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Na vernisáž výstavy fotografií z loňských oslav zavítalo
10. června na padesát lidí. Výstava potrvá do 9. července a je přístupná v době otevření OÚ a každou sobotu od 14 do 17 hodin.

Hradištští soptíci díky svému celoročnímu úsilí dosáhli v soutěži
Plamen na zlaté medaile. O jejich dalších zajímavých aktivitách
se dočtete na str. 16.

Žáci základní školy vyrazili na školu v přírodě do Prachovských
skal. Týdenní pobyt byl ve znamení pohádek a pověstí. O tom,
co děti každý den prožily, se dočtete na str. 12.

Atmosféra na dětských šibřinkách byla klidnější než v minulých
letech. Večer se v tělocvičně sešli návštěvníci mnoha národností
ze všech koutů světa. Více na str. 17.

Slunečné počasí přispělo k radostné náladě dvou stovek dětí,
které si přišly v neděli 5. června zasoutěžit na hřiště. Dětský den
připravili členové TJ společně s hasiči a myslivci. Více na str. 17.

V polovině června oživily hradištskou náves znovu po roce pouťové atrakce. O tom, jaký ohlas měl doprovodný program v režii
SDH Hradištko se dočtete v příštím čísle Zpravodaje.

Klesající hladina Vltavy odhalila jindy zatopená místa. Na Šlemíně jsou vidět zbytky slepého ramena řeky, které za války zbudovali němečtí okupanti. Více na str. 5.

V Hostivicích se 17. dubna konala Okresní tělovýchovná akademie. Zúčastnila se i trenérka M. Marková se svými svěřenkyněmi
Týnkou a Michalkou, které předvedly akrobacii na trampolínách.

{ EDITORIAL }
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Zastupitelstvo obce schvaluje:


Rozpočtovou změnu č. 5/2010



Rozpočtovou změnu č. 1/2011



Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

Lucie Hašková

Námitku p. Tomáše Pipoty k zápisu z veřejného
zasedání ze dne 20. 12. 2010 v bodech č. 3 a č. 9





při prolistování letního čísla
vás možná napadne, že je
hlavně o hradištských dětech.
Dočtete se, jak dováděly
na šibřinkách, jak pálily
čarodějnice, jak soutěžily
na dětském dnu a také to, jak
se měly na škole v přírodě.
Při čtení těchto řádků si
říkám, že bych si přála být
dítětem, abych mohla tyhle
úžasné akce navštěvovat
a prožívat. Což se samozřejmě
nesplní. Utěšuje mě aspoň
myšlenka, že můžu být
rodičem dětí, které vyrůstají
v takovém prostředí, které je
pro jejich život jako stvořené.
Ale v naší obci nežijí jen děti.
O tom, jak tráví své volné
chvíle naši rodiče a prarodiče,
se však na stránkách
Zpravodaje nedočteme.
Kam chodí za sportem,
za kulturou nebo si jen posedět
a popovídat? Jsou zde také tak
spokojení nebo jim něco chybí?
Měli by vůbec zájem chodit
na nějaké organizované akce
pro seniory? Tomuto tématu
bychom chtěli věnovat některé
z příštích čísel a rádi bychom
znali názory těch,
kterých se to týká.
Těšíme se na vaši odezvu.
Přejeme vám hezké prázdniny
a dovolené, ať už někam
cestujete nebo zůstáváte
doma. Není totiž důležité, kde
jste, ale s kým jste. Věnujte
proto svůj volný čas svým
nejbližším. Třeba tak, že je
vezmete na výlet, který jsme
pro vás připravili.

Program veřejného zasedání č. 1/2011





Závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad
Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 793 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 51 m2 a pozemku parc.
č. 73/44 zahrada o výměře 654 m2 ve vlastnictví
obce. Předmětný pozemek parc. č. st. 793 se nachází pod stávajícím rekreačním objektem č. ev.
772 ve vlastnictví fyzické osoby a pozemek parc. č.
73/44 k němu tvoří plochu užívanou jako zahrada
v místní části obce osada Vojtěška. Doposud byly
tyto pozemky předmětem nájemní smlouvy uzavřené s vlastníkem rekreačního objektu. Prodejem
těchto pozemků do vlastnictví fyzické osoby bude
vlastnicky zcelena tato část území.
Prodej pozemku parc. č. st. 2412 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 ve vlastnictví obce
Hradištko za cenu 500 Kč/m2, tj. celkem 2 500 Kč.
Předmětný pozemek se nachází v místní části obce
Brunšov pod částí stávajícího rekreačního objektu.
Navazuje na ostatní pozemky ve vlastnictví paní
Jaroslavy Grundzové a tvoří jeden funkční celek.
Prodejem tohoto pozemku do vlastnictví fyzické
osoby bude vlastnicky zcelena tato část území.
Výkup pozemku parc. č. 465/71 trvalý travní porost o výměře 159 m2 za částku 50 Kč à 1 m2, tj.
celkem 7 950 Kč. Předmětný pozemek se nachází
v místní části obce osada Sekanka a je v současné
době užíván jako součást komunikace.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene na pozemcích parc. č. 351/83
a 351/89 ve vlastnictví obce pro účely zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy. V souladu
s ust. § 50a) a § 151 n) až 151 p) zákona č. 40/1964
Sb. občanský zákoník a ust. § 25 odst. 5 zákona č.
458/2000 Sb., O podmínkách podnikání a výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), byla společností ČEZ Distribuce, a.s. předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemku ve vlastnictví obce dotčeným stavbou.


Dokončení na straně 2

Znáte dobře
Hradištko?

soutěž





Odhalte, ve které části Hradištka byl pořízen
tento snímek. Správnou odpověď nám napište na redakce@hradistko.cz nebo písemně na
adresu Obecní úřad Hradištko, redakce Zpravodaje, Zámek 1, 252 09
Hradištko, a to nejpozději do 31. srpna 2011.
Nezapomeňte připsat
své jméno a kontakt.
Výherce obdrží reprint
průvodce Z Prahy do
Štěchovic a Svatojanské
Proudy (viz na str. 15)
Stále nám také můžete
posílat své fotografie na
titulní stranu příštího
Zpravodaje. Téma: Podzim na Hradištku.
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Dokončení ze strany 1
Právo odpovídající věcnému břemeni se
zřizuje za úplatu, jednorázovou úhradu
v celkové výši 960 Kč včetně DPH. Pozemky se nachází v místní části obce Hradištko,
Velká podkova.





Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene na pozemcích
389/1, 389/48 a 502/139 ve vlastnictví obce
pro účely zřizování a provozování zařízení
distribuční soustavy. V souladu s ust. § 50a)
§ 151n) až 151p) zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník a ust. § 25 odst. 5 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), byla předložena společností ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce dotčeným stavbou. Právo odpovídající věcnému
břemeni se zřizuje za úplatu, jednorázovou
úplatu v celkové výši 5 160 Kč včetně DPH.
Pozemky se nachází v místní části obce
Hradištko, Nade vsí.
Návrh pasportu místních a účelových komunikací v katastrálním území Hradištko pod Medníkem v rozsahu projednané

mapové přílohy navržené panem Pavlem
Marešem.




Zadání výběrového řízení na získání finančního úvěru potřebného ke spolufinancování projektu Hradištko – Pikovice, vodovod
a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy
o provedení výběrového řízení s Ing. Jaroslavem Benadou.
Výsledek výběrového řízení k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Vodovodní přípojky v místní části
obce Hradištko – Pikovice“.

 Kritéria pro zařazení dětí do Mateřské školy

Hradištko – školní rok 2011/2012.

Předložený návrh na způsob řešení úhrady smluvní pokuty uplatněné vůči ČEZ
Energetické služby, s. r. o. Z titulu uzavřené
smlouvy o dílo č. 10410052 ve znění Dodatků č. 1 a 2, jejímž předmětem je rekonstrukce veřejného osvětlení.
 Návrh na změnu podmínek Dodatku č. 1
smlouvy č. 10410052 ve smyslu jednorázové úhrady ceny.
 Členy Kulturního a školského výboru dle
návrhu předsedkyně výboru – Lucie Hašková, Tomáš Pipota, Mgr. Miroslava Plívová, Mgr. Markéta Šafránková.

Zastupitelstvo obce ukládá:




Starostovi obce doplnit zápis z veřejného
zasedání dne 20. 12. 2010 dle schválené
námitky do 31. 3. 2011.
Starostovi obce projednat s obcí Krňany
možnost jejího vstupu do projektu Sběrný
dvůr Hradištko z důvodu splnění podmínek k přidělení dotace. Termín do příštího
veřejného zasedání ZO.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:






Informaci starosty obce pana Antonína
Merty o kontrole zápisu a usnesení č. 8/2010
z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze
dne 20. 12. 2010.
Informaci starosty obce o vytvoření pracovní skupiny k realizaci projektu rozšíření
Základní školy Hradištko v čele s místostarostou obce Ing. Václavem Buriánkem.
Dalšími členy skupiny budou Tomáš Hoznourek, Mgr. Hana Hradilová, Ivana Nožičková a Tomáš Pipota, poradci skupiny
ředitelka ZŠ Mgr. Jana Jelínková, Ing. Petr
Vlk a tajemnicí pracovní skupiny paní
Radka Svobodová.
Text: Milan Vála

MÍSTOSTAROSTA OBCE
SE PŘEDSTAVUJE

Do komunální politiky v obci Hradištko v současném volebním období jsem vstoupil
s představami, že práce v zastupitelstvu bude rozdělena tak, aby každý zastupitel pracoval v takové komisi nebo výboru, které odpovídají jejich odbornosti a zkušenostem a tím
byla zajištěna maximální efektivita činnosti těchto komisí. To se ve velké míře podařilo.

Jako místostarosta se chci zúčastňovat, kromě stanoveného úředního času na obci, práce jednotlivých komisí a aktivně pomáhat při
řešení daných úkolů. Panu starostovi jsem
nápomocen při jednání s bankami, úřady,

okolními obcemi, podnikateli, zaměstnanci
obce, společenskými organizacemi v obci
i samotnými občany.
Hodlám se aktivně podílet
na realizaci těchto investic:
krátkodobé: dokončení výstavby vodovodu
v Pikovicích a realizace rozšíření mateřské školy
střednědobé: přístavba základní školy, výstavba prodejny potravin v centru obce
dlouhodobé: výstavba rozhledny na vrchu
Medník
Mými dalšími prioritami je rozumná výše
investic obce, aby nedošlo k neúměrnému
zadlužení obce, udržení čistoty a pořádku
v obci, péče o zeleň, péče o komunikace a veřejná prostranství v obci.
Rád bych také napomáhal kulturnímu, sportovnímu i spolkovému životu občanů v obci
a posiloval tak zájem občanů o dění v obci
a z toho vyplývající vztah k obci, v níž žijeme.
Text: Ing. Václav Buriánek, místostarosta obce,
foto: Karel Šmejkal

{
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}

DOPRAVNÍ ZPRÁVY

Dne 8. června 2011 proběhlo z iniciativy zastupitelstva obce jednání několika hradištských zastupitelů a starosty Štěchovic se zástupci dopravce (Bosák bus) a Ropidu. Cílem
bylo vyvolat diskusi o účelnosti nově zavedených kloubových autobusů na lince č. 338,
zvážit možnosti úpravy jízdních řádů tak, aby
vybrané spoje navazovaly na vlakové v Pikovicích, a též úpravy autobusového nádraží
ve Štěchovicích. Ještě do konce měsíce června proběhnou dvě další dílčí jednání (návrh
jízdního řádu s přesunutím velkokapacitních
autobusů na linky ukončené ve Štěchovicích a úprava štěchovického autobusového
nádraží). Najít řešení všech těchto dílčích
problémů sice není rychlou ani snadnou
záležitostí (nejen proto, že se dotýká mnoha
institucí a organizací), ale důležitým výsledkem schůzky je ochota na věci dále pracovat
ke spokojenosti občanů. O tom, jak vyjednávání pokračují, Vás budeme informovat.
Text: Hana Hradilová

{ informace }

RECYKLACE ŠETŘÍ

Naše obec už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče –
mimo jiné i televizory a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně
jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje
sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení.

