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Milé sousedky, milý sousedé
V nastalé době adventní se všichni těšíme na
vánoční pohodu. Celá naše představa vánoc je idylická. Originální vánoce však žádnou idylou nebyly. Josef s Marií se museli vypořádat se spoustou
svízelů a peripetií. Byli zrovna na cestě, která byla
hodně náročná, museli se postarat o nově narozené
dítě. Ochránit malého před úklady krále Heroda.
I v nejběžnějších potřebách byli odkázáni na pomoc neznámých lidí. Bylo to zkrátka obrovské lidské drama.
Tak, jak se vrství naše životní zkušenost, jak
se odvíjí náš život, promlouvá k nám tento obraz
vánoc různě. Jinak ho vidíme v dobách klidných a
šťastných, jinak v dobách divokých a bouřlivých,
jinak v mládí, jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak
v nemoci. Jinak, když neporušený celek rodinného
kruhu harmonicky žije, jinak když je narušen smrtí nebo rozkolem. Ale vždy k nám vánoční obraz
mluví. Vánoce jsou vždy štědré a vždy nám dají
dobré dary, pokud nepropadneme hloupé představě, že už to všechno známe a že se jen stereotypně
opakují. Vánoce jsou vždycky nové a vždy mluví
k našemu životu. Pokaždé nám připomenou něco
jiného. Jednou nám připomenou potřeby nuzných a
zdůrazní tím i naše štěstí, podruhé nám dají posilu
v těžkostech a připomenou nám, že vzájemná láska
je bohatstvím, které převáží hmotnou tíseň i lidský
žal. To vše ovšem se stane jen tehdy, když poselství
vánoc otevřeme své srdce. Tehdy totiž do našeho
srdce vstoupí mír a uslyšíme andělský hlas zvěstující pokoj lidem dobré vůle.
Uplynulý rok v Pyšelích, Nové Vsi, Zaječicích, Kovářovicích i na Borové Lhotě byl hektický,
pestrý a náročný. Stejně jako dnešní doba a život
okolo nás. Společnými silami jsme dokončili velké dílo, rekonstrukci a přístavbu školy. Vedle toho
jsme udělali spoustu drobnějších věcí, aby obec vypadala čím dál lépe, aby se v ní nám všem dobře
žilo. Je moc dobře, že přibývá lidí, kterým na místě,
kde žijí, záleží a snaží se přiložit ruku k dílu. Chtěla bych vám všem, kterým náš společný domov
není lhostejný, poděkovat. A popřát zdraví, pohodu
a úsměv nejen o vánocích.
Dana Drábová
místostarostka

 Omluva

Máme zbrusu novou školu
Sen se stal skutečností. Po mnoha letech snahy o rekonstrukci školy se to povedlo. Ale nebylo to
vůbec jednoduché.
čtěte na straně 4

  

Poděkování
Poděkování si zaslouží paní Dáša Turková,
která se již řadu let stará o výzdobu pomníků padlých v Pyšelích a v Zaječicích.
Vždy brzy ráno na Den české státnosti 28.září
a na Den vzniku Československa 28.října nazdobí
pomníky vlastnoručně vyrobenými věnci s barvou
české vlajky, abychom si připomněli tyto významné dny.

Děkujeme panu JUDr. Ivo Koudelkovi, který věnoval letošní vánoční strom. Statný smrk rostl
na zahradě a nyní zdobí pyšelské náměstí.
Adventní věnec je opět z dílny paní Věry Pařízkové, která ho již několik let vyrábí pro tento
sváteční čas.
Krásný betlém, který zdobí náměstí již několik
let, zapůjčuje paní Božena Weimanová.
Sama ho staví a nádherně nazdobí.
Ještě jednou velké díky

Kulturní a informační centrum Pyšely

Redakce Pyšelských listů se omlouvá panu PhDr. Jiřímu Chvojkovi a našim čtenářům
za chybu v minulém čísle PL u článku „Musí ustoupit“, která nastala při přepisu.
Řídící učitel Vávra působil v letech 1839 – 1873 a paní učitelka se jmenovala Babická.
Děkujeme za pochopení Redakce Pyšelských listů
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volební okrsek č. 1 (Pyšely, Nová Ves, Borová Lhota)
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého
a zvláštního seznamu voličů celkem			
1 131
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky		
812
Počet odevzdaných úředních obálek			
812
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem		
809
Volební účast v procentech - 72 %
Pořadí stran podle počtu odevzdaných hlasů:
ANO				
186 hlasů
ODS				
129 hlasů
STAN				
121 hlasů
Česká pirátská strana		
110 hlasů
TOP 09		
		
58 hlasů
SPD				
57 hlasů
ČSSD			
42 hlasů
KSČM				
31 hlasů
KDU-ČSL			
26 hlasů
Strana svob.občanů 		
14 hlasů
Strana zelených
		
12 hlasů
ROZUMNÍ		
7 hlasů
REALISTÉ		
5 hlasů
ODA			
3 hlasy
Referendum o EU 		
3 hlasy
SPO			
2 hlasy
Cesta odpověd. spol. 		
1 hlas
Blok proti islamizaci 		
1 hlas
Unie hrdosti, aktivity…		
1 hlas
Ostatní strany neobdržely žádný hlas.
INZERCE
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Volební okrsek č. 2 (Zaječice, Kovářovice)
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého
a zvláštního seznamu voličů celkem			
268
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky		
202
Počet odevzdaných úředních obálek			
202
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem		
199
Volební účast v procentech - 75 %
Pořadí stran podle počtu odevzdaných hlasů:
ODS				
46 hlasů
ANO				
37 hlasů
Česká pirátská strana		
36 hlasů
ČSSD				
18 hlasů
TOP 09			
15 hlasů
STAN				
14 hlasů
SPD				
13 hlasů
KSČM				
9 hlasů
Strana zelených			
4 hlasy
Strana svob.občanů 		
4 hlasy
REALISTÉ		
2 hlasy
KDU-ČSL		
1 hlas
Ostatní strany neobdržely žádný hlas.

Volby v roce 2018
V roce 2018 nás čekají hned troje volby. V lednu 12. a 13. budeme volit prezidenta republiky (2. kolo bude 26. a 27. ledna). Komunální
a senátní volby proběhnou na podzim.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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 Blahopřejeme jubilantům našeho města 
pan Ladislav Kostrhoun
pan Jaroslav Bárta
paní Eva Vraná
pan Petr Pilát
paní Eva Vodrážková
paní Eva Plátková
pan Jan Spálený
paní Marie Picková
pan Emil Homolka
paní Jaroslava Budilová
pan Miloslav Krámek
paní Jaroslava Prchlíková
Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním pevného zdraví, hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let jejich života.
 Vítáme nové občánky našeho města 
Matyáš Horn
Jasmína Smutná
Daniel Bína
Ela Kytková
Filip Zavřel
Gratulujeme k této krásné události, přejeme hodně štěstí, lásky a pohody.
  

		

Vítání občánků,

je tradice, která se obnovila před více jak sedmi lety. Vítají se děti z Pyšel, Nové Vsi, Zaječic, Kovářovic a Borové Lhoty. Další setkání proběhlo v sobotu
14. října v Mateřské škole v Pyšelích. Paní ředitelka Ilona Kryzánková připravila s dětmi program, který zpestřil tuto slavnostní chvíli. Holčičkám se vystoupení
moc povedlo a měly velký potlesk. Miminka seděla u maminek a ani nedutala.
Paní místostarostka Dana Drábová všechny přivítala milým slovem a předala dárečky pro miminka. Rodiče se podepsali do pamětní knihy, která už přivítala
mnoho občánků do našeho města. Miminkám přejeme mnoho zdraví, ať jsou v životě šťastná, úspěšná, spokojená a rodičům dělají jen samou radost.
Kulturní a informační centrum
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Máme zbrusu novou školu

