějších domů z Čr. kniha vyjde v březnu 
2013 a je to dost prestižní publikace. o škole 
vyšla celá stránka v Lidovkách. myslím, že 
to může potěšit obec i lidi, co dům používají. 
ocenění patří všem, kteří se na stavbě podí-
leli. Za domy vidí lidi architekty, ne chlapy, 
kteří tam stěhovali palety, nosili sádrokar-
tonové desky, zametali, montovali trubky 
na záchodě, stavbyvedoucího, co jezdil domů 
jenom spát, lidi z obce, kteří to financovali. já 
si všechny tyhle lidi pamatuju.

 Jaké jsou trendy v moderní architektu-
ře?

v dnešní architektuře je možné vše. Staví se 
domy visící ve vzduchu skoro bez podpor, 

celoskleněné, z  odpadků, domy, co se točí 
za sluncem, jsou to krásné umělecké objek-
ty. otázka peněz. Nad tím bychom se ale 
měli zamyslet, může to znamenat, že jsme 
se jako živočišný druh už definitivně zbláz-
nili. Na druhou stranu jsou velké tendence 
k jednoduchosti (švýcaři, sever evropy, ja-
ponsko), sleduje se ekologie, vznikají různá 
kritéria, která domy musí plnit, je velký tlak 
na rychlost výstavby, na ekologickou logis-
tiku (např. na velkých stavbách prokazujete, 
z jaké dálky vozíte materiál). to ale řeší jed-
na půlka zeměkoule. v místech, kde je ropa 
nebo jsou rozjetí, (arabský svět, Čína, indie) 
vidí věci jinak. my v evropě si musíme uvě-
domit, že chudneme, musíme se naučit stavět 
jinak. to už je úkol našich dětí, moje dcera 
řeší ekologii víc než já, vyčítá mi, jak moc jez-
dím v autě. třeba k jinému myšlení přispěje 
i ta nová škola.
Děkuji za rozhovor.
rozhovor zaznamenala Lucie Hašková

MODERNÍ  DOMY  PŘINÁŠEJÍ  NOVÝ  NÁBOJ

ing. arch. David kraus se narodil v roce 1970 v Pra-
ze. Absolvoval fakultu ČVUt, studoval u profesora 
M. šika, v roce 2003 založil ateliér Architektura. 
navrhuje rodinné domy, administrativní budovy, 
hotely, výstavy, interiéry a další projekty. Jeho 
realizace najdeme kromě naší republiky ještě 
v USA, německu a na Slovensku. Přednáší, vyu-
čuje na VSUP, publikuje, je členem několika od-
borných sdružení. V roce 1999 o něm Čt natočila 
dokument bílé vrány. Za svou práci obdržel řadu 
ocenění, jeho dílo je zastoupeno v národní galerii 
a prezentováno v odborných i laických médiích. 
škola na Hradištku postavená podle jeho návr-
hu byla zařazena mezi 30 nejdůležitějších staveb 
uplynulého roku a postoupila (zatím) do finále 
soutěže Grand Prix Obce architektů. David kraus 
je ženatý a má dceru a syna.
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ZáPiS DO PRVnÍHO ROČnÍkU
Ve dnech 4. a 5. února jsme poprvé připravovali zápis pro budoucí prvňáčky v nové ško-
le. Do časového harmonogramu se předem objednalo rekordních 32 zájemců. 

v pondělí a úterý po obědě tu na ně čekal 
uvítací výbor – střídavě princezny janička a 
anička, víla Baruška, čertice vendulka, kou-
zelnice Doubravka, čarodějka adélka, král 
ondřej a pirát kuba. rodiče byli uvedeni 
k paní učitelce taskové nebo Hasíkové, aby 
vyřídili potřebné doklady, a naše pohádkové 
bytosti se zatím malým dětem představily, 
provedly je po naší krásné aule, pomohly 
předškoláčkům podepsat průkaz šikulky  
a také splnit první úkol – skládání barevné 
stavebnice podle pokynu. Za úspěšné spl-
nění dostali první razítko do průkazu a ne-
chali se doprovodit do první třídy, kde už na 
ně čekala paní učitelka Hynková, pohádka  
o Červené karkulce a  také různé počítání, 
díky kterému přibylo druhé razítko. 

řečové vady přibývají

u druháků paní učitelce kostečkové z per-
níkové chaloupky vítr strhal perníčky a bylo 
potřeba je jeníčkovi připravit zpátky na stře-
chu. Pěkně doleva nahoru, doprava dolů atd. 
jiříkovi pak uchazeči pomohli navléknout 
poztrácené barevné perličky pro Zlatovlásku, 
a protože barvy zvládli všichni hravě, přibylo 
další razítko a mohli se vydat k poslednímu 
stanovišti s paní učitelkou chadimovou. Bás-
ničku nebo písničku měli všichni poctivě při-
pravenou, ale úroveň výslovnosti, bohužel, 
stále strmě klesá. Letošní počet vad řeči byl k 
naší malé radosti také rekordní. Pojmenovat 
ztracené věci z klobouku, které nepatří zví-
řátkům do lesa, bylo pro hodně předškoláčků 

těžké, takže na slova čočka, Zuzanka, šiška, 
řeřicha nebo cecilka už raději ani nedošlo. 
Zato nakreslit člověka nebo přepsat správně 
zvláštní obrázky nebyl vůbec problém. Něko-
lik dětiček také obratem z těch obrázků bez 
váhání přečetlo aHoj. 
razítka vyplnila poslední kolonky v průkazu 
a předškoláček mohl jít vybírat dárečky, kte-
ré připravily naše družinky. obě odpoledne 
proběhla v klidu a v příjemné atmosféře – 
doufáme, že nejen pro nás, ale i pro všechny 
návštěvníky. Někteří rodiče již přímo po-
žádali o odklad školní docházky, některým 
jsme návštěvu poradny ještě doporučili, aby 
jejich rozhodnutí bylo pro jejich potomka 
opravdu optimální. a zazvonil zvonec, zápi-
su byl konec. 

text: jaNa cHaDimová; 
foto: kristína Hasíková

{ ŠkOLA, ŠkOLkA }

CO JE nOVÉHO V MAtEřSkÉ škOLE
Už brzy, konkrétně 16. a 17. dubna proběhne zápis do místní mateřské školy. Veškeré 
informace o zápisu, kritéria i potřebné formuláře zájemci naleznou na internetových 
stránkách školky nebo se pro ně mohou zastavit přímo v hlavní budově Mš. 