Zpětný odběr a recyklace jedné televize
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu
za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní
vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž
zpracování iniciovala společnost ASEKOL.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení je pro životní
prostředí přínosný.
Studie dále posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů.
Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie
byly prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce
odpadu.
„Z Certifikátů Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 104 televizí a 59
monitorů. Tím jsme uspořili 24 kWh elektřiny,
480 litrů ropy, 122 139 litrů vody a 1 097 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 7 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 25 tun.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlen-

ná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to pozoruhodná čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí
představuje recyklace všech ostatních druhů
starých spotřebičů. Poděkování si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnic nebo dokonce do přírody, ale
nosí jej do sběrného dvora.
Text: Milan Vála,
pracovník OÚ Hradištko
Foto: Vojtěch Pavelčík

DIGITALIZACE
KATASTRÁLNÍCH MAP

V roce 1998 byla započata digitalizace katastrálních map, tzv. souboru geodetických
informací (SGI), od čehož se předpokládá možnost používání moderních informačních
technologií. Cílem je obnova mapových podkladů bez nového mapování, s převedením
obsahu stávající analogové katastrální mapy do digitálního vyjádření v předepsané
formě a datové struktuře a převod parcel ze zjednodušené evidence do katastru nemovitostí (KN). V digitální podobě jsou mapy asi 50 % katastrálních území, zbytek území
je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která má pro skenování k dispozici rastr.

Po digitalizaci je u některých parcel uváděna
jiná katastrální výměra, než byla původní, je
to způsobeno strojovým výpočtem ze zobrazené plochy. Přesnost výpočtů, ručních nebo
strojových, je ale vždy odvislá především
od přesností měření v terénu.

Možné komplikace
Digitalizace katastrálního území Hradištko
pod Medníkem byla započata v letošním roce
a její dokončení potrvá přibližně rok. Jedna
z možných komplikací, kterou může vlastníkům nemovitostí přinést, může nastat při zapisování staršího geometrického plánu (GP)

do evidence KN. Jedná se o GP, jimiž bylo
provedeno např. dělení pozemků. GP katastrální úřad potvrdil (je opatřen razítkem), ale
nezapíše, dokud nedojde k převodu vlastnických práv k některému z vzniklých pozemků.
Po dokončení digitalizace katastrálních map
našeho území nebude možné nevyhovující
GP již zapsat. Katastrální úřad může ověřit
zapsatelnost jednotlivých geometrických
plánů.
V příštích číslech přineseme další informace
týkající se probíhající digitalizace.
Text: Radka Svobodová
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
ÚŘADY
Obecní úřad hradištko
matrika, účetní, údržba

257 740 442, 257 740 580

starosta obce

257 740 586

stavební komise

257 740 441

fax

257 740 586

e-mail

podatelna@hradistko.cz

Krajský úřad Středočeského kraje

257 280 111

Městský úřad Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2

221 982 111

Finanční úřad Praha - západ, Na Pankráci 95 Praha 4

261 371 111

Katastrální úřad Praha - západ, Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8

284 041 111

Okresní soud Praha - západ, Karmelitská 18, Praha 1

257 199 200

Městský úřad Jílové

241 021 901

Stavební úřad Štěchovice

242 413 661, 242 413 662

Okresní správa sociálního zabezpečení

284 005 111

Národní rada osob se zdravotním postižením

733 453 535

ZDRAVOTNICTVÍ
Ordinace MUDr. Gavlase (Hradištko, Davle) - dospělí

776 676 180

Ordinace MUDr. Zachové (Hradištko, Štěchovice) - děti

602 298 058

Zdravotní středisko Davle

257 770 563

zubní oddělení

257 770 321

Lékárna Davle

257 770 102

Lékařská služba 1. pomoci Řevnice

257 721 555, 257 721 777

Tísňové volání záchranná služba

155
POLICIE

Obvodní oddělení policie ČR Hradištko

974 882 700

Okresní ředitelství policie Praha-západ

257 321 220, 974 882 103

Tísňové volání policie

158
HASIČI

Hasičský záchranný sbor středočeského kraje

950 870 011

Hasičský záchranný sbor Jílové

950 847 011

Okresní sdružení hasičů Praha-západ

244 102 855

Tísňové volání hasiči

150

Sbor dobrovolných hasičů“ Hradištko: hlášení požárů

604 964 928

starosta sboru

604 209 463

velitel sboru – hlášení požárů

604 964 928

zástupce velitele sboru

725 036 291
ŠKOLY

Mateřská škola Hradištko

257 740 069, 723 811 299

Základní škola Hradištko

242 413 712, 731 473 938
SLUŽBY

{

Česká pošta pracoviště Hradištko

257 740 285

STE – hlášení poruch

840 840 840, 800 178 634

STE – zákaznické centrum

14 041

Vodovodní síť- hlášení poruch

257 770 729, 257 740 580

4
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SNÍŽENÍ
HLADINY

přehradní nádrže
Vrané nad Vltavou
Jistě jste při cestě do Prahy zaregistrovali pokles vody ve Vltavě a u soutoku
i na Sázavě. Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost vidět řeku tak, jak si ji pamatují
nejstarší obyvatelé naší obce, nebo jak ji
známe ze starých fotografií a vyrazte k jejím břehům.

Povodí Vltavy na letošní rok naplánovalo rekonstrukci a sanaci betonových konstrukcí
na Vodním díle Vrané nad Vltavou. Původně
se měla vypustit celá přehrada, ale proti tomu
se ohradily dotčené orgány i občané, takže
hladina vody je snížena jen částečně.
Do 15. května byla snížena hladina na minimální hladinu možnou k provozu přehrady,
tak jak je stanovena v manipulačním řádu.
Od 16. května začalo postupné snižování
hladiny o 1,0 m (+/-0,3 m) pod úroveň této
minimální provozní hladiny. Hladina je tak
v současné době ve výši 198,1 m. n. m. a tento
stav potrvá až do 23. září. Oprava bude ukončena nejpozději do začátku října tohoto roku.
Už teď si tedy můžete prohlédnout, co pokles
vody odhalil. Na Šlemíně se můžete projít
po tzv. šperech, což jsou kamenné hráze, které nechali vybudovat po násilném vystěhování místních obyvatel v roce 1942 němečtí
okupanti, aby na slepém ramenu řeky zřídili
doky pro pontonové čluny. Vyrazte i na soutok a projděte se po nezvykle přístupném
břehu. Zvláštní kouzlo mají jindy zatopené
pramice pokryté patinou času. Možná vás napadne, jaké to bylo, když voda zatopila celé
vesnice…
Text a foto: Lucie Hašková
POZOR! V letošní plavební sezoně se z důvodu odstávky plavební komory Vrané nebude konat linková plavba parníků pod Slapskou přehradu!

{ aktuálně }

ROZŠÍŘENÍ ŠKOLY

v projektové přípravě

Jak jsme Vás informovali již v minulém čísle, záměr rozšířit současnou budovu školy našel v zastupitelstvu podporu. Byla ustavena
pracovní skupina ve složení Ing. Buriánek, T. Hoznourek, Mgr. Hradilová, I. Nožičková a T. Pipota, která nejprve po konzultaci s ředitelkou školy pí. Jelínkovou zformulovala zadání pro architekty. Ti
byli osloveni s úkolem dodat jednoduchou studii přístavby. Ze sedmi doručených nabídek vybrala komise tři, které splňovaly zadání,
a z nich pak zastupitelstvo vybralo studii arch. Krause. Jeho ateliér
nyní pracuje na projektové a prováděcí dokumentaci tak, aby mohlo
být co nejdříve zahájeno stavební řízení.
Text: Hana Hradilová

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKŮ 2010/2011
Odjezd
Praha –
Hlavní nádraží

Příjezd
Petrov
u Prahy

7:08
8:35
9:12
9:50
10:59
14:25
15:34
16:47
17:52

8:04
9:27
10:09
10:41
11:49
15:15
16:24
17:37
18:43

Po – Pá
So, Ne nejede 24. 12.
denně
So
jede od 23. 4. do 1. 10.
denně
denně
Po – Pá
Po – Pá
Po – Pá

19:40

20:43

So, Ne

Jede

Poznámky

jede od 26. 3.
do 30. 10.

Odjezd
Petrov
u Prahy

Příjezd
Praha –
Hlavní nádraží

Jede

5:01
6:13
7:14
12:15
12:18
14:39
15:08
16:39
17:38
18:06
20:09
20:09

5:53
7:06
8:06
13:07
13:09
15:39
16:00
17:31
18:31
19:11
21:01
21:01

Po – Pá
Po – Pá
Po – Pá
Po – Pá
So, Ne
Po – Pá
So, Ne
So, Ne
So, Ne
Po – Pá
Po – Pá
So, Ne

Poznámky

nejede 24. 12.

jede od 26. 3. do 30. 10.
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JAK STRÁVIT LÉTO NA HRADIŠTKU

Jistě si každý z nás během léta dopřeje nějaký den volna. Pokud nejedete nikam na dovolenou, ale
zůstáváte doma, zkuste si naplánovat nějaký výlet do blízkého okolí. Přinášíme vám tipy na pěší
túry, výlety vlakem, návštěvu zámku nebo muzea. Možností je spousta a mezi výletními cíli určitě
najdete takový, který jste dosud nenavštívili.

ZÁMKY V NAŠEM OKOLÍ

Už v minulých staletích náš kraj díky jeho čarokrásné přírodě vyhledávaly bohaté šlechtické rody a zřizovaly si zde svá letní sídla. Není divu, že se na zámku Konopiště usadil
synovec tehdejšího rakousko-uherského císaře. Vrchotovy Janovice byly zase sídlem
mecenášky umění baronky Sidonie Nádherné, kterou zde navštěvoval Rainer Maria Rilke, Karl Kraus nebo Max Švabinský. Vydejte se na některý z nedalekých zámků a přeneste se do doby, kdy šlechtici utvářeli české dějiny, kulturu i tradice.

ZÁMEK KONOPIŠTĚ

(23 km; www.zamek-konopiste.cz)
Bývalé sídlo následníka trůnu rakousko-uherské monarchie a vášnivého lovce Františka Ferdinanda d´Este. Kromě tří prohlídkových okruhů si můžete projít i zámecký
park a Růžovou zahradu. Zbrusu novým
obyvatelem je medvěd Jiří.
Otevírací doba: červenec – srpen:
Úterý – neděle: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Expozice:
„Salony jižního křídla“ – reprezentační a hostinské pokoje s množstvím dobového nábytku, obrazů a porcelánu (50 minut)
„Salony severního křídla“ – nejstarší prostory
zámku s gotickými a renesančními klenbami
v kapli sv. Huberta (55 minut)
„Soukromé pokoje Františka Ferdinanda“ –
exkluzivní trasa provede salony, pracovnou,
ložnicí, jídelnou a pokoji dětí zařízených tak,
jak vypadaly, když v nich žil arcivévoda se
svou rodinou (65 minut)

„Muzeum sv. Jiří“ – umístěno v bývalé barokní oranžerii, jedná se o umělecké předměty
vztahující se ke kultu sv. Jiří z období 15. – 20.
století, které nashromáždil František Ferdinand d’Este.
„Střelnice“ – unikátní památka, která nemá
obdobu na žádném objektu v Čechách. Herna s kuriózní střelnicí s pohyblivými terči
z roku 1900 byla určena k zábavě arcivévody
a jeho přátel.
„Skleníky“ – zbudovány arcivévodou spolu
s Růžovou zahradou, určeny pro pěstování
teplomilných rostlin. Jsou přístupné od roku
2000.
„Výstava Pohádková země“ – během léta připravena výstava V. Klimtové.
Kulturní akce: 6. a 20. července, 3., 17.
a 31. srpna od 21 hodin „Večerní prohlídky“
s průvodcem v historickém kostýmu.
30. července od 10 hodin „Princeznovský
bál“ – koncert dívčí skupiny 5ANGELS, rytířské souboje, turnaj na koních a další.