Sen se stal skutečností. Po mnoha letech snahy o rekonstrukci školy
se to povedlo. Ale nebylo to vůbec jednoduché.
Před deseti lety nechal bývalý i šatny byly soustředěny v hlavní bupan ředitel Mgr. Vladimír Paclík dově. Prostory byly velmi stísněné,
zpracovat projekt na rekonstrukci využila se půda i suterén, šatny byly
školy Ing. Arch. Petrem Růžičkou umístěny na chodbách. Když v roce
z důvodu nevyhovujícího stavu staré 2012 přibyla paralelní 1. třída, uvolbudovy školy. Město Pyšely se pak nil nám starosta přízemní prostory
pokoušelo získat na realizaci tohoto budovy MěÚ, protože do školy už
projektu dotaci od Středočeského jsme se nevešli. Bylo třeba urychleně
kraje, IROP či MŠMT, ale neúspěš- řešit aspoň prostory ve staré budově.
ně. V té době byla již uzavřena zá- Tehdy nám pomohl Ing. Andrej Bapadní část budovy, tzv. stará škola biš. Našemu městu poskytl dar ve
z důvodu nevyhovujícího technic- výši 1,2 mil. Kč ze své nadace AGkého stavu. Všechny třídy, družina ROFERT na odstranění havarijního
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stavu staré budovy. Ta byla znovu
otevřena v září 2013. Nedostatek
místa v základních školách se stal
celorepublikovým problémem. Zřizovatelé nebyli schopni vlastními
prostředky zajistit rekonstrukci a
zvýšení kapacity svých základních
škol, které se nacházely v žalostném
stavu. Z tohoto důvodu byl vytvořen
dotační titul MF ČR na podporu rekonstrukcí a zvýšení kapacity ZŠ.
Právě díky získání dotace z tohoto
dotačního titulu MF ČR a také díky
dotaci Středočeského kraje se mohlo
začít s rozsáhlou rekonstrukcí, přístavbou a nástavbou naší základní
školy. Aby město mohlo o dotaci požádat, bylo třeba přepracovat původní projekt, jehož součástí byla tělocvična. Pokud by totiž projekt zůstal
v původní podobě, nezvýšila by se
kapacita školy. A to byla podmínka
získání dotace. Na přepracování nebylo moc času, a tak na popud pana
starosty se pan Ing. Arch. P. Růžička
se svými spolupracovníky pustil do
práce. Tělocvičnu nahradily učebny.
Město podalo žádost o dotaci a dotaci získalo. Z výběrového řízení na
dodavatele stavby vzešla jako vítěz
stavební firma STATUS stavební,
a.s.
Aby mohly práce probíhat v celém objektu školy a aby se vše stihlo
v požadovaném termínu, bylo třeba
školu vyklidit. Město v čele s panem
starostou nechalo přestavět firmou
Status stavební a.s. během dvou měsíců bývalý obchodní dům nazývaný Glaciola tak, aby se v něm dalo
učit. Peníze na tuto přestavbu město
získalo od Středočeského kraje za
působení tehdejšího hejtmana Ing.
Miloše Petery, který Pyšely osobně
navštívil.
Koncem června 2016 jsme

veškeré školní vybavení naskládali
do krabic a soustředili ve třídách. Ve
škole se v té době začalo s bouracími
pracemi a v srpnu 2016 již bylo třeba
řešit přemístění pomůcek a nábytku
do jiných prostor. Na pomoc přišlo
dvakrát přes padesát brigádníků především z řad rodičů, ale i veřejnosti.
S jejich pomocí byla část vybavení
převezena do Glacioly a část byla
uskladněna v prostorách města.
Lavice a židle byly vyskládány na
prostranství před Glaciolou, protože
práce v Glaciole ještě nebyly hotové. V předvečer zahájení školního
roku proběhla poslední brigáda, kdy
se nanosily zbylé lavice a židle do
„provizorní školy“. 1. září 2016 jsme
zahájili výuku v těchto náhradních
prostorách, které byly krásné, čisté,
prostě nové. Tohle pan starosta s firmou Status a.s. zvládli na jedničku.
Skláním se před všemi, kteří
společnými silami dovedli školu
do stavu, ve kterém jsme ji 20. 11.
2017 slavnostně otevřeli. Na tomto
mají největší zásluhy za firmu Status
stavební a.s. Jaroslav Kerouš a Jiří
Kos, stavební dozor prováděli pan
Ing. M. Buřič, E. Bičáková a Ing. J.
Štěpánek z firmy KD Beta. Zaměstnanci městského úřadu pomáhali se
všemi stěhovacími a údržbářskými
pracemi. S úklidem pomohli zaměstnanci firmy Mars v Poříčí nad
Sázavou. S nastěhováním zpět do
školy opět pomohla celá řada rodičů
a přátel školy. Pan starosta procházel stavbu denně a z pozice investora usměrňoval některé dílčí práce a
zasahoval do procesu stavby smysluplně a s cílem věci urychlit nebo
vylepšit. Věnoval tomuto projektu
velmi mnoho úsilí a troufám si říct,
že nebýt jeho neskutečné vůle, stáli
bychom možná ještě na začátku.

Fotogalerie na
DOPISOVATELÉ
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Lidí, kteří přidali ruku k dílu,
bylo mnoho. Nelze je všechny vyjmenovat. Ale ráda bych jim všem
touto cestou poděkovala. Vážím si
i té nejmenší pomoci. Bylo vybudováno důstojné místo pro vzdělávání
dalších generací žáků. Kapacita školy je tak velká, že nebude muset být
řešena po mnoho desetiletí. Již nebudeme mít problém s umístěním našich dětí, nebudeme muset přemýšlet, kam dáme další paralelní první
třídu, konečně jsme uvolnili zapůjčené prostory na městském úřadě,
které nám byly poskytnuty, dokud se
nevyřeší problém s kapacitou školy.
Je toho mnoho, co bych chtěla sdělit.
V nové škole vidím jako velký
bonus krom prostorných tříd také

důstojné zázemí pro všechny zaměstnance. V kmenových třídách
nemusí být odpoledne umístěna družina a učitelé v nich mohou po vyučování nerušeně pracovat. Začne-li
naši školu navštěvovat handicapovaný žák na vozíku, dostane se všude
díky bezbariérovosti školy. Odborné
učebny se postupně vybavují, učebna fyziky a chemie je již zařízena
odpovídajícím nábytkem včetně
dřezů, plynových kahanů a rozvodů
elektroinstalace ve stolech. Moderně
vybavená je také cvičná kuchyňka,
kterou měli možnost si prohlédnout
všichni, kteří se do školy přišli podívat v den slavnostního otevření školy 20. 11. 2017. Na vybavení čeká
učebna jazyků, školní dílna a nová

počítačová učebna. Od února 2017
máme na vybavení těchto odborných
učeben zažádáno o dotaci na IROP,
ale zatím nebyla dotace schválena.
Školní asfaltový dvůr zůstane
jen ve vzpomínkách některých žáků
či zaměstnanců školy. Na jeho místě
bylo zbudováno víceúčelové hřiště
s umělým povrchem. Hřiště využívá
škola k výuce tělesné výchovy, ale

i školní družina.
Dokončení takto rozsáhlé akce
je významná událost nejen pro žáky
a pro nás, co máme ve škole své pracoviště, ale pro celé město Pyšely. Je
mi ctí, že jsem se mohla na této akci
podílet.
Mgr. Iva Niklesová
ředitelka školy

Fotogalerie na http://selkin.rajce.idnes.cz/Skola_2017_foto_Miroslav_Dauth/

  

Malý příspěvek
k velké události pyšelské
Je pondělí 20. listopadu 2017,
pro Pyšely významné datum. Chystá
se slavnostní otevření budovy Základní školy a její předání žákům
a učitelům.
Po šestnácti měsících byla dokončena rekonstrukce hlavní budovy
z roku 1932 a přístavba na základech
stařičkého objektu v Lipové ulici
proti faře a kaplance.
Celou tu dobu jsem, coby kolemjdoucí stavbu zvědavě sledoval,
hádal, jak se celé to mohutné dílo
bude vyvíjet.
A tak krátce o poledni toho dne
vycházím z domova. Ač sám, jsme
na to vlastně tři, první ,,JÁ“ je žáček
školou povinný, pro kterého byla tahle škola tak trochu druhým domovem, oba si byly sousedy na malém
plácku. Druhé ,,JÁ“ je občan Pyšel,
ve kterém už po prvních krocích,
kdy novostavba není ještě na dohled,
kulminuje pýcha patriota. Rostla
s každou položenou cihlou. Ale to
už jsme u třetího ,,JÁ“, stavaře, asi
nejzvědavějšího ze všech tří. Už jen
to, co bylo vidět z chodníčku, kdy
přístavba rostla do výšky a dostávala kabát, jsem byl pyšný na členitost
objektu, kterou se odlišoval od většiny těch krabicových postavených,
jak se říká, na zelené louce. Jako
někdejší projektant jsem byl zvědav
třeba na propojení obou objektů výškově rozdělených úrovní podlaží.