míst by pro příští školní rok měl být dostatek; 
letos nás opouští rekordní počet předškoláků. 
Naše školka je už od října rozšířena o třetí tří-
du, a proto náš pedagogický sbor posílila paní 
marcela Dubová, která se v době, kdy u nás 
začala pracovat, na Hradištko přistěhovala. 

třída předškoláků

Detašovaná třída nemůže ve všech ohledech 
splnit to, co třídy v hlavní budově, např. nemá 

přilehlou zahradu a stávající předpi-
sy nedovolují používat zahradu Zš. 
teprve až zhodnotíme zkušenosti 
ze zimního i  letního období, bude-
me moci rozhodnout o  definitivní 
podobě režimu v  detašované třídě. 
jsme si vědomi omezení, která přiná-
ší jedna odloučená třída, ale protože 
za daných podmínek nebylo možné 
navýšit kapacitu rozšířením stávající 

budovy, jsme rádi, že se tuto 
třídu podařilo vybudovat 
a  děkujeme všem, kteří to 
vidí stejně.

nové aktivity

v letošním školním roce vyšla škol-
ka vstříc přání rodičů a  zařadila 
do  svého programu předplavecký 
výcvik v  nedávno zrekonstruova-
ném bazénu v Benešově. vzhledem 
k tomu, že se výcvik osvědčil a hlav-
ně se dětem velmi líbil, rádi bychom 
ho zařadili i v příštím školním roce. 

Další novinkou v  činnosti školky je krou-
žek angličtiny zajišťovaný externí agenturou 
School tour. velký zájem je i o logopedickou 

prevenci, kterou ve  školce od  února vede 
paní ředitelka matoušková. jak se potvrdilo 
i u zápisu do první třídy, je to činnost velmi 
potřebná – téměř polovina dětí má potíže se 
správnou výslovností. Přestože tato činnost 
nemůže nahradit systematickou práci s dítě-
tem v rodinách, je pro ně jistě cennou pomocí.

text a foto: za kolektiv mš 
mirka šmejkaLová
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Jarní 
klavírní koncert 

žáků prof. Jarmily 
Mikotové

se uskuteční v pátek 

31. května 2013 
od 17.30 hodin
v obřadní síni zámku

kniHOVnA V ČÍSLECH
Jak vyplývá ze statistiky za minulý rok, počet čtenářů – dětských i dospělých, četnost 
jejich návštěv i počet vypůjčených titulů rok od roku stoupá. Jako poděkování čtenářům 
za jejich přízeň jsme od začátku roku nakoupili přes sto nových knížek a na březen – mě-
síc čtenářů chystáme několik společných setkání.

Seznam nových knih si můžete prohlédnout 
v našem on-line katalogu pod odkazem „Se-
znamy a novinky“. Najdete mezi nimi nové 
romány a detektivky od v. vondrušky, módní 
hit Padesát odstínů šedi, severské thrillery od 
j. Nesba a L. keplera, oddechovou četbu od 
H. Pawlowské, k. janouchové nebo a. Po-
tter. Náročnější čtenáře potěší atlas mraků 
od D. mitchella nebo Děti chovatelů slonů 
od P. Hoega. Z regionální literatury můžeme 
nabídnout toulání po Brdech nebo novou 
knihu o vltavě od  L. chvojky.

Novinky pro děti
jako obvykle jsme připravili pestrou nabídku 
knih pro děti. Své zastoupení mají oblíbené 
české autorky P. Braunová, i. Březinová, D. 
krolupperová nebo m. Drijverová. Děti potěší 
příběhy známé z večerníčků o kanafáskovi, 
tarbíci a marabu nebo inspektor Fousek. 
Pokročilejší čtenáře pobaví knihy o líné ba- 
bičce, Záplaťák nebo já nejsem trapnej. k za- 
myšlení přiměje komiks Dítě s hvězdičkou 
či filosofická kniha j. Gaardera to je otázka. 
Doplňkem školní výuky může být 111 na- 

pínavých experimentů pro děti nebo velkolepá 
publikace r. Fučíkové Historie evropy.

Čteme společně
když nepřijdou děti do knihovny, knihovna 
přijde za dětmi... to je myšlenkou zkušební-
ho projektu „Čteme společně“, který umož-
ňuje dětem půjčovat si knihy z knihovny 
přímo ve třídě. Soubor dvaceti knih je slo-
žen z titulů z charitativního projektu „Čtení 

pomáhá“, do něhož se děti mohou zapojit. ve 
třídě prvňáčků nové výpůjční služby využilo 
devět dětí, po dvou měsících knihy putova-
ly k druháčkům. Protože o knihy z projektu 
Čtení pomáhá je v knihovně velký zájem, po-
řídili jsme do našeho fondu několik dalších 
titulů, např. Pidilidi, o statečném cibulkovi, 
já Baryk, Příšerky a příšeři, mach a šebestová 
ve škole nebo Pan kdybych hledá kamaráda.

Březen – měsíc čtenářů
Na poslední březnový týden jsme v rámci ce-
lorepublikové akce připravili pestrý program.

úterý 26. března v 15.45
společné čtení a ocenění 
dětského Čtenáře roku

středa 27. března v 15.00
velikonoční vyrábění

čtvrtek 28. března v 17.00 
společné čtení 

pátek 29. března v 17.30
beseda „Historie letoviska Hradištko“

celý týden bude probíhat akce 
„Přiveď svého kamaráda“. kaž- 
dý registrovaný čtenář, dítě  
i dospělý, který přivede nového, 
dosud neregistrovaného čtená-
ře, bude odměněn prodlouže-
ním registrace o rok zdarma. 
Nový čtenář získá taktéž regis-
traci na 1 rok zdarma.
Podrobnější informace o chys-
taných akcích naleznete na 
webových stránkách knihovny 
http://knihovna.hradistko.cz.text a foto: Lucie Hašková;

 foto: mirka šmejkalová

{ knIHOVnA }

nEJVÍCE 
PŮJČOVAnÉ kniHY
1.  S. mawer – Skleněný pokoj

2. j. nesbö – Lovci hlav

3. L. klar – talent pro manželství

4. R. Lupton – Sestra

5. m. klevisová – kroky vraha
6. V.  Vondruška 

– Podivná svatba na Lichnici

7. P. kos – Cvičiště benešov

8. j. nesbö – nemesis

9.  z. Svěrák – nové povídky

10. k. Tučková 
– Žítkovské bohyně

nEJVÍCE PŮJČOVAnÉ 
kniHY PRO DĚti

1. z. Pospíšilová – kouzelná třída
2. W. Awdry 

– O mašince tomášovi
3. Ch. Paolini – inheritance

4. Červená karkulka
5. Delaf – Pupíky 
5. Ďábelský pár

Statistika čtenářů a výpůjček

2010 2011 2012
Počet čtenářů 103 123 145
– z toho do 15 let 36 41 54
Počet návštěvníků 751 1 240 1 588
Počet výpůjček 2 164 1 943 2 690
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{ kuLTuRA }