ZÁMEK JEMNIŠTĚ

(36 km; www.jemniste.cz)
Původní středověká tvrz byla přestavěna
na barokní zámek určený hlavně k letnímu
pobytu. Jedná se o typické šlechtické sídlo
doby vrcholného baroka. Zámek je v majetku rodu Sternbergů, rodina obývá levé křídlo zámku. Prohlídka zámku s průvodcem
trvá 50 minut a zahrnuje expozici 9 sálů
a salonků a kaple sv. Josefa.
Otevírací doba: červenec – srpen:
Denně: 9.00 – 18.30
Kulturní akce: Od 1. července do 26. srpna probíhá Divadelní léto. Každý pátek
od 19.00 můžete s dětmi navštívit divadelní
představení.

ZÁMEK
MNÍŠEK POD BRDY

(16 km; www.zamek-mnisek.cz)
Zámek byl středověkou tvrzí, za vlády Přemyslovců přestavěnou na lovecký hrádek.
Po třicetileté válce zde byl vystavěn rozsáhlý
zámek. Na zámku můžete navštívit dva prohlídkové okruhy, které vás seznámí se stylem života a bydlení drobné šlechty v období
mezi světovými válkami.
Otevírací doba: červenec – srpen:
Úterý – neděle: 9.30 – 16.30
Kulturní akce: 24. a 25. června od 20.30
„Noc na Karlštejně“ – výpravný muzikál
s L. Olšovským, P. Vítkem, J. Rosákem
24., 25. a 26. července od 20.00 „Postřižiny“
– divadelní hra se zpěvy na motivy B. Hrabala; hrají: J. Rosák, P. Vítek, P. Landovský

ZÁMEK DOBŘÍŠ

(26 km; www.zamekdobris.cz )
Rokokový zámek v majetku rodu Colloredo-Mannsfeld z Rakouska je otevřen veřejnosti
celoročně. Nabízí tři prohlídkové okruhy
a vstup do francouzského parku.
Otevírací doba: červenec – srpen:
Pondělí – neděle: 8.00 – 17.30
Kulturní akce: 1. července „Swing na zámku“ – vystoupí kapela Swing band Dobříš
15. července a 13. srpna „Noční prohlídky
zámku“
23. července od 19.00 koncert Jaroslava Hutky
od 24. července do 6. srpna „Metamorfoza
portrétu“ – výstava Josefa Geršla
6. srpna „Rybí hody na zámku“
11. srpna „Koncert přátel Nizozemí“
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ZÁMEK JABLONNÁ

(16 km; www.zamekjablonna.cz)
Zámek postavený v první polovině 18. století je typickým reprezentantem sídla drobné šlechty. Za minulého režimu v něm sídlil
domov důchodců. V roce 2005 ho koupila
firma Royal interier, která zámek zrekonstruovala a nainstalovala zde expozici luxusního
stylového nábytku. Prohlídka s průvodcem
zahrnuje 21 místností a začíná každou celou
hodinu.
Otevírací doba: červenec – srpen:
Úterý – neděle: 10.00 – 17.00
Kulturní akce: 28. 5. – 28. 8. výstava „České
sklo v dějinách a současnosti“
30. července podvečerní koncert smyčcového tria STRING LADIES ve složení Eliška
Dvorská – housle, Adéla Pecková – housle
a Kateřina Zíková – violoncello

ZÁMEK
VRCHOTOVY JANOVICE
(33 km; www.nm.cz)

Původně gotická kamenná tvrz pánů z Janovic, chráněná vodním příkopem, se postupně proměnila v renesanční zámeček, který se
stal v 17. a 18. století hlavním sídlem votické
větve hrabat z Vrtby. K poslední velké přestavbě došlo v polovině 19. století, kdy nabyl
zámek své současné novogotické podoby.
K zámku přiléhá nádherný park.
Otevírací doba: červenec – srpen:
Středa – neděle: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Stálé expozice:
„Společnost v Čechách 19. století“
„Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice“ – seznamuje s rodinou posledních soukromých
majitelů a především s osobností Sidonie
Nádherné
„České zvonařství“ – historie zvonařského řemesla v českých zemích

AGROTURISTIKA
HŘEBČÍN FAVORY (www.favory.cz)

Najdete ho v barokním statku v Benicích. Děti si mohou zajezdit na oslících nebo ponících.
Možná je i vyjížďka kočárem do okolí tažená kladrubskými bělouši.
Kulturní akce: 30. července – koncert skupiny „MIG 21“
„Pohádkové léto v Benicích“ – každý prázdninový pátek od 18.00 pohádka pro děti

FARMA HEROUTICE (www.heroutice.cz)

Privátní jízdárna nabízí jednotlivé jízdy na koních nebo rekreační pobyty s výcvikem jízdy
na koni. V kryté jezdecké hale s tribunami se pravidelně konají halové jezdecké závody skokové
a drezurní.

STÁJ VALENTO (www.stajvalento.cz)

Tuto stáj najdete na Slapech a kromě výuky jízdy a vožení dětí od tří let na menších koních
nabízí prohlídku stájí, exotického ptactva, hendikepovaných zvířat nebo záchranné stanice
veverek.

RANČ JABLONNÁ (www.velkyosel.cz)

Tato farma nabízí nevšední aktivitu, a to je treking s osly. Zkuste vyrazit na krátký výlet
nebo několikadenní putování s oslem, který vám ponese batoh, stan i tábornické vybavení
a ještě povozí vaše děti.

USEDLOST MEDNÍK (www.usedlost.cz)

Zemědělsko-řemeslné hospodářství Václava Bednáře najdete na konci Závisti. Kromě
hospodářských zvířat si můžete prohlédnout i historické zemědělské náčiní a truhlářské
nářadí. Pro návštěvníky je připravena ochutnávka domácích produktů. Po předchozí domluvě můžete využít těchto služeb: výukové programy pro děti, seznámení s historií kraje
i možnost jednoduchého ubytování pro pocestné. Ideální výletní cíl pro rodiče s dětmi.
Text: Lucie Hašková; foto: Petr Hašek
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TIPY NA PĚŠÍ VÝLETY
Jedním z důvodů, proč máme rádi místo, kde žijeme, proč si mnozí z nás neumí ani představit, že by bydleli někde jinde, je nádherná okolní příroda. Má své kouzlo v každé roční době a těm, kteří sem zavítají poprvé, dokáže svou krásou vyrazit dech.

Každý z nás už jistě prošel Posázavskou nebo
Povltavskou stezku, oblíbeným cílem vycházek je i vrchol Medníku, kvetoucí stráně
s kandíkem nebo naučná stezka. Přinášíme
vám pár typů na výlety do míst, která nejsou
od Hradištka nikterak vzdálená a stojí za to
je poznat. Cesty nejsou náročné, délka trasy
a čas chůze jsou pouze orientační.
Vrchol Medníku a nejkrásnější partie Posázavské stezky – 10 km; přes 2 hodiny chůze
Vyjdeme z Pikovic od cukrárny směrem
k Posázavské stezce, kde se odpojíme po zelené značce, která vede do sedla Velkého a Malého Medníku. Vystoupáme na vrchol Medníku, kde příchozí vrší kamennou homoli.
Pokračujeme po zelené kolem vrchu Chlum,
který je o 31 metrů vyšší než Medník. Zelená
značka nás zavede až do Třebsína, kde podél
potoka sestoupíme na Posázavskou stezku
a po ní dojdeme zpět do Pikovic. Bude nás
čekat pouze závěrečný, ale zato nejkrásnější
úsek stezky.
Vyhlídková trasa z Jílového přes Petrov
do Pikovic – 9 km; 2 hodiny chůze
Dojedeme vlakem do Jílového u Prahy a odtud se vydáme po žluté značce kolem bývalého zámečku Včelní Hrádek. Na rozcestí
na začátku Horního Studeného sejdeme
do Dolního Studeného po modré značce.
Cestou narazíme na překrásnou vyhlídku i s posezením. Nad vlakovou zastávkou
v Lukách pod Medníkem sejdeme z modré
na červenou a za osadou Zlatý Potok vystoupáme po žluté značce na Třeštibok, odkud je
nádherný pohled na Medník. V místě, kde
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žlutá odbočuje vpravo, aby obešla strouhu
před námi, pěší turisté mohou sejít na neznačenou cestu a postupovat podél okraje
strouhy. Před tratí je nutné sestoupit na dno
strouhy a kamenným tunelem podejít trať.
Po pravém břehu Sázavy projdeme pohodlně
chatovou osadou Na Rafandě až k vlakové zastávce. Pro cyklisty bude vhodnější pokračovat po žluté k Petrovu a odtud sjet po modré
taktéž k vlakové zastávce Petrov u Prahy.
Krásy Požárských lesů – 11 km; 2,5 hodiny
chůze
Vlakem z Pikovic dojedeme do Prosečnice, kde bývalo vojenské sanatorium. Vydáme se po žluté značce do Vlčí rokle, což je
stinné údolí, kde se potok Vlčín propadá
do kamenného moře. Hornopožárské lesy
skrývají řadu dalších zajímavostí, například
rozmanité skalní útvary, staré zarostlé lomy
nebo lovecký zámeček Františka Ferdinanda
d’Este. Odtud dojdeme po modré na vyhlídku Panská skála. Kolem vrchu Grybla a Hrdlo
dorazíme do Dolních Požárů. Napojíme se
na červenou, která nás přivede ke zřícenině
Zbořený Kostelec. Odtud zamíříme do Týnce
nad Sázavou na vlak jedoucí zpět do Pikovic.
Pouť na Rovínek – 9 km; 2 hodiny chůze
Dojedeme autobusem na Slapy a odtud se vydáme po červené značce na Rovínek, kde se
nachází empírová kaple Nanebevzetí Panny
Marie postavená v roce 1841. V 19. století
a na počátku století dvacátého byl Rovínek
tradičním poutním místem, kam se vydávali
tisíce věřících. Z Rovínku pokračujeme celou cestu po červené značce přes Homoli až
do Štěchovic.