A tak všichni tři samojedině
vcházíme hlavním vchodem, který je
na jižní straně z nově pojmenované
ulice ,,Školní“. To je první a zásadní
a velmi praktická odlišnost od původního řešení.
Otevírá se pohled na dlouhou
chodbu, hned po levé straně schodiště, vedle pak místnost keramické dílny, jak mě informuje ochotně
a slavnostně naladěná paní učitelka. Pokračuji dále dlouhou chodbou
a ejhle! První překvapení mě čeká
u šaten po obou stranách chodby.
Jsou zde tabulky na dveřích šatny –
2.A, 2.B, 3.A, 3.B. Tedy paralelky.
Pokud vím, to tady dlouho nebylo.
A také to zpochybňuje pravdivost
odhadu o nadbytečné kapacitě školy. Pyšely jsou na té naší prosluněné
stráni stále lepší a lákavější adresa.
O malý kousek dále překvapení v pořadí druhé – výtah, novinka
nečekaná. Tak už máme v našich
Pyšelích výtahy dva (nemýlím se?)
Ten první je na zámku v domově pro
seniory.
Po několika schodech obdařených novým povrchem se ocitám na
chodbě zvýšeného přízemí hlavní
budovy. Žádná stopa po původním
interiéru, nová podlaha, okna, omítky, dveře do učeben. Jimi vstupuji
do bývalé 3. třídy, rok mě tu učil
p. řídící Houska. Opět všechno nové,
moderní, praktický nábytek, bílá!!

tabule. To už vystupuji po schodišti
hlavní budovy. Je vybaveno zařízením na přepravu osob na vozíku.
Mluvím o hlavní budově, ačkoli nevím, která z těchto dvou dnes obou
plnohodnotných bude hlavní.
Dospěl jsem do nejvyššího patra, kde jsou tři učebny. Ta vlevo je
vybavena počítači, uprostřed je nejmenší ze všech, jediná s okny na sever. Třetí pak naopak největší, které
jsme říkali kreslírna. Vstupuji do ní
se zvědavostí. Ačkoli velikost místnosti se nezměnila, dojem z prvního
pohledu mi napovídá, že z původní
kreslírny nezbylo vůbec nic. Současně si uvědomuji, že od první chvíle
při vstupu hlavním vchodem do budovy jen tak bezděčně hledám něco
původního, něco z mých školních
let, co přežilo přestavbu. Třeba starou omítku, povrch podlahy. Všechno marné, nic nenacházím, jsem v jiném světě!
Teprve pohled z okna kreslírny
mě vrací do reálné skutečnosti. Vidím dům bývalé kovárny souseda
pana Zemana, domek Oldy Pěkného, vlevo sokolovna. Jsem opravdu
v Pyšelích v kreslírně domu naší
školy, původního domu, který stojí na svém místě. A zachovalo se
vlastně všechno, jen je to zakryto
novými povrchy. A kromě té materie cihel, malty a betonu je tu něco

neviditelného lidským zrakem, co
tušíme ve staletých hradech, opuštěných tichých domech. Žádné dogma,
je to duch místa, génius loci.
A ten náš, duch naší školy, má
službu nadmíru krásnou. Je patronem památky těch, kteří stáli u prvních krůčků ke vzdělanosti, patronem Františků Drastila a Vimmera,
Karla Brůny, třech Marií, Jeřábkové, Babické a Folprechtové, legend
mé generace, Karla Haška, Anny
Cílové, Jaroslavy Hénikové, manželů Paclíkových a jednou i Vaším,
paní Ivo a Martino, dál už jmenovat
neumím.
Náruč génia loci je sice bezedná,
nebývá však zdaleka naplněná. Možná proto, že prošly výběrem uchazečů a účast v tom krásném a ušlechtilém společenství kantorských legend
jsou žáci a jejich vzpomínky.
Co říci na závěr? Snad jen to, že
my všichni patrioti pyšelští máme
upřímnou radost z toho krásného
počinu, díla pro další generace. Už
dnes posouvá naše město v měřítku
společenské úrovně o několik pater
výše.
Vzdělanost vede k pospolitosti
a vzájemné úctě. Proto dík za tento
stánek, v němž se z dětí stávají dospělí lidé, kteří pak poučeni, sami
rozhodnou o svém životě.
M. Dauth
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Odpady 2018

Vážení spoluobčané,
jistě sledujete nárůst cen ve všech odvětvích a zrovna tak tomu je
s nárůstem cen ve svozu a likvidaci námi vyprodukovaného odpadu.
Jsem v jednání se současným informací by náš problém moc neposkytovatelem těchto služeb, tj. fir- řešila, protože poskytovatelé služeb
mou Marius Pedersen a.s. Je to proto, mají přibližně stejné ceny, rozdíly
že stát neustále zdražuje uložení od- tvoří většinou pouze dojezdové vzdápadů na skládkách a současný trend lenosti a množství vyprodukovaného
je navyšování minimální mzdy, která odpadu v obci. Každý poskytovatel
vzrostla od roku 2013 cca o 50 %, to služeb z větší části tyto služby pojest z 8 500,- na 12 200,- Kč v roce skytuje obcím, které jsou nejblíže
2018. Nebudu vypisovat všechny jejich skládce nebo spalovně odpadu.
důvody nárůstu cen, jenom upozor- Výběrovým řízením bychom si mohňuji, že celkové náklady na svoz a li ještě pohoršit.
likvidaci komunálního odpadu by
měly pro region města Pyšely vzrůst
o cca 1 300 000,- Kč. Je několik
možností. Jednou z nich je navýšit
poplatek ze současných 1 000,- Kč
na 1 500,- Kč, což bych tedy v žádPro město Pyšely se jeví jako jeném případě nechtěl. Další možností diný možný způsob řešení, a to je co
je změna systému svozu, tj. četnost nejhospodárnější způsob likvidace
svozů a dále důsledné třídění odpadu odpadu.
a za další výběrové řízení na jiného
J a k n a t o ? T ř í d i t ! Tím,
poskytovatele těchto služeb. Posled- že budeme důkladně a svědomitě
ní možnost podle mnou zjištěných třídit odpad, se sníží podíl směsného

Poplatky v roce 2018
Od 3.1.2018 bude možné platit veškeré poplatky na pokladně
MěÚ nebo po dohodě a sdělení variabilního symbolu také převodem na účet.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Osoba trvale hlášená 1 000,- Kč (při počtu 3 a více dětí se platí pouze za dvě děti)
Rekreační objekt        1 000,- Kč
Při platbě převodem je třeba si na pokladně MěÚ vyzvednout známky
na popelnice a bude Vám přidělen variabilní symbol.

POPLATKY PSI
1.pes
2.pes
Důchodci
1.pes
2.pes

300,-Kč
450,-Kč
150,-Kč
200,-Kč

POPLATKY HŘBITOV
Služby 250,-Kč/rok

Lékaři o svátcích
MUDr. Hana Šustrová - praktický lékař pro dospělé

27.12. – 28.12. NEORDINUJE


MUDr. Pavel Biskup - praktický lékař pro děti a dorost

27.12. – 28.12. ORDINUJE
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odpadu a bude možno snížit četnost
svozů, a tím začneme hned od ledna 2018, takže nebude již od ledna
svoz komunálního odpadu každý
týden, ale jednou za 14 dní. Termín
vám bude včas oznámen. Vlastníkům
nemovitostí, kteří ještě stále topí
uhlím a nebude jim stačit současná
popelnice, bude na základě dohody
poskytnuta zatím bezúplatně větší
nebo další nádoba. Dále bude též
změna ve svozu bioodpadu. V poplatku za svoz a likvidaci odpadů je
zahrnut nájem a vývoz jedné nádoby
na bioodpad jedenkrát týdně v sezóně za nemovitost. Občan, který
bude požadovat více nádob na bioodpad, bude za každou další platit
částku vypočtenou dle skutečných
nákladů, která je v současné době
za 120 litrovou nádobu 1 033,- Kč
za rok, za nádobu s objemem 240
litrů 1 325,- Kč za rok. Dále je změna na městské kompostárně. Každý
přivezený bioodpad občanem přímo
na kompostárnu bude dle druhu a

množství tohoto odpadu zpoplatněn
dle platného ceníku. V případě většího množství bude možno zaplatit na
městském úřadě, popř. na fakturu. Za
uložení nadměrného odpadu do kontejnerů v prostorách kompostárny se
bude též provádět úhrada dle množství a druhu uloženého odpadu podle
platného ceníku. Toto bude začátek a
v měsíci lednu, maximálně v únoru,
se musí vymyslet způsob, jak občanům usnadnit a zjednodušit třídění
odpadu. Přeji si, aby na základě našeho společného úsilí zůstal i nadále
poplatek na svoz a likvidaci odpadů
ve stejné výši jako doposud, tedy
1000,- Kč.
Na webových stránkách města Pyšely (Úřední deska – Odpady)
najdete materiály poskytnuté firmou
Marius Pedersen a.s. týkající se této
problematiky. V papírové podobě
najdete tyto materiály také na úřední
desce městského úřadu.
Stanislav Vosický
starosta