POČátkY LEtOViSkA HRADištkO
HiStORiCkÝ VÝZkUM – POMŮŽEtE?
někdy ve dvacátých letech 20. století začal jezdit do Hradištka na letní byt Josef Herold, 
hospodářský správce premonstrátského kláštera na Strahově. Po několika letech si přes 
silnici proti zámečku, majetku kanonie premonstrátů postavil letní vilu a začal na Hra-
dištku podnikat. 
Na dohled od své vily postavil hotel a o ně-
kolik set metrů dál restauraci Na Pervidle. 
v roce 1937 začali strahovští premonstráti 
prostřednictvím „Svazu letovisk, léčebných 
a výletních míst republiky Československé“ 
nabízet k výstavbě rekreačních objektů, vil 
a chat  své pozemky v bližším i vzdálenějším 
okolí zámečku. tolik v  největší stručnosti 
vypovídají pamětníci a listiny  premonstrát-
ského archivu.

Další rekreační lokality

Hradištko nebylo jedinou lokalitou v praž-
ském okolí, o kterou se v meziválečném ob-
dobí zajímali Pražané toužící po klidné, ale 
zároveň i romantické rekreaci v dosahu měs-
ta. Naopak, podobných letovisek vznikaly 
od  druhé poloviny 19. století v  pražském 
okolí desítky. Sláva některých dávno pohasla 
(např. chuchle), jiné se těší mimořádné po-
pularitě stále (např. jevany, Černošice nebo 
Dobřichovice). Další lokality si žijí, ani za-
pomenuté, ani proslavené, dodnes svým 
vlastním životem. všechny bez rozdílu jsou 
však živými pamětníky dob, kdy do pražské-
ho okolí proudili trampové i paďouři, skauti 
i  turisté, vodáci i pěší, aby v údolí Beroun-
ky, vltavy a  Sázavy naplňovali své roman-
tické sny o životě uprostřed přírody, daleko 
od kouřících továren, přeplněných ulic, hlu-
ku, spěchu a napětí velkoměsta.

Doba průmyslové revoluce

Doba, kdy pražské výletníky vozily za  ro-
mantickými sny parní lokomotivy, parníky 
a později prvé automobily, nenávratně skon-
čila. Starší z  nás si dodnes pamatují  parní 
lokomotivy a parolodě jako běžné dopravní 
prostředky. Pro mladší generace jsou to však 
už jen kuriozity, které znají z vyprávění rodi-

čů a prarodičů nebo jako příležitostné atrak-
ce pro turisty. „věk páry a železa“, věk indus-
triální je již minulostí. Ne však docela. Svět, 
který budovali naši předkové v době průmy-
slové revoluce od konce 18. do počátku 20. 
století úplně nezanikl. jezdíme sice moder-
ními auty, běžně používáme výpočetní tech-
niku, mobily, místo ručně psaných dopisů 
posíláme e-maily a  „textovky“, ale přitom 
se stále ještě pohybujeme ve světě zrozeném 

v době průmyslové revoluce. a nejen to. Na-
vzdory internetu, facebooku, twiteru a všem 
ostatním převratným novinkám posledních 
dvaceti let dokonce stále jednáme a  myslí-
me podle vzorů vytvořených před sto a více 
roky. a to je hlavní důvod, proč má smysl se 
i do nedávné minulosti vracet. Pochopíme-
-li svět našich rodičů, prarodičů a  prapra-
rodičů, pak budeme mnohem více rozumět 
i světu, v němž dnes žijeme.

Rekreační oblast předmětem bádání

Historická letoviska a chatové osady v oko-
lí Prahy jsou již dlouhou dobu předmětem 
historického studia. Největší zájem zatím 
vzbuzují vily majitelů z  řad pražských vyš-
ších středních vrstev. vý-
voji  „vysoké“ vilové archi-
tektury pro rekreační účely 
byla v posledních letech vě-
nována i řada knižních pu-
blikací, například v  ediční 
řadě „Slavné vily“. Pod 
pojmem letovisko se však 
skrývá ještě velké množ-
ství dalších témat. Proto 
spojily síly dvě pracoviště 
Fakulty humanitních studií 
univerzity karlovy –  kate-

dra Sociální a kulturní ekologie a Pracoviště 
oboru orální historie – soudobé dějiny. Spo-
lečně s  dalšími pracovišti (např. katedrou 
Sociální geografie a  regionálního rozvoje 
Přírodovědecké fakulty univerzity karlovy) 
se pokoušejí soustavně shromažďovat a vy-
hodnocovat informace o vzniku a počáteč-
ním vývoji pražských letovisek.

Pozornost poutá Hradištko

jedním z významných rekreačních středisek 
Pražanů je již desítky let i Hradištko. Díky 
spolupráci s paní šindelářovou a paní Do-
ležalovou a  také s paní Haškovou z místní 
knihovny jsme již řadu poznatků získali. 
Předpokládáme však, že mnoho cenných 
informací bychom se mohli dozvědět od pa-
mětníků z řad rekreantů i domorodců. co 
nás bude zajímat? jednoduše řečeno – všech-
no, na co si vzpomenete, co doma naleznete 
a samozřejmě, co budete ochotní zveřejnit, ať 
již s vaším jménem nebo anonymně.

První rekreanti

Hlavním předmětem našeho zájmu nebu-
dou stavby (i když ani ty nesmíme opome-
nout), nýbrž lidé. kdo byli první rekreanti, 
odkud pocházeli, proč se rozhodli právě pro 
Hradištko. Pozemky pro rekreační objekty 
prodávala kanonie premonstrátů. v  Hra-
dištku se však pražští rekreanti se zástupci 
církve mnoho nesetkávali, v  pravidelném 
styku však byli s místními obyvateli. Zajímá 
nás proto, jaké byly vzájemné vztahy stálých 
obyvatel Hradištka s rekreanty. a tím se do-
stáváme k dalšímu velkému tématu – jak vy-
padal každodenní život v Hradištku ve  tři-
cátých a čtyřicátých letech minulého století?