Údolím Zahořanského potoka – 11 km; 2,5
hodiny chůze
Vycházíme z Pikovic, přejdeme kolem vlakové zastávky přes trať a zamíříme po zelené
značce na Petrov. Držíme se stále zelené až
na rozcestí u Oborské lávky, kde se napojíme
na modrou značku, která nás provede údolím
Zahořanského potoka. Při jeho ústí už pokračujeme podél břehu Vltavy a posléze Sázavy
po červené značce zpět do Pikovic.
Po stopách trampů od Hadí řeky – 16 km;
3,5 hodiny chůze
Ze Štěchovic popojedeme autobusem do Měchenic a odtud se svezeme vlakem do zastávky Malá Hraštice. Polní cestou dojdeme
po neznačené trase do Velké Lečice a odtud
stále po zelené údolím Kocáby až do Štěchovic. Romantická cesta vede místy, kde tábořili první trampové, což dokládá řada osad,
například Havran, Louisiana nebo Ascalona.
Krásné výhledy na Máji a Smetanově vyhlídce – 16 km; 3,5 hodiny chůze
Dojedeme autobusem do Třebenic, zde přejdeme slapskou přehradu a dostaneme se
na pravý břeh Vltavy. Vydáme se po modré
značce přes Rabyň do Pexova Luhu, odkud
budeme pokračovat po žluté značce do Teletína. Za Teletínem vystoupáme buď polní
cestou kolem stáda krav, nebo stále po žluté
až na krásnou vyhlídku Máj. Nabídne pohled do údolí Vltavy bývalých Svatojánských
proudů, který vás zcela jistě uchvátí. Dále pokračujeme lesem a chatovou osadou na vrch
Kletecko, kde se nachází další z překrásných
vyhlídek v lokalitě zvané Kobylí draha. Ze
Smetanovy vyhlídky je vidět osada Ztracenka
ležící na protějším břehu Vltavy. Přes Třebsín
a Závist dojdeme až do Hradištka.
Text: Lucie Hašková; foto: Vojtěch Pavelčík

{ TÉma: výletY }
vštěvníci projít i naučné stezky s geologicko-hornickou tematikou.
Otevírací doba: červen – září:
Úterý – neděle: 9.00 – 17.00
Text: Lucie Hašková;
foto: Milan Burian

TIPY PRO
NÁROČNÉ

KAM DO MUZEA

Když vám počasí nebude o prázdninách přát, vyrazte do muzea. Dozvíte se zajímavosti
z různých kapitol historie našeho kraje. Expozice vás přenesou do doby, kdy se zde těžilo
zlato nebo kdy sem začínali přijíždět první trampští osadníci. A když spojíte návštěvu muzea v Jílovém s návštěvou jedné ze štol, bude to pro všechny zajímavý a nevšední zážitek.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V JÍLOVÉM U PRAHY
BUDOVA MUZEA NA NÁMĚSTÍ
Otevírací doba: červenec - srpen
Pondělí: zavřeno
Úterý – neděle: 9 – 17 hodin
Státní svátky: 9 – 17 hodin
Stálá expozice:
Historie těžby a zpracování zlata
Historie regionu
Tramping a příroda Dolního Posázaví
Aktuální výstavy:
4. června – 28. srpna: „Výstava středočeského
sdružení výtvarníků“
25. června – 4. září: výstava „Turistické sběratelské předměty“
Od 25. června: výstava „Páni kluci“ (pohled
do Bukovského světa hraček, her a dobrodružství)

ŠTOLA SV. JOSEFA
A SV. A. PADUÁNSKÉHO

um se řadí mezi nejvýznamnější evropské
instituce svého druhu.
Otevírací doba: červenec – srpen:
Úterý – neděle: 9.30 – 17.30
Vstup je zdarma
27. srpna – TANKOVÝ DEN

SBÍRKA MOTOCYKLŮ
V NETVOŘICÍCH
109 vystavených exponátů je připomínkou
zlaté éry československé motocyklové výroby a sportu.
Otevírací doba: červenec – srpen:
Úterý – neděle: 10.00 - 18.00

MUZEUM ZLATA
V NOVÉM KNÍNĚ

Expozice seznamuje s historií těžby a zpracování zlata ve zdejším regionu od nejstarších
dob až do 20. století. V okolí si mohou ná-

GOLF PARK SLAPY sv. Jan
(www.golfslapy.cz)
Nově vzniklé golfové hřiště tvoří několik
částí – 18jamkové hřiště, devítka Rabyňská hora, Putting green, Chipping green,
Driving range a golfová akademie.

DAVLE MARINA
(www.davlemarina.cz)
Půjčovna lodí je v provozu od roku 2009.
Nabízí motorové čluny, sportovní čluny,
pontonové lodi pro výlety rodin či skupin,
šlapadla a narážedla.
Otevírací doba:
Středa – neděle 11.00 – 18.30

OUTDOOROVÉ
CENTRUM BISPORT
(www.bisport.cz)
Kromě kanoí, raftů a kajaků můžete využít
i nabídky půjčování horských kol. A pokud budete mít chuť složit zkoušku odvahy, navštivte lanový park. Vyzkoušíte si
svou obratnost a rovnováhu při překonávání lanových překážek v korunách stromů a hladinu adrenalinu vám jistě zvedne
jízda lanovkou přes řeku.
Text a foto: Lucie Hašková

Otevírací doba: červenec - srpen
Pondělí: zavřeno
Úterý – pátek: 10 – 17 hodin
Státní svátky: 10 – 17 hodin (poslední prohlídka vždy v 16 hodin)

ŠTOLA HALÍŘE

je z důvodu úprav prohlídkové trasy dočasně
uzavřena.

VOJENSKÉ TECHNICKÉ
MUZEUM LEŠANY
Expozici tvoří více než 700 historických tanků, kanónů, motocyklů, vojenských vozidel,
raketová technika a další technika pocházející z konce 19. století až do současnosti. Sbírky obsahují řadu světových unikátů a muze-
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{ rozhovor }

S režisérem a kameramanem JAROSLAVEM BRABCEM jsme se sešli na Vyšehradě, kde právě
probíhá výstava Wintonovy vlaky, jejíž je autorem. Povídali jsme si především o poslání této
expozice, o lidské odvaze a obětavosti.
a na konci je pán, který se aspoň část toho
snažil zachraňovat a napravit – Nicholas
Winton. Winton byl součástí Britského výboru pro uprchlíky z Československa a založil
jeho Dětskou sekci. Ale i ta měla řadu dalších
členů. Bylo po Křišťálové noci, nenávist proti
Židům eskalovala. Po obsazení Sudet utíkali
lidé do vnitrozemí Čech, byli to ale i Němci

světem, kdy Evropa řeší problém uprchlíků
z Lybie, Egypta a dalších arabských států,
kde je válečný stav?
Najděte si v tom paralelu, jakou chcete, protože tam vždycky nějaká je. Výstava byla komponována právě tak, aby byla aktuální. To, jak
Hitler již ve dvacátých letech formuloval protižidovské tendence, to je zástupné i s dnešní

a Rakušané, kteří se ve svých vlastech necítili bezpečně. Exodus uprchlíků byl obrovský
a jejich životní podmínky byly tragické. Nejhůře na tom byly rodiny s dětmi. Winton si
všiml, že se nikdo nezajímá právě o ty děti,
které byly svědky útrap svých rodičů. Blížící
se válka stupňovala napětí. Možnost záchrany a vycestovat do bezpečí celým rodinám
bylo z finančních důvodů povětšinou nemožné. A pro Židy se tato možnost ještě mnohonásobně zmenšovala.

dobou. Není důležité, jestli v koncentrácích
umírali Židé, komunisté nebo gayové. Jestliže někdo proklamuje vlastní nadřazenost
a jeho nadvláda je podpořena diktaturou
síly a moci a on může kohokoliv beztrestně
omezit v jeho právech a svobodách, neřku-li
zavraždit, tak to je mimo jakoukoliv diskusi
a chápání. To je neomluvitelné a neprominutelné, ať se to děje kdekoli a kdykoliv na světě.

Nadřazenost lidí je stá
Jak dlouho vám trvala příprava výstavy
Wintonovy vlaky?
Asi tři měsíce. Několik z tzv. Wintonových
dětí jsem ale navštívil již před dvěma lety,
když probíhala akce Winton Train 2009 a tehdy jsem je také fotografoval. V přípravách
na výstavu Wintonovy vlaky jsem ale musel
stejně všechny Wintonovy děti navštívit, i ty
již fotografované, a dělal jsem s nimi rozhovory o jejich životě před a po válce i o době
života v Anglii. Některé z Wintonových dětí
ale již dávno nežily. Kontaktoval jsem jejich
děti nebo ty, kdo je znali a byli s nimi v Anglii. S jednou paní jsem se již nesetkal, s paní
Krušinovou, jedna paní zemřela den před vernisáží výstavy na Vyšehradě, paní Faltysová…



Jaké je setkat se s člověkem, jako je Sir
Nicholas Winton?
Je to velký zážitek. Oslavil 102. narozeniny
a je stále úžasně milý, čiperný. S Olgou Menzelovou jsme jej navštívili v březnu, v jeho
domě nedaleko Londýna. Sir Nicholas Winton je stále soběstačný, fyzicky i duševně
v dobré kondici.



Co se na této výstavě dozví nového lidé,
kteří viděli o Wintonovi filmy a dokumenty, které o něm byly v nedávné době
natočeny?
Matěj Mináč je ten, kdo pro Čechy „objevil“ Wintona. Rozdíl je v tom, že filmy, které
točil, jsou především o Wintonovi. Výstava
Wintonovy vlaky je mimo jiné i o Wintonovi… Je o době před válkou v Evropě a o tom,
co způsobilo to, že se Winton zachoval tak,
jak se zachoval. Na začátku výstavy je dětská fotografie pána, který to celé zapříčinil,
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Výstava přibližuje také dvacet konkrétních osudů Wintonových dětí, které se
po válce vrátily do Čech.
Ano, i to je vlastně rozdíl od filmů Matěje
Mináče, který se zaměřil především na Wintonovy děti žijící v Americe a Izraeli. Osudy
„českých dětí“ jsou ale stejně zajímavé, ne-li
zajímavější. Od padesátých let byly často
pronásledovány za kontakty se „západem“.
Některé potom zase emigrovaly, ale já jsem
se chtěl zabývat těmi, které tu zůstaly, které
tu žijí nebo již také zemřely. Výstavou jsem
se ale pokusil návštěvníkům přiblížit především hrdinství rodičů oněch dětí. Jak těžké
muselo být loučení s tím nejdražším, s dětmi,
aby alespoň ony přežily hrozící válku. Nikdo
si nemyslel, že to bude takové, jaké bylo, ale
odloučit se od dětí, aby se o ně v dramatické
době staral někdo jiný, někde jinde, v zemi,
jejíž řeč neovládaly… To bylo hrdinství a odvaha, kterou si lze dnes jen obtížně představit.



Na výstavě se mi líbí i zmínka o obětavosti anglických rodin, což také nebylo
samozřejmé. Zajímavý je příběh rodičů,
kteří si vzali dvě české děti-sestry, a aby se
mohli starat o obě, museli poslat svou vlastní dceru k babičce.
Pochopitelně i obětavost a odvaha na straně
anglických adoptivních rodin byla nezměrná.
Museli se zaručit, že se budou starat o děti
z nepřátelského státu (v začátku roku 1939).





Můžeme v situaci, kterou výstava zachycuje, vidět nějakou paralelu s dnešním

Obraťme pozornost k českému filmu.
Česká televize odvysílala sérii dokumentů
o českém filmu posledního dvacetiletí. Měli
jsme možnost dovědět se o řadě zajímavých
filmů, které ale v televizi nikdy nevysílali…
Seriál o dvacetiletí filmu byl pevně postavený.
V jednom večeru jeden film. To, že se do výběru nevešlo víc filmů, to je škoda, ale možná
náprava je v kompetenci dramaturgů progra-



{ rozhovor }
Narodil se 14. června 1954 v Praze. Vystudoval kameru na FAMU. Vynikl jako kameraman, režisér, scénárista, dokumentarista
a fotograf. Jeho režijní debut Krvavý román
byl oceněn třemi Českými lvy a cenou za režii na MFF v Římě. Za film Kuře melancholik
obdržel dva České lvy. Je držitelem Ceny
českých kameramanů a řady dalších ocenění. V roce 2006 natáčel ve Vysokém Újezdě
a jeho okolí seriál Hraběnky. Je autorem
výstavy Wintonovy vlaky, která je k vidění
do 21. července na Vyšehradě.

ále aktuální
mů České televize nebo jiných, soukromých
televizních stanic. A u starších filmů to může
být i problém autorských práv. Skladba programu se také řídí aspektem sledovanosti. To
také je leckdy důvodem, kdy zařazení filmu
pro tzv. menšinového diváka není vhodné.
Jakou mají motivaci k práci filmaři, kteří točí film pro menšinového diváka?
Je obtížné říct, jestli to, co děláte, je pro menšinového diváka. Ambice všech je udělat to
co nejlepší, aby na to chodilo co nejvíc lidí.
To je především záměr producenta. Vyrobit
film je nesmírně drahá záležitost, kdy výsledek je nejistý…



Po revoluci značně opadl zájem diváků
o české filmy, protože byl hlad o do té doby zakázané americké filmy. Máte pocit, že
dnes už jsou lidé těmito filmy přesycení
a zase se vracejí k české tvorbě? Pozorujete
takový trend?
Spíš mám pocit, že teď bylo natočeno několik dobrých českých filmů a naopak ty dobré
americké nejsou. Že je to spíš konkurencí.