Výsadba nových stromů
za podpory Nadace ČEZ
Ve středu 15. listopadu 2017 proběhla výsadba nových stromů a keřů
v ulici Lipová a na cestě ke hřbitovu. Tento projekt se uskutečnil za finanční
podpory Nadace ČEZ, která přispěla
částkou 150 000,- Kč. Celkem bylo
vysázeno 54 kusů lip srdčitých a 388
kusů šeříku obecného. Na výsadbu
stromů a keřů se v rámci výuky přišly podívat také děti z místní základní
školy.
Velice si vážíme podpory Nadace
ČEZ a děkujeme za jejich příspěvek.

říjen, listopad, prosinec 2017

Podzimní kurz Plavání pro předškoláčky
září - listopad 2017
Plavání nás náramně baví a vskutku nám to jde. Však paní lektorky nešetří
chválou. Potápění už je pro nás hračka. Dokonce už plaveme ve velkém bazénu a to vše s úsměvem. Je to zkrátka zábava…

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Návštěva Infocentra a knihovny
Děti ze zelené a oranžové třídy pořádaly listopadovou výpravu za poznáním. Tentokrát do městského Infocentra a knihovny. Paní knihovnice ,p.Mirka
Kocourková, je poutavě seznámila nejen s tím, jak to v knihovně chodí, ale
především jak s knihou zacházet a jak si s ní užít krásné chvíle. S knihami je
prostě zábava, proto jsme si jednu půjčili do školky, poděkovali a rozloučili se.
Dost možná se do knihovny děti vrátí, když si půjdou s rodiči půjčit nějakou
pěknou knížku.

Mikulášská nadílka
Na černobílou návštěvu jsme se ve školce dobře připravili .Učili jsme se
básničky, písničky, kreslili jsme, lepili, stříhali, celou školku zdobili.
V úterý 5.prosince jsme se dočkali- do školky přišel Mikuláš se svým
kamarádem čertíkem.

Jak jsme pekli perníčky
Však to znáte. Všude to voní ...přidáme k tomu nosánky bílé od mouky a
plno zvídavých očí.
Tak to vypadalo jedno listopadové dopoledne v naší školce. Naše školní
jídelna se změnila v pekárnu a ukázkovým prožitkovým učením se děti seznámily s profesí pekaře,ale také s lidovým rčením, že bez práce nejsou koláče.
Zapojili se nakonec všichni. Každý přidal ruku k dílu. Voňavý sladký výsledek
nám pomohly upéct naše hodné tety kuchařky.

Přejeme všem čtenářům Pyšelských listů, abyste si naplno užili nádherný
vánoční čas.
A v novém roce nashledanou.
Za všechny, z naší mateřské školy, Ilona Kryzánková
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Velká výtvarná výzva při příležitosti Slavnostního otevření zrekonstruované základní školy.
Jako doprovodnou akci na Den otevřených dveří zrekonstruované budovy ZŠ jsme ve spolupráci se základní školou vyhlásili VELKOU VÝTVARNOU
VÝZVU (VVV). Naším cílem bylo podpořit co největší návštěvnost školy v tomto dni, a tím se aktivně podílet na takto významné události, jakou zásadní
rekonstrukce a přístavba ZŠ bezesporu je.
VVV se neúčastnily jen děti samotné, často jim pomáhali sourozenci i rodiče. Použitá technika i témata byly velmi široké, a tak na konci dne v učebně 2.A.
byly vystaveny obrázky, obrazy, plyšoví maskoti, papírové nebo překližkové modely, výtvory velké i malé, barevné i černobílé, fantastická přehlídka šikovnosti,
tvořivosti a představivosti jejich tvůrců.
Všichni, kdo se zúčastnili, si za svůj výkon zasloužili odměnu – hodinky k vlastnoručnímu domalování. Za jejich pořízení děkujeme sponzorům – manželům
Zaradičkovým, firmě Sládek group, AA-Vet a Restaurace Sokolovna Pyšely.
KRPŠ děkuje ochotným maminkám, učitelům a žákům ZŠ Pyšely za výrobu přáníček a vánočních perníčků. Z výnosu z jejich tradičního prodeje
v průběhu 1. adventního setkání nakoupíme hry pro všechna oddělení družiny v základní škole. 				
Za KRPŠ, KG

  

„Mikulášská“
V ÚTERÝ 5. 12. 2017 OD 14.00 HODIN SE V DOMOVĚ PRO SENIORY PYŠELY KONALA KAŽDOMĚSÍČNÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ AKCE
POD NÁZVEM „KAVÁRNA“, TENTOKRÁT I S MIKULÁŠSKÝM PROGRAMEM, TO VŠE DOPROVÁZENÉ ŽIVOU HUDBOU PANA KOTASE. PO
ÚVODNÍM SLOVĚ PANÍ MANAŽERKY MGR. MILUŠE HOUFKOVÉ, POVĚŘENÉ VEDENÍM DS PYŠELY, PROBĚHLY GRATULACE KLIENTŮM
K JEJICH ŽIVOTNÍM JUBILEJÍM. NÁSLEDOVALO VÝBORNÉ OBČERSTVENÍ, PODÁVALY SE OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY S ROZLÉVANÝM VÁNOČNÍM PUNČEM. HUDBA PANA KOTASE DOKRESLOVALA PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRU. ZTLUMILA SE SVĚTLA, A Z DÁLKY ZNĚLO CINKÁNÍ ZVONCŮ. DO TICHÉ JÍDELNY PLNÉ OČEKÁVÁNÍ ČEHOSI TAJEMNÉHO VSTOUPIL MIKULÁŠ SE SVÝM DOPROVODEM, DVA ČERTI
S ČERTICÍ A ANDĚL S KOŠEM NADÍLKY. NA JEDNÉ STRANĚ SE OBJEVILY ÚSMĚVY NA TVÁŘÍCH KLIENTŮ A NA DRUHÉ STRANĚ NOSTALGIE Z POSTAV, KTERÉ VŠICHNI ZNÁME UŽ Z DĚTSTVÍ A Z POHÁDEK. ATMOSFÉRA BYLA PŘÍJEMNÁ, I KDYŽ SE MIKULÁŠ SE SVÝM
DOPROVODEM VYPRAVIL I ZA KLIENTY, KTEŘÍ JSOU TRVALE UPOUTÁNI NA LŮŽKU. KLIENTI SI JEŠTĚ ZAZPÍVALI PĚKNÉ PÍSNIČKY,
NĚKTEŘÍ SI I ZATANCOVALI. SPOLEČNĚ SE VŠICHNI BUDEME TĚŠIT NA DALŠÍ ADVENTNÍ ZÁŽITKY.
MARIE KAPALOVÁ, DiS.
INZERCE
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ (14.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANČICE

všechny kurzy

S1: Začátečníci

15:15 – 16:50

S2: Mírně pokročilí

17:00 – 18:35

začínají

S3: Středně pokročilí

18:45 – 20:25

v neděli

S5: Speciál

20:35 – 22:15

7.1.2018

Info: tel: 603 238 090

e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net
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Nebezpečné hračky