řada otazníků

rekreace v meziválečném období se neome-
zovala jen na pobyt v chatách a letních vilách. 
mnoho lidí se věnovalo skautingu, trampin-
gu, turistice, sportu. Dotýkaly se tyto činnosti 
Hradištka? jak se lidé z Prahy do Hradištka 
dostávali – vlakem, autem, autobusem, par-
níkem? v  průběhu 2. světové války zřídili 
němečtí okupanti v těsném sousedství leto-
viska koncentrační tábor. jak se tato zvláštní, 
hrůzná skutečnost projevila v životě letovis-
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SEtkánÍ S VĚROU ČáSLAVSkOU
Po loňské úspěšné besedě s herečkou květou Fialovou připravil dramaturg Zdeněk tulis 
setkání s další významnou osobností a legendou českého sportu – Věrou Čáslavskou.

věra Čáslavská je bývalá česká sportovní 
gymnastka, sedminásobná olympijská vítěz-
ka a čtyřnásobná mistryně světa. Po sametové 
revoluci byla předsedkyní Československého 
olympijského výboru a členkou mezinárod-
ního olympijského výboru.  
v roce 1968 se stala ikonou v boji proti so-
větské okupaci a podepsala petici Dva tisíce 
slov, což jí na dlouhé roky zkomplikovalo její 
další sportovní a trenérskou kariéru. od led-
na 1990 pracovala jako poradkyně prezidenta 
v. Havla pro sociální otázky a sport. kvůli ro-
dinné tragédii se stáhla na řadu let do ústra-
ní. o jejích vítězstvích, prohrách a návratu 
do veřejného života natočila v loňském roce 
olga Sommerová dokument „věra 68“.  

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost setkat 
se s touto mimořádnou osobností – 17. dub-
na 2013 na zámku v Hradištku. 
vstupenky v ceně 80 kč budou v předprodeji 
na oÚ.

HUDEbnÍ FEStiVAL 
na počest 

EVY OLMEROVÉ, 
Pikovice 2013

 Víte, že 10. srpna letošního roku uplyne 20 let 
od úmrtí vynikající jazzové zpěvačky Evy Olmerové, 
které nebyly cizí ani jiné hudební žánry, např. tramp-
ské písně, navíc že bude mít zpěvačka příští rok kula-
té výročí narození? 

Na první ročník festivalu zveme jak trampy 
z  okolí, tak i  jazzové nadšence, kamarády 
a kolegy evy olmerové. Společně s nimi pak 
zveme i  širokou veřejnost, která bude mít 
vstup zdarma. Festivalem chceme připome-
nout, že eva olmerová měla na Pikovice spo-
lečně s třebsínem celoživotní vazbu, občas 
jste ji mohli vidět v hospodě u Dolejších. 

Výzva pro veřejnost

Prosíme pamětníky e. olmerové o  poskyt-
nutí dokumentů a  jakýchkoli vzpomínek 
na  ni. vyzýváme také místní hudebníky 
a zpívající trampy, aby se nám přihlásili. Část 
festivalového dne bude patřit právě jim.   

Festival se bude konat 10. srpna 
2013 v Pikovicích. 

ka? otázek se nabízí velké množství. možná 
dosud doma archivujete písemné dokumen-
ty, stavební plány nebo fotografie z počátku 
letoviska. Pokud budete ochotní je nechat 
ofotografovat nebo okopírovat, budeme vel-
mi rádi.

Jak spolupracovat

jak si spolupráci s vámi představujeme a jak 
chceme výsledky zpracovat? Nejprve by-
chom vás společně s místní knihovnou rádi 
pozvali na  setkání/besedu, kde bychom se 
navzájem osobně poznali a ujasnili si, co vás 
i nás bude zajímat. Potom by si s vámi stu-
denti pracoviště orální historie a soudobých 
dějin FHS uk sjednávali osobní schůzky ať 
již v Hradištku, nebo v Praze. Formou roz-
hovoru/vyprávění by vás pak požádali o vaše 
vzpomínky. kdo z  vás by se výzkumu rád 
zúčastnil, ale z  jakéhokoliv důvodu by ne-
měl o osobní rozhovor zájem, tomu bychom 
mohli poslat e-mailem nebo poštou studijní 
otázky a požádali o písemné odpovědi.

Výsledek bádání

Na závěr (koncem roku 2013 nebo počátkem 
roku 2014) bychom se mohli opět společně 
v Hradištku sejít, abychom vám sdělili, k ja-
kým výsledkům jsme při výzkumu letoviska 
v Hradištku dospěli. určitě chceme výsledky 
studia v  Hradištku shrnout v  odborné stu-
dii, možná i v útlé knížce. Zhruba za 4 – 5 
let bychom chtěli vydat knihu o všech, nebo 
alespoň o většině pražských letovisek druhé 
poloviny 19. a prvých desetiletích 20. století. 
výsledky studia z Hradištka budou do toho-
to díla určitě také zařazeny.

Na spolupráci s vámi se těší
Prof. vácLav matoušek

 z katedry sociální a kulturní ekologie FHS uk

Dovolujeme si vás pozvat na

bESEDU O HiStORii 
LEtOViSkA HRADištkO

v pátek 29. března 2013 
v 17.30 hodin

v Hradištku na zámku ve 2. patře

V úvodu Vás Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. 
z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

seznámí s dosavadními výsledky studia 
o historii letoviska i celkově o poznatcích 

o počátcích nejrůznějších forem rekreačních 
aktivit v okolí Prahy v 19. 
a na počátku 20. století. 