Na Hradištko jezdíval i režisér Jaromil
Jireš. Znali jste se?
Znali jsme se velmi dobře, to byl milý a laskavý pán, měli jsme se rádi. Mám s ním jednu
zábavnou historku. On jel jednou na nějaký



Rodný dům J. B. na Brunšově (archiv rodiny Brabcových)
festival a říkal, že tam bude Robbe-Grillet,
velmi slavný francouzský spisovatel a režisér.
Mám oblíbenou jednu jeho knížku, která se
jmenuje Gumy. Požádal jsem Jaromila, aby
mi tu knížku nechal od Robbe-Grilleta podepsat. Tak on si tu knížku ode mě vzal, dal
ji Robbe-Grilletovi k podpisu. Později mi

ji vrátil se slovy. „Má to jeden háček. On ji
věnoval mně, a tak já jsem to zase věnoval
tobě.“ Mám ji tak podepsanou od obou,
i s věnováním Jaromilovým…
Vaším blízkým sousedem z Brunšova je
sochař a grafik Karel Pauzer. Řeklo by
se, že umělecky k sobě máte daleko, přesto
v současné době vystavujete na stejné výstavě v galerii Litera.
To je zábavné. Litera je taková malá, ale velmi
dobrá galerie v Karlíně, která letos slaví dvacet let výstavní činnosti a po měsíci se tam
střídají výstavy. A já jsem se náhodně ocitl
na jedné výstavě společně s Karlem, což je
úžasné a měl jsem z toho nesmírnou radost.
Karel je totiž takový můj adoptivní otec.



Vím, že jste v mládí chodil na Sekanku
hledat předměty z doby, kdy tam bylo
tržní městečko. Co jste objevil?
Chodil jsem tam před mnoha lety, čtyřiceti…
s partou kamarádů zachraňovat předměty,
které byly nenalezené a které by se mohly potenciálně jednou zničit. To už ale byl
ukončený archeologický průzkum. Co jsme
našli, odevzdávali jsme do muzea v Jílovém.
To, že se udělala na Sekance skládka odpadu je barbarství. Taky jsme jezdili na lodích
k ostrovu sv. Kiliána nebo čistili jámy a štoly,
které zůstaly po dolování zlata kolem Štěchovic a Brunšova. Byla to taková romantická
dětská, ale zanícená umanutost.



Sledujete současné dění v naší obci?
Jaké dění? Ono se tam toho právě moc neděje. Přípražské oblasti to mají vždycky komplikované, protože je vždycky snazší zajet do Prahy.
Je to ale škoda, lidi by ke svému rodišti anebo
i „jen“ domovu měli mít jiný vztah. Vážit si jej
a hledět na jeho útulnost a pohostinnost.
Rozhovor zaznamenala Lucie Hašková;
foto: Petr Hašek
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{ Škola }

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

– PRACHOVSKÉ SKÁLY
Pondělí

Středa

Ráno jsme vyjeli autobusem z Hradištka
směr Prachovské skály, rekreační středisko
Pařez. Hned po příjezdu jsme se šli ubytovat
do svých pokojů. Pokojíčky byly malé, ale
útulné. Paní vychovatelky si během vybalování postupně volaly do klubovny nejprve páťáky a čtvrťáky, pak třeťáky a nakonec druháky.
Každý si vylosoval jednu barevnou kuličku.
Kuličky rozdělily děti do 8 skupin po 6.
Dozvěděli jsme se, že jsme se ocitli v říši pohádek a pověstí a v těchto skupinkách budeme celý týden plnit úkoly. A hned tu byl
první úkol – paní vychovatelka nám přečetla
pověst o dívce Svatavě, kterou otec uvěznil.
Jednotlivé skupinky měly za úkol najít 20 perel, které Svatava poztrácela, pomocí šifry najít tkanici a perly navléci. Odpoledne jsme se
vypravili na blízkou zříceninu hradu Pařez.
Večer jsme si přečetli další pověst, tentokráte
o vzniku rubínu. Skupinky si měly vymyslet
název a na svůj měšec (do nějž budou ukládat
vyhrané rubíny) a nakreslit svůj znak. A pak
už nastal čas jít se umýt a spát.

Středa byla ve znamení celodenního výletu
do Jičína. Naše první cesta vedla na Jičínský
zámek, kde je krásné muzeum. Každý z nás
dostal informace o mincích z různých období
a my jsme měli do svého listu každou minci
obkreslit na správné místo. Cestou jsme také
potkali několik zvláštních zařízení, do nichž
jsme museli zasunout vlastnoručně vyrobenou hůlku – pokaždé jsme tím něco spustili
(v jedné místnosti se začal točit model sluneční soustavy, v další se otáčela filmová páska...). Po prohlídce historie Jičínska jsme ještě zašli do herny, kde jsme objevili dřevěného
houpacího koně a spoustu kostýmů, do nichž
se děvčata hned pokoušela dostat. A když si
páťáci dosyta vyhráli, odebrali jsme se na náměstí, kde si každá paní učitelka vzala skupinku dětí a „vyrazila s ní na nákupy“. Když
se nám podařilo utratit většinu kapesného,
odebrali jsme se na prohlídku Rumcajsovy
ševcovny.
Vlak nás odvezl do Libuně, odkud nás čekalo
dalších 5 km pěší túry zpět. V lese jsme se
seznámili s další pověstí, tentokráte o vrchu
zvaném Zebín, který jsme při cestě vlakem
viděli. Je to zvláštní kopec, na jehož vrchu
stojí kaplička. A víte, jak vznikl? Na tomhle
místě si čert vysypal kamení z boty po prohraném závodě. Náš závod vzhledem k poněkud vyšší okolní teplotě nespočíval ani tak
v běhání, jako ve štafetovém kreslení obrázku. První nakreslil obrázek podle předlohy,
donesl jej k druhému, ten jej co nejlépe překreslil a donesl jej dalšímu. Na výsledky se
můžete podívat na školní chodbě. Když jsme
došli ke zřícenině Pařez, věděli jsme, že už
jsme skoro „doma“.
Po večeři nás čekala další pověst. Tentokrát o loupežnících z Drábovny. Úkol byl
jednoduchý: vyrobit plakát „hledají se loupežníci“.

Úterý
Dopoledne probíhalo vyučování a po výborném obědě a poledním klidu jsme se vydali
na odpolední procházku do skal. Došli jsme
až k bráně do Prachovských skal, ale bohužel
už bylo zavřeno. Tak jsme se cestou zpět alespoň dozvěděli příběh skřítka Pelíška, který
ochraňoval všechny rostlinky, a pokusili se
z přírodnin postavit jeho podobiznu.
Do střediska jsme se vrátili právě včas na večeři, po ní jsme se stejně jako včera převlékli
do masek a v klubovně si přečetli další pověst
z Českého ráje – tentokráte o Bílé paní. Skupinky dostaly za úkol vymyslet vystoupení
pro pobavení smutné Bílé paní. Musím říct,
že výstupy byly skutečně vydařené a všichni
jsme se u nich do sytosti nasmáli.
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Čtvrtek
Dopoledne probíhal trénink dramatického
kroužku a volné hry v parčíku. Odpoledne
jsme učinili druhý pokus o zdolání Prachovských skal. Tentokráte jsme byli úspěšní. Vešli jsme do areálu a všude kolem nás se tyčily
krásné skály. Nejprve jsme šlapali po schodech nahoru, pak dolů, pak soutěskami, kde
jsme se sotva protáhli a zase po schodech nahoru a dolů… až jsme došli až nahoru. Tam
jsme se pokochali výhledem, snědli svačinu
a vydali se zpět. U brány do skal jsme si ještě
dali zaslouženou zmrzlinu. U rybníka jsme si
přečetli pověst o vodníkovi Čeperkovi a pomohli mu postavit ptačí hnízda. Večer jsme
si četli o Troskách. Tentokráte bylo naším
úkolem zamaskovat jednoho člena skupiny
do podoby hejkala a představit jej ostatním
(to jsme se zase nasmáli). Poslední večer jsme
zakončili malou diskotékou.

Pátek
Ráno jsme měli důležitý cíl – sbalit všechny
své věci. Po zabalení jsme ještě v klubovně
poznávali a vybarvovali květiny a zvířata.
Po svačině jsme dostali poslední úkol. Podle pověsti bylo potřeba vyrobit lektvar ze
4 druhů bylin a teprve po předání lektvaru
se otevře cesta ke studánce, v níž hlídá had
s korunkou poklad.
Jednotlivé skupinky se vydávali po cestě
značené fáborky ke studánce (rybníku).
U studánky na každého čekala malá odměna za celotýdenní snažení – lízátko a andílek
pro štěstí. Než se všichni vrátili z cesty, už
na nás čekal autobus. Takže jsme se rychle
naobědvali, naložili do autobusu kufry i sebe,
naposledy zamávali našemu dočasnému útočišti a už se jelo. V autobuse jsme ještě rozdali pamětní listy a diplomy nejúspěšnějším
skupinkám.
Na Hradištku už nás netrpělivě očekávali
rodiče, takže jsme si rychle rozebrali svá zavazadla, rozloučili se a odjeli s rodiči domů.
Za sebe mohu říct, že mně se škola v přírodě
moc líbila a ráda se k ní budu ve vzpomínkách vracet.
Text: Jitka Minaříková
Foto: Jana Jelínková

{ Škola }

RODIČOVÉ, STYĎME SE!

Už antičtí filosofové si stěžovali, že mládež nemá žádné úcty, chování má morálně pokleslé a vůbec celkově se svět řítí s takovou generací do záhuby. Od doby Sokratových
a Platonových už uplynulo hodně vody v řece a přesto tento názor na mladou generaci
se s železnou pravidelností objevuje v každé další generaci „starších a zkušených“.

V posledních letech, masírováni medii, která
často přináší šokující informace o trestných
činech nezletilých dětí, se často ptáme sami
sebe: Není už tohle opravdu moc? Není neúcta dětí k ostatním už příliš nebezpečná? Kdo
za to může, že jsou takové, jaké jsou? Internet? Mobily? Facebook? Rozvrácené rodiny?
Nedostatek lásky? Nadbytek peněz? Od každého trochu? Při divadelním představení,
které proběhlo v naší základní škole, jsem si
uvědomila, že možná nejvíce si za to můžeme
sami…

Neslušní rodiče
nemohou mít slušné děti

hádka, ve které nehraje její vlastní potomek
a kvalitou nedosahuje úrovně Trojana v Dejvickém), proč to mám teď dělat já? Když si
nevypíná telefon táta, proč si ho mám já vypínat (ve škole, na koncertě, v kině, na přednášce)?

Nejvíc ruší rodiče
Asi měsíc před výše uvedeným školním
představením jsme s dětmi vyrazili na divadelní představení do Multifukčního centra
ve Štěchovicích. Část maminek doprovázejících, stejně jako já, své ratolesti si u baru

Rodiče, kteří nejsou schopni vydržet bez
rušení hodinové divadelní představení, telefonují, neumí kriticky vyhodnotit, jestli
mladší sourozenec již dospěl do věku, kdy
vydrží rušit jen málo nebo vůbec, se chovají neuctivě. Jsou neuctiví k práci svých dětí,
ale i učitelek, které s dětmi často ve svém
volném čase a zadarmo představení chystají. Takoví rodiče nemohou od svých dětí
očekávat žádnou úctu k práci druhého ani
kdykoliv později. Dokonce se domnívám,
že pokud legalizuji v očích dítěte neurvalé
chování, pak je zbytečné kárat dítě a chtít
po něm, aby se chovalo slušně. Proč by to asi
jako mělo dělat? Když si může dovolit žvanit během představení máma (byť je to po-

Buďme dětem dobrým příkladem
v každé situaci
Uchránit naše děti před negativními vlivy
okolí, o kterých se tolik diskutuje, se nám nikdy zcela nepodaří. Soustřeďme raději naše
síly na to, co ovlivňovat můžeme, a buďme
dětem slušným vzorem. Profesor Matějíček,
nestor dětské vývojové psychologie, někde
napsal, že rodiče nejvíce vychovávají, když
vůbec nevychovávají… Nemysleme si, že
naše děti si nevšímají a nepamatují si. Zkušenosti (ty dobré i ty špatné) jsou malá drobná
semínka: usazují se v mysli dětí a postupně,
občas přiživeny novou zkušeností s dalším otřesným chováním dospělých, pěkně klíčí a rostou, až
jsou z nich nehezké
silné rostliny neúcty
k druhému člověku.
A pak se ještě trochu
přihnojí třeba vlivem
médií a neuctivý drzý
fracek je na světě…
Text: Mirka Plívová
– toliko maminka
tří dětí,
foto:
Jana Jelínková

A CO MALÍ PRVŇÁČCI?