Staršímu synovi jsme koupili digitální hru. Jednu dobu s ní chodil i spát.
Fascinoval ho pohyb autíček na displeji, ale i zvuk hračky. Pak ho omrzela a
někam ji založil. Jednoho dne, v podvečer, se mladší syn rozkašlal, kašlal ale
divně, sípavě. Nikdy jsme ho takto kašlat neslyšeli. Začal i modrat a nemohl
popadnout dech. Raději jsme jeli hned na pohotovost, ale tam s námi nechtěli
nic mít a odeslali nás na dětské oddělení. Zde paní doktorka nechala udělat
rentgen plic. Čekali jsme s manželkou, co bude dál. Paní doktorka si nás pozvala do ordinace a na rentgenovém snímku nám ukázala plíce naše malého
syna. V jednom místě, uprostřed hrudníčku, bylo vidět peckovité těleso. Řekla
nám, že se jedná o vdechnutý kovový předmět. Hned jsme si uvědomili, že jsme
odpoledne, na zemi v dětském pokojíčku, viděli rozebranou digitální hru staršího syna. Došlo nám, že si s ní mladší hrál, při tom cucal v ústech vypadlou
baterii, kterou následně vdechl. Synek se musel podrobit lékařskému zákroku
v celkové anestezii, aby se baterie z průdušnice vyndala.
Charakteristika úrazu:
kterou hračkou dítěti uděláte největší
Ochrana dítěte před úrazem radost. Zde je na místě konstatovat,
hračkou je plně v rukách dospělé že zdravý rozum kupujícího je tou
osoby, která dítěti hračky vybírá. To největší jistotou v prevenci úrazu
může být samozřejmě rodič, praro- dítěte hračkou. Jistě je třeba ještě
dič, ale třeba i pedagog ve školském podotknout, že mnoho šikovných
zařízení. Pokud v dnešní době navští- tatínků nejrůznější hračky, vozítka či
víte kteroukoli prodejnu s hračkami, vozidla vyrábí samo. Jednoznačnou
jste pod velkým tlakem, rozhodnout, ochranou dítěte před úrazem dobře

míněnou hračkou je proto zvážení
věku vašeho dítěte v souvislosti s
jeho fyzickými i mentálními schopnostmi. Dnešní renomovaní výrobci
hraček na jejich obalech uvádějí i
věk, od kterého je hračka pro vaše
dítě vhodná a tudíž i bezpečná. Nikdy však nemůžete vyloučit vdechnutí matičky ze stavebnice mladším
sourozencem! Proto je třeba, aby
při hře s některými stavebnicemi a
hrami byla přítomna dospělá osoba.
Zvídavost některých dětí je nepředstavitelná. Musíte předpokládat, že
syn pravděpodobně bude rozebírat
mechanickou hračku, aby se podíval,
jak vlastně funguje. Musíte počítat
s tím, že se vaše dítě může ošklivě
pořezat o rozbitou hračku z plastu.
Obecný postup při úrazu
hračkou:
Především musíte zjistit, co se
vlastně stalo. Zvláště u vdechnutých

Dýňodlab 2017
Po dvouleté odmlce se ve středu 25. 10. 2017 v Pyšelích opět uskutečnilo
podzimní umělecké zpracování tykve obecné (Cucurbita pepo), též nazývané
jako Tykev turek, popř. dýně obecná nebo někdy též Cucurbita maxima (dýně/
tykev velkoplodá). Tato milá, jednoletá rostlina s řadou „podtypů“ (patizon,
cuketa), kterou má každý na kompostu, k nám přišla v 15. století z Latinské
Ameriky. Ona ani tak nepřišla jako spíš připlula spolu s conquistadory vracejícími se z kolonizace Střední Ameriky a tak říkajíc zapustila kořeny po celé
Evropě.
V 17:30 se na Penaltě sešlo cca kreativci z reklamních agentur si mu70 osob rozličného věku, vyznání a sejí rvát vlasy, že zde nebyli a tyto
politické příslušnosti, kteří přinesli nesporné talenty neulovili pro své
nepočítaně dýní a ihned vypuklo to společnosti. A tak jsme mohli vidět
pravé dýňodlabání. Sám jsem byl tykve vlasaté, špejlaté, oboustranné
překvapen, kolik tvarů a barev dýní (double-face model alias Jekyll and
lze vidět a opracovat. Na jednom Hyde) apod.
místě se sešly minidýně o velikosti
Po setmění došlo na slavnostní
grapefruitu, klasické „kopačák size“ zapálení a focení všech kousků. Sami
dýně, až po megadýni o váze snad se můžete pokochat přiloženými fo50 kg.
tografiemi. Vedle sebe v klidu seděly
Část tvůrců zůstalo u tradičních dýně zelené, oranžové, bělavé i růzvzorů vydlabané dýně – oči, nos a ně šmouhaté. Nehádaly se ani dýně
ústa. Větší část však popustila sta- kulaté, šišaté a ještě víc šišaté. Dovidla své fantazie a personalisté i konce se neškorpily ani ty klasicky

vydlabané versus kreativní dýně.
Takto kdyby to uměli lidé různých
názorů, vyznání a ras. Joj!, to by bylo
na světě hned veseleji.
Pak už se do práce vrhla rozhodčí komise, jejímž členem byl i jeden
z nestorů Pyšelského dýňodlabání p.
Luděk Pařízek, který ostatním rozhodcům přispěl cennými radami, jak
správně hodnotit umělecky opracovanou dýni. Přesto se rozhodci nevyhnuli ostrým sporům o to, kterou
dýni upřednostnit. Vybrat ty nejlepší
v jednotlivých kategoriích, to vám
byl skutečně tvrdý oříšek.
Nakonec se to snad podařilo
a diplomy i drobné prezenty byly
uděleny v následujících kategoriích: Dýplom Nejstrašidelnějčejší
Dýňo-Tvůrce, Dýplom Nejhezčejší
Dýňo-Tvůrce, Dýplom Nejveselejší

anebo spolknutých předmětů je to téměř život zachraňující situace. Stejně tak tomu může být u předmětů,
které si děti strkají do nejrůznějších
tělních otvorů, například do ucha, do
nosu nebo do pochvy. Nejčastěji se
jedná o korálky nebo figurky ze hry
Člověče, nezlob se. U poranění, která
vyžadují pro krvácení z řezné nebo
tržné rány chirurgický zákrok, zvažte, zda pojedete na chirurgickou ambulanci nemocnice, anebo při úrazu
obličeje přímo na oddělení plastické
chirurgie. U spolknutých předmětů
záleží na tom, z jakého jsou materiálu. Kovové předměty prochází zažívacím traktem bez problémů, jiné
to je například u baterií anebo ostrých předmětů. V případě předmětů
vdechnutých je mnohdy třeba zavolat
záchranku.
MUDr. Pavel Biskup
dětský lékař, Pyšely 137
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Dýňo-Tvůrce. Speciální cena byla
také přidělena Naprosto Největší
MegaDýni.
Škoda jen, že se nenašlo místečko v našem krásném městečku, kde
by se dětskými výtvory mohli pokochat všichni. No, třeba se to podaří za
rok. Staročeské vydlabávání dýní má
s americkým Haloweenem, maškarním to rejem a honbou za sladkostmi,
jen máloco společného.
Akci spolupořádala sdružení 3P,
z.s. a KRPŠ Pyšely za podpory města
Pyšely. Nemalou zásluhu na příjemném průběhu akce měl Klub Penalta,
který poskytl prostor pro akci a zajistil malé občerstvení. Za hračky pro
nejmenší děkujeme e-shopu Maxik.
cz
Za 3P, z.s.
Petr Gbelec a Peter Matisko
9
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Vycházka po hřbitově na Loretě

V sobotu 21. října od 14.00 hodin se sešlo na místním hřbitově přibližně 45 návštěvníků. Setkání bylo hodně zajímavé, navštívil nás pyšelský rodák PhDr. Jiří Chvojka z Českých Budějovic a povyprávěl o pyšelském hřbitově. Pan doktor vylíčil odborným
výkladem historii místního hřbitova a náhrobků. Povídání bylo odměněno velkým potleskem a na jaro jsme si slíbili další setkání.
Pane doktore moc Vám děkujeme, že nás stále navštěvujete, moc si toho vážíme.
Kulturní a informační centrum

  

Babí léto na Loretě … ,
tak by se dala nazvat letošní Drakiáda. Po chladném a deštivém září
i začátku října, se neděle 15.10. krásně vyjasnila a teploty šplhaly k dvaceti
stupňům.
Bohužel nám opět nefoukalo. Ovšem někteří zkušení piloti své draky
do oblak přeci jen dostali a byla to paráda.
Nejhezčí bylo, jak si to všichni užili. Dospěláci seděli na louce, popíjeli
a hodovali dobroty, které pro ně připravil stánek u sv. Vojtěcha. Byly připravené buřtíky, párek v rohlíku, perník, káva, čaj, limča a jiné pochutinky. A co
dělaly děti? Ty lítaly po louce více jak draci na obloze. Za odměnu dostaly
diplom a sladkosti.
Odpoledne hezky uteklo a můžeme s klidem říct, že to bylo prima nedělní
odpoledne.
Za rok u Vojtěcha na shledanou a budeme doufat, že snad bude i foukat J.
Kulturní a informační centrum
  