Účast na besedě přislíbili i badatelé 
z Pracoviště orální historie – soudobé dějiny 

FHS UK. Součástí setkání proto bude i beseda, 
kdy se na Vás odborníci z Univerzity Karlovy 

obrátí s prosbou o spolupráci při dalším studiu.  
Každá Vaše informace o počátcích letoviska, 

zejména v době meziválečné a v období 
2. světové války bude vítaná.

kOntAktY nA ORGAniZátORY:  
Martin Arden tel.: 728 368 831,  Ludmila kučerová: tel 695 785 024 bnode.cz/    

JSME nA FACEbOOkU: 

www.FACEbOOk.COM/FEStiVALEVYOLMEROVE
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šibřinkY OVLáDLY HRADištkO
Přestože jsme od roku 2006 zažili v naší tělocvičně už hodně zábav, letošní šibřinky na-
prosto překonaly naše představy. Pokaždé přišlo přibližně 150 – 180 lidí, výjimkou bylo 
Posvícení „nové éry“ s 250 hosty, což jsme považovali za nepřekonatelné množství.

už odpoledne nás mile překvapila skvělá at-
mosféra a především 150 dětí, které v nápa-
ditých maskách tancovaly, blbnuly, soutěžily 
a zpívaly a jarka u mikrofonu zapomněla, že 
se po nemoci chtěla šetřit, aby večer vydr-
žela. každé dítě vyhrálo v tombole nějakou 
hezkou cenu, kterou věnovali tradičně přede-
vším Puntanela – eva a Láďa vávrovi, Zemní 
práce – míla Neužil, paní Hájková z cukrárny 
ve štěchovicích a jirka Zavadil. 

blesková příprava na večer
když jsme chtěli v půl páté končit, aby se stihl 
připravit sál na večer, bylo to skoro nadlid-
ské úsilí. Naštěstí zde zůstalo dost ochotných 
pomocníků, martina Bártová nachystala 
aranžmá, holky uklidily a roznesly ubrusy, 
kytky a svíčky, namazaly dalších 200 chle-

bíčků a mohlo se začít. musíme poděkovat 
firmě Natural za zapůjčení jednotných stolů 
a lavic. tím byla příprava o dost jednoduš-
ší. vzhledem k tomu, že rezervace míst byla 
maximálně do  půl deváté, tak už chvilku 
po osmé byl sál plný a bez masky tu nebyl 
skoro nikdo. Buď skvělé téma, nebo už mají 
šibřinky na Hradištku takovou pověst? těžko 
říct, ale těší nás to. a masky to nebyly leda-
jaké, sportovci, letušky, princezny, královny, 
baronky, uklízečky, myslivci, popeláři, hasiči, 
nádražáci, sestřičky, šerifové, policajti, mo-
torkáři a spousta dalších se od prvních tónů 
vrhli na parket a vydrželi tam až do konce. 
všude bylo hrozně lidí, bohužel i ve frontě 
na pivo, jedna z věcí, kterou jsme podcenili, 
tenhle problém prostě zatím nikdy nenastal. 
Naštěstí nám Petr Zdeněk zapůjčil další pípu, 
tak jsme si snad postupně pivaře usmířili, 
omlouváme se za to, píšeme si do kolonky 
„příště zlepšit“. 

Zrodila se legenda

když už všichni seděli na  svých místech, 
otevřeli se dveře a do sálu vešel kosmonaut. 
už jeho první krok naznačil, že tato maska 

vstupuje do historie hradištských šibřinek. 
Strhl se spontánní potlesk a nadšené výkři-
ky. vladimír remek v „plné polní“, na nohou 
obuv uzpůsobenou pohybu na měsíci, kolem 
celého skafandru stříbrná folie odrážející slu-
neční svit a v ruce nezbytné vlaječky, které 
pamatujeme z  oslav prvního máje. Nikým 
nepoznán sledoval hemžení v sále (viděl pou-
ze obrysy), za celou dobu se nemohl napít 
a aby se neprozradil, nemluvil ani se svými 
blízkými. cenu za nejlepší masku si jedno-
značně zasloužil karel švéda.

Poděkování sponzorům

Děkujeme všem za dary do tomboly – dob-
roty z cukrárny Hájek a Hájková a od to-
máše Pipoty, poukazy na útratu z restaurace 
„u Petra“, na kosmetiku od martiny Bárto-

vé, Dany Havlíčkové, studia elite, 
na  rašelinu od  Naviky, kvalitní 
víno od karla švédy, ČmScH, a.s. 
nebo jirky Branného. Hlavními ce-
nami byla poukázka na víkendový 
pobyt v krásném apartmá v centru 
Písku od Luboše a Blanky kluso-
vých a  šunková kýta od  Standy 
varcaby. všem výhercům gratulu-
jeme, všem dárcům moc děkujeme 
a věříme, že jim tato úspěšná akce 
udělala dobrou reklamu. třeba se 
příště přidají i další sponzoři. 

bez koho se neobejdeme

už několik let nás při šibřinkách baví kapela 
mejdan Band a každoroční vysoká návštěv-
nost potvrzuje, že to je sázka na správného 
koně. Na  zpěvačce máře je vždy vidět, jak 
moc ji těší zpívat tam, kde bývala řadu let 

doma. Svou energií a  temperamentem do-
káže strhnout i ostatní. a nakonec bych rád  
poděkoval těm, kteří roky pomáhají s  pří-
pravou, s  úklidem, chlebíčky, stoupnou si 
za bar nebo za pult, mrznou v šatně, prodá-
vají v nevytopené předsíni vstupenky a není 
je třeba prosit, vždycky přijdou a pomůžou, 
bez nich by to fungovat nemohlo. Za všech-
ny třeba kája, která nám přijíždí pokaždé 
pomáhat až z Berouna a paní vrňáková, kte-
rá vydržela ochotně celou dobu na  nohou 

u vstupu i přes nedávno oslavené významné 
životní jubileum, ke  kterému jí dodatečně 
gratulujeme! No a jasně, chlebíčky a dortíky 
od mirči a jarči, bez těch by to nešlo!

Závazek pro příští rok

Stále prožíváme euforii z toho, že přišlo 265 
lidí a tím padl novodobý rekord návštěvnos-
ti a že si 225 lidí dalo práci s přípravou mas-
ky. Bereme to jako výzvu i závazek pro příště 
a už teď se těšíme, až budeme vymýšlet téma 
na  příští rok. Děkujeme, že nezůstáváte 
doma. a  přijměte pozvání i  na  další akce, 
jako je pouť s  letní zábavou v  režii hasičů 
a obce nebo posvícení pořádané tj Slovan. 
Bez vás by to nemělo cenu.

text: LaDiSLav voNDrášek, 
foto: michal Gololobov



{ 17 }

{ SPOLky}

ÚSPĚCH MALÝCH FOtbALiStŮ
mladší přípravka Slovanu Hradištko zvítězila v silně obsazeném turnaji v Davli, kterého se zúčast-
nili kromě nás i kluci z Příbrami, Dukly Praha, Slavie Praha, Průhonic, Nové vsi a pořádající Po-
vltavské fotbalové akademie. Honzík šváb se navíc stal nejlepším střelcem turnaje. Gratulujeme!!!