S narůstajícím počtem dětí ve škole přibyl i problém – jak se vejít do autobusu, když
podle předpisů řidič nesmí vozit tři děti na sedadle, jak jsme běžně zvyklí. Dva autobusy
by cenu pobytu všem neúměrně zvedly. Přidaly se k tomu kapacitní možnosti objektu,
i to, že malé děti delší odloučení snášejí přeci jen hůře, a tak jsme se rozhodly, že budou
na ŠvP jezdit děti od druhé třídy.

Po dobu docházky na naší škole tak pojedou
všichni dvakrát. Buď po druhé a čtvrté nebo
po třetí a páté třídě. Naši letošní prvňáčci
však nijak nelitovali. Nejdřív zajásali nad
příslibem, že si vyzkoušíme učení ve všech
třídách. Od Vánoc se také nemohli dočkat
spaní ve škole. Ve středu jsme tedy nejprve
vyrazili pěšky na výlet na farmu pana Bednáře na Závisti, kde pro nás byl připraven
zajímavý program, místní doma vyrobené
lahůdky přímo od kravičky, která se pásla vedle nás, a moštík z hrušně u Bednářů. Potom
jsme se zašli podívat, kde bydlí Honzík Tichý
v lesním království, a ještě jsme si opekli buřtíky na kraji louky na ohništi, které pro nás
perfektně pan Bednář připravil. Zpátky jsme
se vděčně uvelebili v autobuse, ale doma jsme
se moc neohřáli.

objednala odpolední kávičku (protože proč
se obtěžovat sdílet se svým dítětem společně
nějaký zážitek, že?). Svým hlučným klevetěním tyto dámy rušily nejen herce na jevišti,
ale i své děti, které s napětím sledovaly vcelku zdařilé představení.

Tajuplná výprava na školní půdu
V šest večer už jsme se zase vítali ve škole.
Zahájili jsme výborným melounem na zahradě, pak následovala válečná porada, pochutnali jsme si na chlebíčcích obložených pomazánkami a zeleninou od maminek a začali
připravovat naše „nocpelechy“. Následovala
zcela nevázaná pyžamová diskotéka (kde se
v těch dětech ta energie bere, to je div!). Mezitím se krásně setmělo a začala nejnapínavější část. Cesta na školní půdu. Školní strašidlo už se mezitím několikrát zachechtalo,
takže to vyžadovalo opravdu velkou dávku
chrabrosti. Někteří odvahu nenašli, jiní se
vydali ruku v ruce s kamarádem, ale několik
nebojsů – včetně holčiček! šlo klidně i samo,
posvítilo si baterkou a ještě se na určeném
místě podepsalo. Byl to velký zážitek. Umyli

jsme se, uložili do pelíšků a pohádka přišla
jako na zavolanou. Nevím, jestli pohlazení
od paní učitelky může mít takovou váhu,
jako maminčino, ale všichni do jednoho se
pod ním vděčně zachumlali.

I další den ve znamení výletu
Druhý den ráno (ráno je pro někoho v půl
páté, pro jiného asi k obědu :-) ) jsme se pěkně bosky proběhli v ranní rose, zasedli chutě
k našemu švédskému stolu, kde se nabízelo
slané jako včera, ale i sladké, které nám maminky napekly, a pak místo učení vyrazili
na druhý výlet. Tentokrát k řece. Na břehu
Sázavy jsme si zazpívali všechny písničky, které jsme se letos naučili, zkusili jsme přehodit
kus řečiště až k prvnímu pilíři – a opravdu,
několik kluků to opravdu dokázalo! A také
jsme ochutnali místní vyhlášenou zmrzlinku.
Za co můžeme být vděční? Že jsme za celou
dobu řešili jen jeden odřený loket, že byly
děti spokojené, že nám nebe seslalo počasí
jako na objednávku a že jsme poznali školu
zase trochu jinak. Nezvykle klidnou ve dne
i trochu strašidelnou v noci.
Text: Jana Chadimová
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{ Školka, společenská rubrika, z přírody }

ZÁPIS DO ŠKOLKY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Zápis do školky proběhl v dubnu a zájem byl, jak jsme očekávali, obrovský. Všeobecně platí, že mateřská škola přijímá děti od 3 do 6 let věku.
Počet přijímaných dětí není vždy stejný, záleží na tom, kolik jich ze školky
ten který rok odejde do prvních tříd základních škol.
U nás se tedy pro příští rok do naplnění kapacity uvolní 21 míst. Zájemců o tato místa
byl více než dvojnásobek, což bohužel znamená, že mnozí z nich obdrželi negativní
rozhodnutí. Absolutní přednost mají děti,
které v následujícím roce zahájí povinnou
školní docházku na základní škole. Předškolní vzdělávání pro ně není povinné, ale
v případě jejich zájmu je povinností obce jim
předškolní vzdělávání zajistit. Ale koho vzít
dál? Jak spravedlivě vybrat?

Slouží školky dětem nebo rodičům?
Školky tu jsou nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče – původně vznikly jako pomoc
rodičům zaměstnaným. Nepřijetím dítěte
do školky se rodina může dokonce ocitnout
v tíživé finanční situaci. O umístění svých
dětí ovšem usilují i maminky, které jsou
na mateřské dovolené. Argumentují tím, že
děti se od určitého věku doma nudí a potře-

bují kontakt s vrstevníky. Je to důvod dostatečný, nebo se tato situace
dá řešit návštěvou mateřských center a klubů?
Ano, starší děti opravdu
již potřebují kolektiv –
lépe se pak adaptují
na školu a další společenský život.

Ideální řešení
neexistuje
Stanovit kritéria pro
přijímání nebyl zrovna
lehký úkol. Padl i návrh
na navýšení počtu dětí
ve třídách. To ale nemůžeme přijmout jako
vhodné řešení! Naší prvořadou povinností
je zajistit náležitou bezpečnost a ochranu
zdraví dětí. A toho bychom v přeplněných

PAMÁTNÁ BABYKA NA HRADIŠTKU
V naší obci máme jediný vyhlášený památný strom – javor babyku v zahradě u hájovny při výjezdu z obce směrem na Závist. U silnice je označena tabulkou se státním
znakem a jako památný strom je zákonem chráněna.

Tento strom byl vyhlášen za památný v roce 1983, kdy měl obvod kmene (ten se měří
ve výšce 130 cm od země) 333 cm, dnes jsme naměřili již 360 cm a je tak největším svého
druhu ve středočeském regionu i Praze. Nejbližší větší babyka je až u Vlašimi, ale ta není
vyhlášena za památnou. Náš strom je vysoký 19 metrů, kmen je „dvoják“ a průměr koruny je 14 metrů. Zdravotní stav je hodnocen jako 3,5 (při známkování jako
ve škole), protože z jedné strany je rozsáhlá dutina a část stromu je odlomená.
Naše babyka je přesto stále ještě krásný
strom, přestože má již asi 200 let!
Pro srovnání – největší babyka u nás
je v Čížkově (okres Pelhřimov) u zámku, s obvodem kmene 470 cm a stářím
350 let.
Rozlišujeme tři druhy javorů – klen,
mléč (nejhojnější) a babyku. Babyku
poznáme podle plodů, jejichž křidélka
tvoří přímý úhel. Strom má tvrdé bílé
dřevo, a pokud jím topíte, pak i výhřevné. Kdysi se při velké nouzi o krmivo
větvičky s listím zkrmovaly dobytku.
Dříve se lidově babyce říkalo „babka“
a tak se udržela i jako příjmení i pomístní jméno. Je to skromný strom,
je přirozenou součástí přírody po celé
Evropě a udržela se i v lesích, přestože
není hospodářskou dřevinou.
Text a foto: Ing. Edita Fikerová
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třídách nebyly ani při nejlepší vůli schopny
(nemluvě o prostém faktu, že už teď na stávající plochu tříd téměř není možné fyzicky
umístit všechna lehátka pro odpolední odpočinek našich dětí).

A tak, i když „ideálního“ způsobu posuzování asi nikdy nedosáhneme, věříme, že letos
byla kritéria pro výběr dětí nejlepší možná.
Vám odmítnutým proto děkujeme za pochopení a těm přijatým blahopřejeme a těšíme se
na setkání v září.
Text: Miroslava Šmejkalová,
foto: Vojtěch Pavelčík

SBOR
PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI
SPOZ v naší obci působí již mnoho let. Zajišťuje především milé akce, jako je vítání
občánků či gratulace našim jubilantům,
pro které také organizuje společná setkání v obřadní síni obecního úřadu.

Posledních 20 let tuto činnost velmi zodpovědně zajišťovaly jeho členky paní Glasnáková, Dolejšová, Filipová, Šimáčková, Hájková
a Jarůšková, v čele s předsedkyní paní Volešákovou. Nyní se některé členky rozhodly
svou činnost ukončit a předat štafetu dalším,
a proto začal spolek v letošním roce pracovat ve staronovém složení: Ivana Nožičková
(předsedkyně), Mgr. Hana Petráková, Jitka
Hájková, Mgr. Jana Chadimová, PhaeDr.
Jarmila Jarůšková a k naší radosti i zástupci
mužů Pavel Řepa a Jiří Bejšovec. Za všechny
členy mohu slíbit, že budeme v této činnosti
rádi, odpovědně a důstojně pokračovat.
Ráda bych vyjádřila bývalým členům velký
dík za jejich dlouhodobou obětavou a vzornou práci – myslím, že nejen za sebe a zastupitelstvo obce, ale i za všechny občany
Hradištka.
Text: Ivana Nožičková,
předsedkyně SPOZ

{ Knihovna }

NAUČME DĚTI ČÍST

Během uplynulého školního roku proběhlo v naší knihovně ve spolupráci s MŠ Hradištko několik aktivit na podporu čtenářství u dětí. Pokud si děti najdou cestu ke knihám
i v budoucnu, bude to pro nás největší odměna.

Nakupujeme kvalitní knihy
Prvním krokem k vypěstování kladného
vztahu ke knihám je nákup kvalitních titulů.
Více než polovinu knižních novinek v našem
fondu tvoří dětské knihy. Ale důležitější než
kvantita je jejich kvalita. Řada knih, které
jsme v poslední době pořídili, získala nominace na Magnesii Literu nebo Zlatou stuhu,
což je významné výroční ocenění českých
knih pro děti. A patří tedy k tomu nejlepšímu, co současný český trh nabízí.

Zaměřili jsme svoji pozornost
na děti předškolního věku
Během roku jsme uspořádali několik tematických čtení pro děti z mateřské školy. Mys-

líme si totiž, že už v tomto věku se rozhoduje
o tom, zda z dětí jednou vyrostou čtenáři či
nikoliv. Pokud jsou děti odmala zvyklé, že
posezení s knihou je jednou z pravidelných
činností ve volných chvílích, najdou si na čtení čas i v budoucnu. Při povídání s dětmi se
rychle pozná, kterým dětem rodiče čtou
a které radši posadí k televizi.