Patron myslivců, svatý Hubert
měl svátek 3. listopadu. Pro pyšelské myslivce, bylo letos toto datum
obzvláště symbolické. Tento rok stáli
před úkolem konat Svatohubertskou
mši na počest svého patrona již po
INZERCE
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Svatohubertská mše v Pyšelích

desáté. V kostele Povýšení sv. Kříže
tentokrát dne 4. listopadu, byla členy
mysliveckého sdružení připravena
mše, kterou jak je pravidlem celebruje R. D. Pavel A. Porochnavec ECLJ.
Protože sám je aktivní myslivec, při

celebrování jeho podání liturgických
textů je neformální, lidské a pochopitelné i pro účastníky neznalých
liturgie.
Jeho zdůraznění myslivecké
etiky, konání dobra při provozování práva myslivosti, platí nejen pro
myslivce, ale i pro všechny, kteří se
v přírodě pohybují. Pro celý rámec
mše je dále charakteristický doprovod tria Benešovských hornů. Je
nutné připomenout Pěvu Zemanovou, která poprvé mši doprovodila
na varhany. Vlastní mše byla ještě
orámována uvítáním a konečným
rozloučením před kostelem.
Ještě před zahájením mše, myslivci připravili pro občany jednak
představení trofejí zvěře, se kterou
se mohou setkat v okolí, jednak malou ochutnávku ze zvěřiny. Velkým
zážitkem bylo i vystoupení mistra

Evropy ve vábení jelenů Jana Brtníka, který doprovodným výkladem
vysvětlil různé hlasy jelenů v celém
čase jejich říje.
Výjimečným úspěchem organizátorů bylo zajištění představení sokolníků a jejich dravců. Předvedení
orla, sokolů i dalších dravců bylo zejména pro zúčastněné dospělé i děti
opravdovým zážitkem.
Podle ohlasu zúčastněných byla
jubilejní Svatohubertská mše opravdovou oslavou tradic české myslivosti a MS Pyšely.
Pro všechny účastníky, nejen pro
členy MS Pyšely, byl večer nezapomenutelným zážitkem. Poděkování
patří všem, kteří se účastnili organizace celého večera a zejména těm,
kteří svým finančním příspěvkem
celou akci umožnili.
Za MS Pyšely: M.Z, J.N, V.B
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„Od srdce k srdci“ - Adventní koncert

Jiskřivě mrazivá sobota 2. prosince 2017.
V pyšelském kostele Povýšení sv. Kříže adventní koncert vážné hudby prokládané myšlenkami a úvahami maminky čtyř dětí. Na programu
skladby W.A.Mozarta, C.Saint-Saense, A.Dvořáka a dalších. Účinkující
podle fotografií na plakátu mladí lidé, jména vcelku neznámá.
Kdo přišel, nelitoval. Odnesl si
Krásu a sílu hudby umocnila
nevšední zážitek z mimořádného vy- slova. Střípky všedních dnů nevšedstoupení čtyř mladých profesionálů, ně pojmenované, niterné vyznání o
ze kterých čišela radost a evidentní rodině, cestě životem, lásce, smíření,
potěšení z hudby. Krása tónu houslí odpuštění.
Petra Zdvihala, koncertního mistra
Ledový vzduch v kostele vůSymfonického orchestru Českého bec nesvědčil houslovým strunám,
rozhlasu a prvního houslisty Herol prsty mrzly, ale rukavice zůstaly
dova kvarteta, síla varhan Radky v kapsách, potleskem se nešetřilo.
Zdvihalové, úspěšné účastnice var- Vytleskal se přídavek a závěr - stanhanních soutěží, jásavý soprán Ivy ding ovation!
Ryzové, sólistky opery Moravského
Duše posluchače byla zahřáta a
divadla Olomouc, j.h. ve Státní opeře naplněna až po okraj krásou, radostí,
Praha a ND Bratislava, a burácivý smutkem, touhou……
a hřejivý basbaryton Petra Sejpala,
A jaké pocity a dojmy si odnesli
sólisty divadla F.X.Šaldy v Liberci, z premiéry v Pyšelích účinkující?
j.h. ve Státní opeře Praha,laueráta
„Ráda bych tímto poděkovala
mezinárodních pěveckých soutěží, Pyšelským za vytvoření velmi milé
vyhledávaného interpreta písní , se atmosféry při koncertě, na kterém
spojily a rozezněly prostory kostela. jsem účinkovala společně se svými

kamarády - profesionálními muzikanty, bývalými spolužáky z AMU
v Praze.
Kromě krásných melodií zaznělo
i vyprávění osobních životních příběhů, kterými jsem chtěla obohatit
hudební program, ale především se
dotknout lidských srdcí.
Reakce pyšelského publika během koncertu a také posléze při setkání na faře, kde bylo připraveno

milé pohoštění, byla tak přívětivá a
vstřícná, že jsme odjížděli s vědomím, že pravý cíl – totiž cesta od
srdce k srdci a vzájemné lidské
obohacení – byl bohatě naplněn.
Děkujeme a přejeme všem Pyšelským pokojný advent a šťastné
vánoce“.
Iva Ryzová
Kdo přišel, nelitoval!
Kdo nepřišel? Tak možná příště .

POZVÁNKA
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Zpěvy a popěvky našeho mládí

My, kdo jsme zažili padesátá léta minulého století, moc dobře víme,
za co stála tehdejší doba. Násilná kolektivizace venkova, konec soukromého podnikání, měnová reforma, střelba na hranicích, političtí vězňové,
popravy atd.
Ti, kdo se na tomto nechtěli po- Vzpomínám si, že jedna z nich kondílet, se stáhli do svých domácnos- čila ,,…..mladý je každý komunista!“
tí, chat a chalup. Není náhodou, že
Jako posluchači předvojenské
právě tehdy začíná éra chalupaření. přípravy na vysoké škole jsme pilně
Také sběratelství všeho druhu mělo nacvičovali písně typu:
tehdy zlaté časy; člověk se musí něKdyž jedem někdy vesnicí,
jak zabavit. Televize teprve začínala,
přidají se k nám kluci malí.
počítače, internet, tablety atd. byly
Chtějí si půjčit čepici,
hudbou budoucnosti, takže zbývalo
chtějí, abychom zazpívali.
kino a rozhlas. Do kina se chodívalo
Zpíváme klukům ze vší síly,
mnohem víc než dnes, ale většinou to
že není potřeba se bát,
znamenalo připravit se na důkladnou
že naše rota v každou chvíli
porci ideologie. Pak už zbýval jen
je připravena bojovat.
rozhlas.
Pamatuji si ještě další sloku, ale
Těžko bychom tehdy hledali do- myslím, že na ukázku to stačilo. Bomácnost, kde by nehrálo rádio. Ženy jovné častušky tohoto typu skládal
si při mytí nádobí s ním prozpěvo- mimo jiné také budějovický skladavaly ,,kéžlavičku“ (Kéž lavičko, tel Vlastimil Křen, bývalý armádní
kéž bys promluvila, vždyť ty přece důstojník.
dávno patříš k nám. Ruka má tě kdyAkce budí reakci. To platí nejen
si poranila atd.) nebo ,,kalinu“ (Ej ve fyzice, ale i v lidských dějinách.
přeletěl ptáček kalinový lesík, křídla Platí to i v písňové tvorbě. Když se
bělostná se zachvěla atd.). Vedle nich začalo zdražovat (tehdy se tomu řísi však bylo možné vychutnat také kalo ,,úprava cen“), lidé si potichu
zpěvy, které byly ideově na výši. prozpěvovali:

Já jsem viděl hezkou holku,
stála na rohu,
povídala, že prej zdraží
kilo tvarohu.
Pamětníci (spíš pamětnice) si jistě vzpomenou na fronty před obchody, na nekonečné čekání, kdy zas přivezou….doplňte si, co chcete. Jako
kluk jsem na venkově vystál hodně
hodin při čekání na chleba. Když zas
jednou nebylo maso, rozšířil se hlavně po Praze následující popěvek:
V Masně velkej poprask byl,
prodával se krokodýl.
Tři kila za kačku,
šlo to jako na dračku.
Dědek si to přikluše,
dejte mi to do nůše.
Sulce asi tři kila,
kdyby na něj chuť byla,
pro bábu klobásu
z krokodýlích ocasů.
Pro dceru zas kus jater,
zejtra jede do Tater,
pro zetě ze hřbetu
mi vysekejte kotletu.
Řezník zařval: ,,Dědku dost,
už ti nedám ani kost.
Nejseš tu na to sám,