CYkLiStiCkÝ kLUb PikOLO
V září loňského roku byl „novousedlíkem“ Radovanem Rádlem založen v Pikovicích cyk-
listický klub PikOLO. Členská základna je široká, neboť nadšenců pro vyjížď ky se najde 
dost.
Naše první trasa vedla od  „Sázava arény“ 
(fotbalový stadion Sk Pikovice) přes most 
a po pravém břehu Sázavy do Davle. Násle-
doval úsek Libřice-Zahořanské údolí-Za-
hořany-Libeň-okrouhlo-urbanovka a zpět 
Zahořanským údolím do Davle a proti toku 
Sázavy do Pikovic. cestou jsme překonali ně-
kolik brodů, ujeli pěkných 35 km a nastoupali 
312 výškových metrů. Počet účastníků byl 17 
a občerstvení proběhlo u stánku na Libřici. 
Pan rádl připravil perfektně trasu, kterou 
nejdříve sám projel, abychom se vyvarova-
li nepříjemných překvapení. vytiskl mapy 
s profilem trati. Za to vše mu patří velký dík.

Další vyjížď ka

Druhý výlet se konal na podzim koncem říj-
na, účastníků již bylo méně, ale trať byla ná- 

ročnější. vedla z Pikovic do Hradištka, přes 
Brunšov do štěchovic a údolím kocáby do 
malé a velké Lečice, malé a velké Hraštice, 
Senešice, Hvozdnice, Sloupu a dále do Davle 
a podél Sázavy zpět do Pikovic. Najeto ne-
celých 44 km a  nastoupáno 624 výškových 
metrů.
Bohužel poloha a okolí Pikovic nám, občas-
ným cyklistům, neskýtá moc pohodlných 
tras, které by nám zajistily klidnou a  ro-
vinatou jízdu. vyšplhat přes Petrov nebo 
Hradištko do kopce a vracet se posledním 
úsekem po  zablácené, zarostlé stezce ko-
lem Sázavy není úplně ideální, ale věřím, 
že i v tomto roce bude čas a chuť na pěkné 
výlety.  
 

text a foto: kateřiNa cieNciaLová

A-mužstvo – I. A třída
St 27. března 15.30 Slovan „A“ - Jíloviště
Ne 7. dubna 16.30 Slovan „A“ – Radim
Ne 21. dubna 17.00 Slovan „A“ – Mnich. Hradiště
Ne 5. května 17.00 Slovan „A“ – Sázava 
Ne 19. května 17.00 Slovan „A“ – Říčany 
Ne 2. června 17.00 Slovan „A“ – Polepy 
Ne 16. června 17.00 Slovan „A“ – Benešov „B“

B-mužstvo – IV. třída
So 6. dubna 17.00 Slovan „B“ – Vestec „B“
So 20. dubna 17.00 Slovan „B“ – Dolní Jirčany
So 4. května 17.00 Slovan „B“ – Psáry „B“
So 18. května 17.00 Slovan „B“ – Průhonice „B“
So 1. června 17.00 Slovan „B“ – Libeň
So 15. června 17.00 Slovan „B“ – Libeř „B“

Dorost – okresní přebor
So 6. dubna 10.15 Slovan (dor.) – Jesenice 
So 13. dubna 10.15 Slovan (dor.) – Jíloviště 
So 27. dubna 10.15 Slovan (dor.) – Štěchovice 
So 11. května 10.15 Slovan (dor.) – Dolní Břežany 
So 25. května 10.15 Slovan (dor.) – Kazín 

Žáci – okresní přebor
Ne 14. dubna 10.00 Slovan (žáci) – Rudná 
Ne 28. dubna 10.00 Slovan (žáci) – Dobřichovice 
Ne 12. května 10.00 Slovan (žáci) – Roztoky 
Ne 26. května 10.00 Slovan (žáci) – Psáry 
Ne 9. června 10.00 Slovan (žáci) – Černošice 

Starší přípravka – okresní přebor
Předzápasy a týmu (u některých zápasů 
může dojít ke změnám termínu)

So 6. dubna 14.00 Slovan (st.př.) – Dolní Jirčany 
Ne 21. dubna 14.30 Slovan (st.př.) – Dolní Břežany
Ne 5. května 14.30 Slovan (st.př.) – Zvole 
Ne 19. května 14.30 Slovan (st.př.) – Vrané n. Vlt.
Ne 2. června 14.30 Slovan (st.př.) – Vestec „A“

TURNAJ NA HRADIŠTKU: 
sobota 20. dubna od 9.00 hodin
Účastníci: 

Hradištko, PFA Davle, Štěchovice, 
kamenný Přívoz, Vrané n. Vlt., zvole

informace na 
www.hradistko-fotbal.estranky.cz.

DOMáCÍ ZáPASY
SLOVAn HRADištkO 

 JARO 2013

SOPtÍCi 
ÚPLnĚ nESkOnČiLi

Práce s hasičskými dětmi bude pokračovat, 
za hezkého počasí se budeme scházet jednou 
či dvakrát měsíčně. První akcí bude návštěva 
profesionálních hasičů. SDH také uspořádá 
letní tábor, v období 6. – 13. července vyrazí-
me na kokořínsko do obce kanina. Zájemci 
se mohou přihlásit na tel. č. 606 318 414.

text: věra kaDucHová
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SELSkÝ DUb
Poslední únorovou neděli s předposlední pořádnou letošní sněhovou nadílkou mě nalá-

kalo sluníčko (první po dlouhé době) na první letošní výlet.
Dva kilometry vzdušnou čarou severně od 
zámku v  Hradištku, na území Petrova, se 
na louce západně od chlomku v  nadmoř-
ské výšce 290 metrů nachází památný dub 
zvaný Selský. Na chlomku mu sice říka-
jí „stoletý“, ale staří má asi 200 let. je 16 m 
vysoký, obvod kmene 330 cm a v nejširším 
místě dosahuje jeho bohatá koruna průměr 
25 m. Dostaneme se k  němu od pikovické 
lávky vzhůru po zelené na Petrov, kde v pří-
mém směru spatříme vrch Ďábel (398 m), 
kam spadá geometrický střed Čech. (celé 
věky bylo jako „Střed Českého království“ 
označováno místo zvané Lahoz na břehu 
přehradního jezera poblíž Slap, kde se mezi 
stromy nalézají kamenné kříže z roku 1878. 
místu se říká „tři kříže“, na tajemnosti jim 
však přidává to, že jsou vlastně čtyři…)

kudy k dubu

v chlomku odbočíme doleva po žluté turi-
stické značce, která před koncem zastavěné 

části obce odbočuje doprava – my se však 
držíme ještě asi 100 metrů přímého směru. 
Strom bude přímo před námi jako solitér 
uprostřed volné plochy pastvin (na jeho 
kmeni jsou hned dvě žluté turistické znač-
ky, což trasám v mapě neodpovídá), takže je 
nepřehlédnutelný. je zakreslen v mapě č. 38 
v sektoru a5 jako památný, tabulka však již 

zřejmě „zdobí“ něčí zahrádku – zbyl po ní 
jen sloupek.