Zapojili jsme se do projektu „Celé
Česko čte dětem“
Naše snaha o podporu čtení dětem vyvrcholila na Zahradní slavnosti, která byla tematicky zaměřená na knihy. Koupí propagačních
předmětů projektu „Celé Česko čte dětem“
rodiče podpořili myšlenku, že pravidelné

KNIHOVNA
DOPORUČUJE:
Vladimír Souhrada:

Z PRAHY DO ŠTĚCHOVIC
A SVATOJANSKÉ PROUDY
Reprint turistického průvodce nás přenese do roku
1905 na palubu pražského parníku a krásnou češtinou
popíše dnes již zmizelou, nebo značně pozměněnou
krajinu podél Vltavy z Prahy do Štěchovic. Cestou
nám přiblíží historii obcí v blízkosti řeky a upozorní
na zajímavá místa. Ze Štěchovic nabídne několik cest
k Hornímu slapu Svatojánských proudů a zláká nás
na plavbu výletní lodicí divokými peřejemi hučícími
v úzkém skalnatém kaňonu zpět do Štěchovic.

předčítání dětem je tou nejlepší investicí
do úspěšné budoucnosti jejich dětí. Protože:
 Rozvíjí dětskou fantazii, paměť a jazyk
 Rozšiřuje znalosti a soustředění
 Napomáhá k získávání čtecích návyků
po celý život
 Vytváří pevné pouto mezi rodičem
a dítětem
 Skrze dětskou literaturu učí děti
morálním hodnotám
Text: Lucie Hašková

To nejlepší v naší
knihovně pro děti
E. Stará – A pak se to stalo!
M. Rezková – Babočky
O. Černá – Jitka a kytka
P. Čech – Dobrodružství
pavouka Čendy
M. Pilátová – Kiko a tajemství
papírového motýla
I. Březinová – Kluk a pes
D. Krolupperová –
Já se nechtěl stěhovat!
P. Braunová – Jak se Vojta ztratil
J. Žáček – Krysáci
J. Kahoun – Strašibraši
P. Čech – Dědečkové
R. Malý – Kam až smí smích
P. Braunová – Ema a kouzelná kniha
I. Březinová – Držkou na rohožce
D. Almond – Hra na smrt
A. Ježková – Řecké báje
D. Krolupperová – Zákeřné keře
A. Novotná – Balet nás baví
M. Baňková – Straka v říši Entropie
M. Motlová – Český rok od jara do zimy

Vojtěch Pavelčík:

MORÁŇ
– ZANIKLÁ VES
PŘI VLTAVĚ
Publikace připomíná osadu Moráň, která
byla v roce 1954 zatopena vzdutou hladinou Slapské přehrady a její název postupně
vymizel z map i povědomí lidí. Osmdesát
unikátních a často dosud nepublikovaných
fotografií je doplněno textem o historii osady, archivními dokumenty a vzpomínkami rodáků a pamětníků. Kniha jistě potěší
všechny, kteří se zajímají o historii našeho
kraje. Bude k dostání od 5. července v běžné
síti knihkupectví.
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HASIČI ZABRÁNILI LESNÍMU POŽÁRU
Díky našim hasičům můžeme klidně usínat. Při nedávném zásahu u počínajícího požáru
prokázali, že jde nejen o partu lidí, kteří kdykoliv pomohou, ale že se navíc svými dovednostmi dostávají na úroveň profesionálů.

Začalo to zcela nenápadně – stačilo jedno
ledabyle uhašené ohniště, navíc založené
u lesa, v době relativního sucha. Kvůli němu
pak došlo ke vznícení lesního porostu. Naši
hasiči však byli na místě včas, vše uhasili
a v podstatě tak zabránili možnému požáru
celé chatové osady. Kromě toho SDH v uplynulém období zasahovalo i při požáru kontejnerů, při čerpání vody ze zaplavených sklepů.

tění zraněných při dopravní nehodě. Ukázka
to byla natolik přesvědčivá, že mnohé děti ani
nepochopily, že to bylo „jen jako“. V akci přitom byla i velmi užitečná pomůcka – hydraulické nůžky, které jsou často při vyprošťování
zraněných nezbytné. Ty však byly bohužel
jen půjčené, protože ve výzbroji naší jednotky zatím kvůli nedostatku financí chybějí.

Zásahová jednotka v plném tréninku

Do příprav letní pouti se za podpory obecního úřadu zapojili prakticky všichni členové SDH včetně dětí – ty si připravily krátké
veršované vystoupení s hasičskou tématikou.

Napilno měla i zásahová jednotka, jejíž členové zodpovědně prohlubují své znalosti
a schopnosti při pravidelných cvičeních.
V jejich rámci absolvovali například nácvik
záchrany z hořící budovy a nácvik zásahu
při autonehodách, včetně poskytnutí první
pomoci při těžkých zdravotních poškozeních
do příjezdu záchranné služby. Nechybějí ani
pravidelná školení, například pro obsluhu
dýchacích přístrojů, strojníky či velitele.

Hradišťská letní pouť

Soptíci na stupních vítězů
Nabitý program měli i naši Soptíci: navštívili
myslivce, jednotku profesionálních hasičů,
vydali se na tradiční velikonoční výlet, zá-

Čarodějnice se vydařily
SDH se ovšem podílelo i na organizaci akcí
pro veřejnost. První z nich byly tradiční Čarodějnice, které se letos opravdu vydařily.
Výborná nálada vydržela navzdory chvilkové
nepřízni počasí téměř do rozednění a skoro
nikomu se nechtělo jít domů. K tomu přispěla nejen výborná organizace a souhra členů
SDH, ale i country skupina, která nám nezištně hrála.
Hasiči se společně s TJ a myslivci podíleli na
zajištění oslav Dne dětí, kde měli nejen na starosti dvě stanoviště, ale především naše zásahová jednotka předvedla postup při vyprošsahová jednotka jim předvedla ukázky profi
zásahů… Především ale věnovali nesmírné
úsilí přípravě na vrchol své činnosti, soutěži Plamen. Přestože děti týden před soutěží
odjely na školu v přírodě a vrátily se v pátek
vyčerpané a unavené z nabitého programu,
v sobotu ráno už stály na hřišti odhodlané
bojovat ze všech sil. Odměnou za jejich nasazení bylo vítězství, zlaté medaile na krku
a obrovská radost nejen dětí, ale i jejich vedoucích. Za Hradištko soutěžila tři desetičlenná družstva, která si přivezla zlato, stříbro a krásné páté místo.
Úspěchem ovšem byla i dvě druhá místa, a to
ve výtvarné a literární části soutěže Požární
ochrana očima dětí.
Všem, kteří se po celý rok na činnosti Soptíků podíleli a pomáhali nám, patří velikánský
dík. Dětem pak přejeme krásné prázdniny
a první čtvrtek v září se těšíme na shledanou!
Text a foto: Věra Kaduchová
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PROSLUNĚNÁ NEDĚLE VE ZNAMENÍ DĚTSKÉHO DNE

Bezmála dvě stovky dětí dorazilo první červnovou neděli na fotbalové hřiště, aby si vyzkoušely své znalosti a předvedly pohybové dovednosti. Čekalo na ně 18 soutěžních stanovišť s nejrůznější tematikou, které pro ně připravili členové TJ Slovan Hradištko
ve spolupráci s dalšími spolky a organizacemi.

V hasičských disciplínách museli soutěžící předvést svou mrštnost a zdatnost při překonávání překážek a vyzkoušeli si práci s hasičskou stříkačkou. Policisté prověřili znalost dopravních značek a myslivci leckoho nachytali na švestkách při poznávání lesní
zvěře a stromů. Starší děti a mnozí rodiče si mohli vyzkoušet, jak mají přesnou mušku
při střelbě ze vzduchovky. Dále
byl připraven test odvahy, zručnosti, motoriky a rychlosti. Velkým zpestřením byl orientační
běh na přilehlém poli. Každý
soutěžící si kromě hezkých zážitků a poučení odnesl sladkou
odměnu, balónek a fotografii
na památku.
Za rodiče zúčastněných dětí děkuji všem, kteří se na přípravě Dětského dne podíleli,
za to, že našim dětem připravili skvělý programa že jsme spolu s nimi mohli prožít
velmi vydařené a příjemné odpoledne.
Text: Lucie Hašková, foto: Lucie Hašková a Věra Kaduchová

ŠIBŘINKY NA CESTĚ KOLEM SVĚTA
Poslední březnovou sobotu se hradišťská tělocvična opět proměnila v taneční sál a přivítala dětské i dospělé hosty na tradičních maškarních Šibřinkách.

V odpoledních hodinách si přišlo zatancovat
a zasoutěžit přes 130 dětí oblečených do nejrůznějších masek. Bylo jich tentokrát o trochu méně než v minulých letech, ale o to byl
větší prostor na skotačení a větší šance vyhrát
hodnotné ceny, které nám dodali Ivo Hassmann, Luboš Klus, Míla Neužil, Láďa Vávra,
Petr Zdeněk, Jiří Zavadil a další.
Stejně jako v loňském roce hrála skvěle kapela Mejdan Band s Jarkou Stočesovou a stejně
jako každý rok přilákala na večerní zábavu
přes 200 návštěvníků. Atmosféra byla úžasná, riziko možného nezískání místa u stolu

donutilo všechny dorazit včas, takže to „žilo“
hned od prvních tónů. Letošní téma „Cesta
kolem světa“ skýtalo nepřeberné množství
možností, více než tři čtvrtiny tanečníků dorazily v nejrůznějších maskách. Ty jsou rok
od roku profesionálněji připravované a pravá
identita jejich nositelů zůstává leckdy ostatním dlouho skryta. Tancovalo se až do ranních hodin.
Už dnes přemýšlíme, jaké téma zvolit na příští rok. Na závěr ještě jednou děkujeme všem
sponzorům, dále všem, kteří pomohli s přípravou, průběhem i úklidem, a také vám, kte-

ří jste nezůstali doma a přišli si zatancovat.
Pevně doufáme, že jste odcházeli spokojeni.
Text a foto: Ladislav Vondrášek
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POZVÁNÍ NA BRUNŠOV PRO ZAČÍNAJÍCÍ I ZKUŠENÉ BIKERY
Určitě většina obyvatel obce Hradištka a okolí ví, že zde existuje silná komunita lidí vyznávající extremní pojetí cyklistiky. V minulosti bylo zbudováno několik tratí pro tento
sport v okolí Hradištka. V současnosti se konečně podařilo najít místo vhodné pro oficiální výstavbu takovéto tratě, jedná se o skládku zeminy v části obce Hradištko Brunšov.

Za pomoci pana Neužila začali místní bikeři začátkem letošního jara budovat trať
na Brunšově. Od začátku byla koncepce
nové tratě odlišná od předchozích. Jedná se
o sportoviště využitelné pro všechny, kteří
mají s tímto sportem malé zkušenosti, ale
i pro ty, kteří jezdí na kole dlouhou dobu.
Dráha tak obsáhne řadu velkých skoků pro
zkušené, zatím jsou vybudovány tři ze sedmi plánovaných. Pro ty méně zdatné jsou tu
dvě řady menších skoků, které jsou vhodné
na učení, ale i zkušený jezdec si na nich užije
zábavu. Hlavním prvkem tratě je malá bikrosová dráha, kterou tvoří dvě rovinky a jedna
klopená zatáčka. V plánu je vybudovat druhou klopenou zatáčku a třetí rovinku. Tato
bikrosová dráha je významná pro svoji konstrukci, protože je možné překážky na ní jen
projet nebo i skočit, to umožňuje využívat
tuto část i těm nejmenším. Během výstavby
navštěvovali trať někteří rodiče s dětmi a tuto
dráhu byl schopný projet i čtyřletý kluk. Pro
rodiče doprovázející děti bude na pozemku
tratě několik laviček, odpadkové koše a nástěnka s informacemi, jak se na takovéto trati
chovat. Pozemku dominuje dřevěná stavba
– rozjezd, díky kterému získávají bikeři rychlost na skoky, pro ostatní části tratě stačí hliněný nižší rozjezd.
V plánu má parta stavitelů mimo zmíněných
prvků ještě několik překážek vhodných ze-

jména pro děti, ale zábavných i pro zkušené
jezdce. Trať ještě není oficiálně otevřená, protože stále probíhá výstavba, nicméně občas se
na ní jezdí a pokud jsou přítomní stavitelé, je
přístupná pro každého.