  

sežral bys mi celej krám!“
Řezník za pultem se rozkatil,
šupák stará vůbec neplatil,
krokodýlím salámem
mu naflákal před krámem.
Odvezla záchranná stanice
dědka s řezníkem do blázince,
na Masnu byl nápis dán:
Krokodýl je vyprodán.
Když začalo ,,rozkulačování“
venkova a nucení soukromých rolníků ve vstupu do Jednotných zemědělských družstev, vznikl popěvek:
Co, sedláci, co děláte,
koně máte, neoráte.
Koně dejte do kolchozu
a nechte si starou kozu.
Koza křičí mé, mé, mé, mé,
já chci radši do jezédé.
Koza se tam zapojila,
litr mlíka nadojila.
Nadojila ještě více,
stala se z ní údernice.
Mějte příklad v této koze,
která žila na kolchoze.
Tento příspěvek, to nejsou jen
vzpomínky na mládí, to jsou také
dokumenty tehdejší doby. Bylo by
škoda, kdyby upadly v zapomenutí.
PhDr. Jiří Chvojka

Ohlédnutí za minulou sezónou Pyšelského muzea
Jaká byla návštěvnost? Jako
v předchozích letech, průměrná.
Pyšely se hodně rozrůstají, nových obyvatel přibývá, ale škoda, že
historie Pyšel je mimo jejich zájem.
O sbírky muzea mají zájem spíše návštěvníci z okolních obcí nebo vzdálených míst naší vlasti.
Musím, ale pochválit učitele
z pyšelské školy, paní učitelku Ilonu
Vaculíkovou, pana učitele Otakara
Václavíka a další, že přišli se svými
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žáky, aby je seznámili s historií jejich
obce a životem v dobách dávno minulých. Jen by měli přijít častěji.
Přibylo několik nových exponátů do sbírek muzea, za které mnohokrát děkuji.
Paní Dr. H. Kratochvílové,
K. Herdové, Vl. Pařízkovi, Vl. Slížkovi, J. Jenšovskému, J. Kostrhounovi, L. Smutné, Boh. Gondíkovi
a M. Svobodové. Promiňte mi, jestli
jsem na někoho zapomněla.

V červu letošního roku navštívili
naše město a také muzeum obyvatelé obce podobného jména našemu
,,Pyšel“. Byla to početná skupina, ale
přeci jen se do našeho muzea vešli a
s velkým zájmem si prohlíželi naše
exponáty a myslím, že trochu záviděli. Obec Pyšel se nachází na Moravě
mezi Náměští nad Oslavou a Budišovem. Je mnohem menší než Pyšely,
má asi 460 obyvatel. Je zde kostel
s farou, kamenná tvrz ze 14. století,
na které sídlili Vladykové z Pyšel
(jako u nás). Je tu také základní škola, hostinec a obchod. Dostali jsme
také pozvání na návštěvu jejich obce,
což jistě přijmeme.
Také v muzeu byla návštěva dětí
ze senohrabské školy s paní učitelkou
Havlíčkovou. Přijeli na kolech a moc
se jim u nás líbilo. Pak tu naopak
byla výprava seniorů z Prahy. Pochlubili se, že oni propagují pěší turistiku a vypravovali, kde že už všude po
republice byli. Když prý přijde pátek,
tak se určitě vydají na nějaký předem
naplánovaný výlet. Během prohlídky ke mně přišla jedna paní, které
bych hádala tak pětašedesát a říkala.

,,Víte, že mě už je dvaadevadesát a
moc mě to stále baví takhle chodit po
výletech.“ Takže jsem jí pochválila a
ujistila, že má můj velký obdiv.
Já se velmi ráda setkávám s lidmi, kteří mají zájem o exponáty
i o dění v Pyšelích, architekturu a
krásnou přírodu, škoda, že je někdy
ničena nevhodnou zástavbou.
Příkladně pan Hanuš z Vysoké
Lhoty, majitel zámečku ustájených
koní a historických kočárů (má tam
také malé muzeum). Jeho velkým zájmem je historie tohoto místa Pyšel
a okolí i po archeologické stránce.
Několikrát navštívil naše muzeum a
ochotně opravil poškozenou sochu
Panny Marie umístěnou v muzeu.
Patří mu za tuto záslužnou práci velký dík.
Ve výkopech na kabel elektrického osvětlení pro cestu spojující pyšelské náměstí s výstavbou nových
domů na Čtyřkolské se našlo menší
množství keramických střepů. Podle
těchto nálezů, které byly nalezeny
již dříve (v devadesátých letech) a
podle odborníků byly kladeny do 13.
– 15. století, tak se dají zařadit i tyto
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nálezy. Na těchto parcelách kolem
zámku je ještě v zemi ukryto velké
množství těchto dokladů o historii
Pyšel.
Ještě bych se chtěla zmínit
o historii budovy, kde je umístěno
Pyšelské muzeum. Na začátku dvacátého století patřila paní Vodrážkové, která tu měla malý obchod. Pak

dům patřil rodině Dvořákových, kteří dům opustili a odešli do Ameriky.
Dům tak připadl pyšelské obci. Nejcennější na tomto domě jsou okna
v přízemí. Skla v oknech jsou leptaná
do secesních obrazů, které jsou zároveň reklamou na služby spořitelny,
která tu sídlila ve třicátých letech
minulého století. Byla pobočkou

benešovské spořitelny a úředníkem
zde byl pan Arnošt Chvojka, později vedoucí Pyšelského muzea, které
sídlilo v domě č. 38. Když byla později zrušena spořitelna, byla tu pošta, do doby než byla postavena nová
pošta, co je nyní. V uprázdněném
domě č. 34 byly byty pro pyšelské
občany. Naposledy tu bydlela rodina

  

pana učitele Nešpora. Do uprázdněného bytu v roce 1996 bylo umístěno
Pyšelské muzeum se stálou expozicí,
která zde již trvá dvacet jedna let.
Vážení příznivci muzea, nyní je
zimní přestávka, děkuji Vám všem za
dosavadní přízeň, přeji krásné Vánoce a šťastný Nový rok.
Na jaře na shledanou se těší
Srnská Zdena.

Divadlo v Pyšelích

T.J. Sokol Pyšely uspořádal divadelní představení v sobotu 4. listopadu.
Pozval benešovský soubor Svatopluk. Představení bylo vtipné, hrála se o komedie Pokoje s tchyněmi. Největší pochvalou pro umělce je potlesk, kterým se
jim od diváků dostal. Lidé se pobavili nad výkony herců a odcházeli spokojení.
Těšíme se na další divadlo v Pyšelích.
Kulturní a informační centrum

  

Vánoce a darování
Co je největším kouzlem Vánoc?
Nejsou to nadšené úsměvy na tvářích
těch, jejichž jméno je napsáno na
dárku nalezeném pod stromečkem?
Případně oči našich dětí naplněné
očekáváním a vášní, se kterou se snaží svůj vysněný dárek zbavit přebytečných obalů? Právě pro jedinečnost
tohoto okamžiku dobrovolně podstupujeme šílenství spojené s přípravou
vánočního dne.
Součástí Vánoc je také “obdarovávání” blízkých. Je to čas, kdy můžeme svým darem druhému říci, “nejsi mi lhostejný, záleží mi na tobě”.
Nebo také “Vážím si toho, kdo a kým
jsi v mém životě”. Je to chvíle, kdy
mohu na chvíli upřednostnit toho
druhého a zapomenout na sebe samého. Obdarovávání je také příležitost
k hledání cest, cesty zpět k tomu druhému, ve chvíli, kdy se něco v našich