Z historie místa

Území je osídleno odedávna. Před tisíci lety 
patřilo ostrovskému klášteru, později nále-
želo k území v okolí jílového, kde se těžilo 
zlato, a i v těchto místech jsou zaznamenána 
hornická díla. v  době, kdy končila robota, 
byl již vzrostlý dub, dodnes plně zavětvený 
až k zemi, dobrým stinným místem, kde se 
čeládka i hospodáři scházeli na krátké po-
lední posezení a oběd. Při skončení prací 

jistě nejeden mladý pár, který našel 
v sobě zalíbení, nacházel zde útoči-
ště i po setmění. 
o tom, že se v  jeho blízkosti stále 
odehrávají důležité okamžiky lid-
ských osudů, svědčí u jeho paty 
dřevěný křížek s  dívčím jménem  
a s letopočtem 2007 a čerstvou svíč-
kou. Strom je nyní chráněn alespoň 
před pasoucím se dobytkem nízkým 
plůtkem, jeho zdravotní stav je vel-
mi dobrý a věřme, že je teprve v po-
lovině života.

text a foto: eDita Fikerová

ČESkÉ JAbLOnĚ – nové odrůdyblaník 

Plody jsou střední až nadprůměrné velikos-
ti. Slupka je lesklá, středně tlustá. Dužnina je 
středně pevná, středně až více šťavnatá. chuť 
je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až 
výborná. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. 
Sklizeň se provádí koncem září, konzumně do-
zrává v listopadu, dá se skladovat do února až 
března. odolnost proti strupovitosti je rezistent-
ní (vf), proti napadení padlím jabloňovým je 
střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziolo-
gickým poruchám dužniny. odrůda je vhodná 
pro přeroubování zdravých stromů a lze ji vysa-
zovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. 

Petra

Plody jsou střední až nadprůměrné velikosti. 
Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, střed-
ně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou 
překrytou červeným žíháním. Dužnina je 
středně tuhá až měkčí, středně šťavnatá. 
chuť je navinule sladká, slabě aromatická, 
velmi dobrá. Plodnost je brzká, dosti vyso-
ká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem 
srpna až v polovině září, konzumně dozrává 
v září, dá se skladovat do listopadu. odolnost 
proti strupovitosti je rezistentní (vf) a proti 
padlí jabloňovým je vyšší. Petra je nenáročná 
odrůda, kterou můžeme  pěstovat ve všech 
polohách vhodných pro jabloně.

tábor

Plod je větší  velikosti, slupka lesklá, hladká, 
středně tlustá až slabší, základní barvu má 

zeleno žlutou. Dužnina je jemné konzistence, 
nadprůměrně šťavnatá, středně pevná. chuť 
je navinule sladká až nasládlá, slabě aromatic-
ká velmi dobrá. růst je nadprůměrný, koruny 
vytváří vzpřímené, později rozložité, středně 
husté. Plodnost je raná, velká a při probírce 
pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, 
konzumně dozrává v říjnu a dá se skladovat 
do února. Proti napadení 
strupovitosti je rezistent-
ní (vf) a  proti napade-
ním  padlím jabloňovým 
je vyšší. Podnože lze 
použít velmi zakrslé až 
středně vzrůstné. Středně 
náročná na polohu, půdy 
vyžaduje dobře zásobené 
živinami a vláhou. 

Vltava

Plody jsou nadprůměrné 
velikosti. Slupka hladká, 
středně silná, základní 
barvu má zeleno žlu-
tou překrytou červení 
ve  formě žíhání. Duž-
nina je středně pevná, 
jemná, středně až více 
šťavnatá. chuť navinule sladká až nasládlá, 
aromatická, velmi dobrá až výborná. růst 
je bujný, koruny vytváří vzpřímené později 
rozložité, středně husté. Plodnost raná do-
sti vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí asi 

v polovině září, konzumně dozrává v říjnu, 
skladovat ji lze do  ledna. odolnost proti 
napadení strupovitostí je rezistentní (vf), 
proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. 
Podnože lze použít velmi zakrslé až polo-
zakrslé, v horších půdních podmínkách lze 
pěstovat i na bujných podnožích, na kterých 
též dobře plodí. 

Bližší informace o odrůdách můžete získat 
na kontaktech: 

telefon: 317 814 354, 728 044 917, 
e-mail: kumstapetr@seznam.cz.

text a foto: Petr kumšta
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{ SPOLEčEnSká kROnIkA, jízDní řáDy }

JÍZDnÍ řáD VLAkŮ 2013
Odjezd

Praha – Hlavní 
nádraží

Příjezd
Petrov u Prahy Jede Poznámky

   5:50    6:51 Po - Pá nejede 25. 12. a 1. 1.
   6:00    6:52 So, Ne nejede 25. 12. a 1. 1.
   7:00    7:52 denně
   8:24    9:16 So, Ne
   9:00    9:52 Po - Pá
   9:24 10:16 So, Ne jede od 24. 4. do 25. 9.
10:00 10:53 So jede od 20. 4. do 28. 9.
11:00 11:48 denně
12:30 13:18 Po - Pá
14:00 14:49 So, Ne
14:30 15:22 Po - Pá
16:00 16:49 Po - Pá
16:30 17:18 So, Ne
17:00 17:52 Po - Pá
18:00 18:54 denně nejede 24. 12.
19:00 19:49 Po - Pá
20:00 20:48 So, Ne jede od 23. 3. do 28. 10.
21:00 21:34 Po - Pá nejede 31. 12.
21:30 22:18 So, ne nejede 24. 12.