Doufáme, že dráhu po jejím oficiálním otevření budou navštěvovat děti i lidé, kteří na takovéto tratě jezdí i z jiných lokalit a že ukáže
veřejnosti toto odvětví cyklistiky jako sport
srovnatelný s jakýmkoliv jiným sportem.
Závěrem chceme za tuto komunitu poděkovat obci Hradištko a panu Neužilovi za možnost výstavby takového zařízení.
Text a foto: Jan Spilka ml.

OCHRÁNÍ PACHOVÝ OHRADNÍK ZVĚŘ I PLECHY?
Kolem projel vůz milionáře, záblesk světel pad mi
do tváře, marně skřípěj kola brzdící.

Dovolil jsem si použít text známé písničky
s výmluvným názvem – Hrobař, jelikož jako
hrobaři si my myslivci začínáme pomalu ale
jistě připadat. Honitbu Medník protíná ne zas
až tak frekventovaná, ale o to nepřehlednější
silnice z Hradištka směrem na Krňany, podél
níž bežně odklízíme kolem deseti kusů sražené a usmrcené zvěře ročně (kdo ví, o kolika
se ani nedovíme). Převážně se jedná o zvěř
srnčí, jejíž stavy se značně, ne díky lovu, ale
hlavně díky civilizačnímu tlaku, výrazně snižují. Nejen lov, jak si mnozí myslí, ale hlavně
péče a ochrana zvěře je povinností myslivců.
Rozhodli jsme se, že vyzkoušíme instalovat
podél silnice tzv. „pachový ohradník“.

Pachový ohradník nutí zvěř
k opatrnosti
V první fázi jsme ohradník aplikovali od
Hradištka až po zatáčku „Nad vagonem“.
Jedná se asi o kilometrový úsek, kde si
na stromech podél cesty můžete všimnout
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chomáčů montážní pěny. Jedná se o speciální přípravek, který vydává pro zvěř intenzivní pach, který jí říká: „Pozor, něco se děje,
buď opatrný“. Pachový ohradník nezamezí
migraci zvěře, „pouze“ zvýší její pozornost
právě při přechodu silnice. V nejbližší době
ohradník rozšíříme i na úsek od Závisti
k Filmovému archivu u Třebsína, kde jsou
v nepřehledné stoupavé zatáčce srážky či kolizní situace také velmi časté.

Ohradník chrání řidiče i zvěř
Pevně věřím, že pachový ohradník ocení nejen zvěř, ale i všichni řidiči, zvláště ti, kteří
škodu na svém autě po srážce se zvěří již řešili. Ohradník samozřejmě není všemocný,
pokud se začne rozednívat nebo šeřit, což
je hlavní doba migrace zvěře za potravou či
do krytu lesa, zvyšte za volantem maximálně svou pozornost a sundejte nohu z plynu.
Nejnebezpečnější úseky jsou právě ty, kde silnice odděluje pole od lesa. Pachový ohradník

financujeme z vlastních zdrojů, tedy i z peněz, které myslivecké sdružení získává jako
dotaci od obce Hradištko. Takto vynaložené
prostředky, jsou prospěšné všem – řidičům
i myslivcům, ale hlavně zvěři.
Text a foto: Rudolf Zděnek,
myslivecký hospodář

{ policie iNformuje }

DOPORUČENÍ SENIORŮM

Starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Zranitelnější jsou i v silničním provozu. Policie ČR v rámci preventivního působení seznamuje občany dříve narozené s některými
preventivními projekty a programy. Jedním z nich je i preventivní projekt „(Ne)Bezpečný věk“, který je právě
určen seniorům. Budeme Vám postupně z něj předávat základní rady a doporučení, jak předcházet rizikovým
situacím a možnému nebezpečí. Když víte, co Vás může ohrozit, máte větší šanci se nebezpečí bránit.

Jak se chránit před okradením
 Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce
vždy odděleně.

 Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
 Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.

 Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale
mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.

 Kabelku nebo tašku pokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina,
divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.

 Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům
a okradení může proběhnout bez povšimnutí.

 Když v tramvaji, autobusu či metru čtete, mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.

 Ve vlaku si vybírejte, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá
zavazadla bez dozoru.

 Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí.

Můžete si pořídit elektronické spínací
zařízení, které podle nastavení rozsvítí
světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod. Opět tak vytváříte zdání, že
jste doma.
Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány
cenné věci, sepsána výrobní čísla apod.
Tyto informace pomohou policii v pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnou
při likvidaci pojistné události.
Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí.
Nezapomínejte zamykat svůj automobil.
Můžete ho vybavit přídavným zařízením
pro uzamčení řadicí páky nebo volantu.
Je možné si opatřit i elektronické alarmy
či imobilizéry zapalování.
Text: nprap. Zdeněk Chalupa,
tiskový mluvčí PČR Praha-venkov

Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je
spolehlivější.

 Na ulici doporučujeme vybírat peníze za asistence
někoho, koho znáte a důvěřujete mu.

 Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo
cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům.
Jak zabezpečit majetek

Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna
vždy, když opouštíte domácnost, když
jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo
na krátký nákup. Pootevřená balkónová
okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým lákadlem. Venkovní,
bytové a balkónové dveře v noci zamykejte, i když jste doma.
Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo různých mechanických zábranných prostředků, jako
jsou např. bezpečnostní štít a profilová
cylindrická vložka, vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora,
pojistka dveřních závěsů jako zábrana
proti vysazení dveří.
Okna lze opatřit různými typy mříží
apod. Moderní technika nabízí také vyu-

žití domácího videotelefonu s elektronickým
ovládáním vstupních
dveří (např. u rodinných domků, v nové
panelové výstavbě).
Opouštíte-li byt nebo
dům na delší čas (např.
jedete na chatu nebo
rekreaci), nezatahujte
rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat
dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy,
mohou vám byt kontrolovat a pravidelně
vybírat schránku.
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PIKOVICE – OÁZA KLIDU?

Předkládám Vám první ohlasy na anketní otázku pro pikovické obyvatele. Mimo níže
uvedených písemných ohlasů mne zatím několik lidí oslovilo i ústně. Na dvanáct kladných ohlasů připadají dvě zásadně odmítavá stanoviska. Dovoluji si připomenout, že
tato anketa nikoho k ničemu nenutí ani nezavazuje! Má za cíl pouze vyvolat diskusi, případně zamyšlení. Souhlasím také s tím, že chataři mají na všechny práce kolem nemovitostí – tedy i ty hlučné – opravdu jen víkend. Na druhou stranu si myslím, že na venkov
jistě nejezdí proto, aby poslouchali ještě větší rámus než v Praze, a to ještě k případnému nedělnímu obědu na zahradě. V každém případě anketa probíhá dál, anketní otázku
uvádíme znovu, můžete ji také najít na obecních webových stránkách.

Vážení obyvatelé Pikovic!
Využijte příležitosti vyjádřit svůj názor v nezávazné anketě.
Co si myslíte o návrhu sousedské domluvy – ponechávat POKUD MOŽNO všechny pily, sekačky, křovinořezy, cirkulárky
apod. v neděli také odpočívat a užívat tak
svátečních chvilek v klidu a tichu hodném
venkovského prostředí?
Svá vyjádření můžete posílat v el. podobě
na jana.chad@centrum.cz nebo na papíru
do schránky u Chadimů. V případě, že si
nepřejete uvádět Vaše jméno, budeme toto
respektovat.
Děkujeme za Vaše příspěvky
Za redakci Zpravodaje Jana Chadimová

Zatím došlé příspěvky:
Dobrý den, k Vašemu dotazu ohledně návrhu
sousedské domluvy (anketa) jsem pro to, aby
uvedené práce, ke kterým jsou nutné různé
hřmotící a pištící stroje, se používaly pouze
v sobotu, kdy je povoleno i pálení a dodržoval se navrhovaný nedělní klid.
Olga Léblová
Samozřejmě tuto akci podporujeme!!!
Jana Jelínková a Tomáš Křivánek
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Se zavedením regulace provozu sekaček atd.
v neděli nesouhlasím. Můj názor je, že vzhledem k časové zaneprázdněnosti majitelů objektů je zejména u chatařů nutno využívat
k údržbě zahrad i neděli. A domnívám se,
že trocha toho hluku stojí za udržení současného standardu vzhledu rostlinstva, jež
přímo ovlivňuje i obecnou kvalitu životního
prostředí v Pikovicích a okolí.
Zdeněk Michalec
Iniciativu nedělního klidu vítáme a budeme
ji pokud možno dodržovat. J. a N. Kalných
Souhlasíme.

Hofmanovi

Velmi dobrý návrh, každopádně jsme pro
klid v neděli.
Horáčkovi
S návrhem sousedské domluvy, aby se v neděli nepoužívaly tyto hlučné stroje, plně souhlasíme.
Vondrovi a Salačovi
Jsme určitě pro tento návrh.

Sionová

K této anketě se rádi připojujeme. Určitě bychom byli rádi, kdyby se všichni k této domluvě připojili. Zvláště pak ti, kteří v pátek

a v sobotu lelkují a v neděli hlučné stroje vytáhnou a spustí. Samozřejmě chápeme, když
někdo staví nebo rekostruuje a musí využít
na práci i neděli. Ale i tato práce, když trvá
rok a více, je pro okolí nepříjemná. Jednoznačně pro neděli bez hluku: ANO!
Rubášovi
Nemám nic proti zachování klidu v neděli, ale hodně bych se přimlouval, aby šlo
o dobrovolnou dohodu, ne o obecní vyhlášku. Stačí myslím, aby obec poprosila
lidi, aby prostě v neděli nesekali, pokud
nemusí, protože si ostatní chtějí normálně
odpočinout. Takové řešení (pokud je všeobecně uznáno) je vždycky efektivnější než
úřední hrozba. Tu by stejně nikdo nedodržoval, protože by ji ani nikdo nevymáhal.
Žijeme v obci, kde má díky blízkému velkoměstu každá rodina hodně odlišné životní
tempo a řada lidí prostě přes týden nestíhá, neboť dělá od 8 do 19 h, domů přijede
ve 20 h, tak to jde celý týden, v pátek večer
rodina zjistí, že je prázdná lednice, takže se
jede v sobotu na velký nákup, po návratu se
pere atd. Někdy prostě práce v dílně a na pozemku na neděli padnou, to se nedá svítit.
Myslím, že to zase taková tragédie není,
ono těch praktikujících křesťanů v Pikovicích moc nebude. Na druhou stranu jsou
tu třeba i rodiny, které světí sobotu, že...
Za sebe bych vypíchl jiné nešvary, které zase vadí mně:
– spalování PET lahví a jiných škodlivin v kamnech, včetně topení hnědým uhlím
– pouliční světlo svítící hluboko přes půlnoc
(do 23 h. a od 6 h. by myslím bohatě stačilo)
Petr Voříšek

Ceník inzerce ve Zpravodaji

Zpravodaj vychází čtvrtletně v nákladu 1 200 výtisků a je zdarma
distribuován do každé domácnosti. Zpravodaj podporuje podnikatelské aktivity subjektů působících v naší obci a jejich inzerci 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 předchozích zásahů do obrázku), v případě
hotových inzerátů ve formátu pdf
(tisková kvalita, nejlépe PDF/x-1a),
a to vždy do konce měsíce předcházejícího vydání Zpravodaje (tj.
do konce února, května, srpna a listopadu).
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
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