Odjezd
Petrov u Prahy

Příjezd
Praha – Hlavní 

nádraží
Jede Poznámky

4:52 5:43 So, Ne nejede 25. 12. a 1. 1.
6:19 7:10 denně
7:19 8:10 Po - So nejede 6. 7.
9:01 10:04 So, Ne
9:19 10:10 Po - Pá

12:15 13:08 So, Ne
12:19 13:10 Po - Pá
14:49 15:40 Po - Pá
15:19 16:10 So, Ne
15:49 16:40 Po - Pá
16:44 17:40 So, Ne
17:19 18:10 Po - Pá
17:48 18:40 So, Ne
18:19 19:10 Po - Pá
19:19 20:10 So, Ne nejede 24. 12.
20:14 21:10 So, Ne jede od 23. 3. do 28. 10.
20:19 21:10 Po - Pá
21:14 22:10 Po – Pá nejede 31. 12.
21:16 22:10 So - Ne nejede 24. 12.
23:07    0:10 Po - Pá nejede 31. 12.

Jízdní řád platí od 9. prosince 2012.

VÍME O VáS
Sice už je nový rok a jaro ťuká 

na dveře, přesto bych ráda 
připomněla, že 1.  prosince 

proběhlo na zámečku v obřadní 
síni setkání těch, 

kteří v loňském roce oslavili 
životní výročí.

ti, kdo mohli, rádi přišli, poslechli si krásné 
vystoupení dětí ze školy, popovídali si, něco 
malého pojedli a popili a hlavně se dobře 
pobavili. těšíme se zase za rok!

text: ivaNa NoŽiČková;
foto: Hedvika ježková-czurdová

90
blažena Hošková

85
Josef Zdeněk

80
Zdeňka Černá

Zdeňka Melichárková
božena Vrkoslavová

75
Jaroslav buzrla

Pavel šuhaj
Ladislav Žďárský

Marta Žďárská

70
Jan Valoušek

František bulajčík
František Drapák

Hana Rozšafná
bohumír šesták

Marie Svobodová
Jana Mlejnská

Drahomíra špačková
Růžena komínková
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ceNÍk iNZerce Ve ZPraVodaJi

A
1/1 strany 

190 x 277 mm

B
1/2 strany 

190 x 136 mm

C
1/4 strany
92,5 x 136 

mm

D
1/8 strany

92,5 x 65,5 mm

E
jeden 

sloupec

Zpravodaj vychází čtvrtletně v nákladu 1 200 výtisků a je zdarma 
distribuován do každé domácnosti. Zpravodaj podporuje pod- 
nikatelské aktivity subjektů působících v naší obci a jejich in- 
zerci a oznámení zveřejňuje formou bezplatné služby (max. 
25 % strany A4). Přednostně je umísťována placená inzerce. 
Inzeráty zasílejte na adresu 

redakce@hradistko.cz 
ve formátu txt, rtf, doc, tif, psd, ai, 
cdr, jpg (v případě jpg bez předcho- 
zích zásahů do obrázku), v případě 
hotových inzerátů ve formátu pdf  
(tisková kvalita, nejlépe PDF/x-1a), 
a to vždy do konce měsíce před- 
cházejícího vydání Zpravodaje (tj. 
do konce února, května, srpna a lis- 
topadu).
Plošná inzerce (ceny bez DPH):

a) celá stránka A4 2 000 Kč
b) 1/2 stránky A4 1 500 Kč
c) 1/4 stránky A4 1 000 Kč
d) 1/8 stránky A4 500 Kč
e) jednosloupcový inzerát 200 Kč
f) řádková inzerce 
jeden řádek – tučné písmo 25 Kč
další řádek – obyčejné písmo 20 Kč
(jeden řádek = 40 znaků)

Rozměry inzerátů:
a) celá stránka A4 190 x 277 mm
b) 1/2 stránky A4 190 x 136 mm
c) 1/4 stránky A4 92,5 x 136 mm
d) 1/8 stránky A4 92,5 x 65,5 mm
e) jednosloupcový inzerát š. 57 mm

Hledám doučování pro mého syna (5. třída), Brunšov, 3 – 4krát 
v týdnu dvě hodiny, kdykoliv od 13 do 17 hodin. Student, paní  
v důchodu či paní na mateřské dov. Děkuji. Kontakt: 607 144 009.

LUNDONIA s.r.o.
LUNDONIA HUB DAVLE
K Pivovaru 3, Davle
www.lundonia.cz 

NABÍDKA SLUŽEB A PROGRAMŮ:
	Jazykové	kurzy	pro	dospělé	 
a	děti	od	12	měsíců

	Programy	pro	rodiče	s	dětmi	 
–	dopolední	i	odpolední

	Zájmové	kroužky
	Workshopy	a	semináře
	Nově!	Clubová	kavárna	s	dětskou	hernou
	Nově!	Cvičení		-	jóga	(pondělí/	středa)
	Nově!	Masáže	Body-relax

AKCE:

 KURZY ZA 990 Kč od dubna 2013
 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  

S ANGLIČTINOU V LÉTĚ 2013

MOžNOST PŘIPOjeNÍ dO PROGRAMů 
KdYKOLI BĚheM ROKU! 

Více na www.lundonia.cz 

Oprava 
zahradní techniky 

Provádím běžné opravy zahradní techniky 
sekačky  traktory

kultivátory  motorové pily
Vše co se týká zahradnického nářadí 

Na adrese Pikovice, Dlážděná 67 
Více na www.oprava.717.cz 

Tel.: 723 905 614

MANIKÚRA - GELOVÁ MODELÁŽ
zpevnění přírodních nehtů

MANIKÚRA klasik + P-shine, 
SPA manikúra + maska na ruce
CNd-Shelak | PARAFÍN - zábal

Relaxační masáž rukou
Markéta	Varcabová

tel.: 723 787 404
Vaše	ruCe	MluVí	Za	Vás…:-)



ObecNí úřAD HrADištKO
pořádá

ve středu 

17. dubna 
v 19.30 hodin 

v obřadní síni na zámku

VĚRA 
ČÁSLAVSKÁ
„na forbíně“ 
se ZDEŇKEM TULISEM
Nejúspěšnější česká olympionička vzpomíná 

na sportovní úspěchy, 
na Václava Havla a své přátele.

VSTUPENKy K ZAKoUPENí NA obEcNíM úřADĚ. 