vztazích poruší nebo se něco nepovede. Dar je v tomto případě vyslovení
touhy napravit to, co bylo pokaženo.
Dar je přirozenou součástí našeho života. Obdarováváme ty, kteří
slaví narozeniny, muži darují ženě
svého života snubní prsten, každý
dává svůj volný čas těm, které má
rád.
Vánoce jsou příležitostí připomenout si toho, kdo nás obdaroval
tím nejcennějším, co máme, připomenutí dárce našeho života. Někoho,
kdo v podobě malého Ježíše přišel
na zem v období Vánoc a daroval
svůj vlastní život jako obětní dar vykoupení z hříchu. Vánoce jsou oslavou narození spasitele Ježíše Krista,
toho, který nám dal darem sama sebe.
Předáváním dárků tak připomínáme
i jeho dar.
Součástí tradice vánočních dárků

je i to, že se stáváme těmi, kteří dary
dostávají. Stáváme se obdarovanými.
Jsme to právě my, na které ostatní
nezapomněli, jsme to my, kterým
ti druzí vyjadřují, že si jich váží, že
mají hodnotu v jejich životě. Dar je v
tu chvíli něco, co jsem si nezasloužil
vlastní prací, nemusel jsem vyvinout
žádné úsilí pro získání daru. Získal
jsem něco, co není automaticky vynutitelné. Nejlepším darem je totiž
ten dar, který nás překvapí, který
není očekávaný.
Takovým darem je i dar v podobě
nově narozeného dítěte v jeslích, který se již svým narozením stal světlem
přicházejícím na zem. Světlem, které
je pro každého. Světlem, které osvětluje duchovní temnotu mého života.
Ježíš Kristus se svým narozením stal
přirozenou součástí našeho života. Je
jen na nás, zda ten dar, kterým se pro

nás stal, přijmeme do svého života.
Zda vůbec rozpoznáme, že je tím
opravdovým darem, nezaslouženým
a neočekávaným. Kdo by totiž dal
sebe sama, svůj život za život toho
druhého jako dar? Ježíš se v podobě
malého dítěte stal tímto nezaslouženým darem pro každého z nás.
Jaký je tedy smysl Vánoc? Pro
mě je to připomenutí “Daru” v podobě Pána Ježíše Krista. Přeji Vám
všem, abyste i při letošních Vánocích
byli těmi, kteří zažijí obdarování od
svých blízkých, přeji Vám, aby i pro
Vás byly Vánoce připomenutím Dárce nejvyššího - Boha, který nám před
více jak 2000 tisíci lety daroval svého Syna Ježíše a přeji Vám pokojné
adventní i vánoční dny.
Za Křesťanský sbor Pyšely
Lukáš Križko

  

Myslivecký ples

Plesová sezóna v Pyšelích

Dětské Šibřinky

6.1. 2018 od 20.00
hraje: kapela Bueno Praha
pořádá: Myslivecký spolek Pyšely

11.2. 2018 od 15.00
pořádá: T.J. Sokol Pyšely

Šibřinky

Hasičský ples

10.2. 2018 od 20.00
téma: Olympijské hry
hraje: kapela Kolář Band
pořádá: T.J. Sokol Pyšely

3.3. 2018 od 20.00
Hraje: kapela Kolář BANDa
pořádá: SDH Pyšely
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Novinky v pyšelské knihovně
Jak už bývá zvykem, knihovna si pro své čtenáře připravila vánoční dárek. Jsou to knižní novinky. Doufám, že se budou líbit. Malá ochutnávka J.
Beletrie pro dospělé:
Hadrový panák – Cole Daniel, Noční lov – Bryndza Robert, Dívka v ledu – Bryndza Robert, Selfies – Olsen Adler, Temná hmota – Crouch Blake,
Manželova žena – Corryová Jane, Nomád – Swallow James, Ta přede mnou – Delaney J.P., Povídky na tělo – Formanová Martina, Zmizela v mlze – Klevisová
Michaela, Ledové sestry – Tremayne S.K., Zeď vzpomínek – Doer Anthony, Přítelkyně – Keleová-Vasilková Táňa, Opravář osudů – Robert Fulghum,
Postel, hospoda, kostel – Czendlik Zbigniew, Panský dům - Jacobsová Anne, Já hlupák – Váňová
Magda, Síťovky – Kubátová Táňa, Pod sněhem – Soukupová Petra, Rozcouraná duše – Mlynářová
Marcela…… a jiné.
Četba pro děti:
Ztřeštěný dům na stromě – Griffiths Andy, Dobrodružství Billa Matlafouska – Laňka David,
Hortensie Malinová – Ludvíková Jitka, První stříbrná kniha snů, Druhá stříbrná kniha snů,
Třetí stříbrná kniha snů – Gierová Kerstin, Velké myší spiknutí – Dahl Roald, Lovci pokladů –
–Patterson James, Kdo zabil Snížka? – Soukupová Petra, Harry Potter 1 – 7 díl – Rowlingová J.K.
a jiné zajímavé a dobrodružné příběhy.
Od ledna se vybírají poplatky na rok 2018 – dospělí 70,- senioři 50,- děti do 15 let a studenti
30,-. Ztráta knihy = cena + 100,-Kč. Výpůjční doba je 1 měsíc.
Přijďte se zaregistrovat a vybrat knihu, je z čeho vybírat.
Těším se na Vaši návštěvu. Kocourková Mirka, knihovnice
POZVÁNKA
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T.J. SOKOL PYŠELY

Sokolská jednota Pyšely se intenzivně připravuje na nadcházející
svátek všech sokolů a tím je XVI.
Všesokolský slet, který proběhne
v červenci roku 2018. I přesto, že
s nácvikem skladeb strávíme hodně
času, našli si členové Sokola čas, aby
uspořádali mikulášskou besídku a
hned druhý den adventní setkání na
pyšelském náměstí.
Také jsme nezapomněli na Významný den sokolstva, který byl
naším předsednictvem určen na 8.
října, jako vzpomínkový den na čelní
představitele České obce sokolské,
umučené nacisty v koncentračních
táborech. Sešli jsme se v našem nově
rekonstruovaném malém sále a připomenuli si vyprávěním a starými
snímky významného dlouholetého
člena bratra Josefa Procházku. Setkání nám oživil bratr Dauth, když
nám zahrál na pianu několik písní od
Jaroslava Ježka a dokonce i bravurně
zvládl Bugatti Step.
Protože je tento rok určitým zlomem pro naši jednotu ve změně příslušnosti k župě (od župy Barákovy

Co se děje u sokolů

přecházíme do župy Blanické), zúčastnili jsme se tradičního výstupu
na Blaník, který každoročně pod záštitou Středočeského kraje župa Blanická pořádá. I přes nepřízeň počasí
vládla na vrcholu naší bájné hory
skvělá nálada a neuvěřitelně srdečná
atmosféra. Shlédli jsme vystoupení
seniorek Sokola Dobříš, které i v té
zimě a větru předvedly vlastní taneční sestavu na píseň Ewy Farné „Mám
boky jako skříň“. Dokázaly, že ženy
jsou mnohem aktivnější než muži,
což je zjevné i v naší Tělocvičné jednotě. Stále nám velmi chybí cvičitelé
pro žáky i dorostence.
Ještě několik slov k adventnímu
setkání. Chtěl bych vyslovit velký
dík manželům Kocourkovým, protože organizace letošního prvního adventu byla skvělá, od postavení stanů
po zajištění všech těch „drobností“,
bez kterých by to nefungovalo. Také
program, který vymyslela a se skupinou Springtime a dětmi nacvičila
sestra Linhartová, byl letos hezký a
jímavý a díky bratru Linhartovi za
mixážním pultem i dobře slyšitelný.

Sestry sokolky za občerstvovacími
stoly se také nenudily, protože letos
musely během dvou hodin zvládnout
vytočit a podat návštěvníkům 60 litrů
svařeného vína, 50 litrů čaje, grogu
a griotky a namazat 5 kg sádla a asi
10 sklenic marmelády na 15 bochníků chleba. Obliba adventních setkání
rok od roku stoupá a my se budeme
muset zamýšlet nad trochu jinou organizací, aby byli návštěvníci ušetřeni dlouhého čekání ve frontě.
Nyní už je před námi plesová
sezóna, kdy zejména při mysliveckém plesu náš sál praská ve švech.
I sport se v zimních měsících přesouvá k nám do tělocvičny a my
doufáme, že k hokejovému oddílu
(který mimochodem opět skvěle reprezentuje Sokol Pyšely v soutěži
o Pohár starosty města Benešova)
nám přibude cvičení pro nejmenší
chlapce, které si uvolila vzít na starost jedna z našich cvičitelek, sestra
Vendula Smutná. V současné době
probíhají poslední úpravy na balkoně, kdy v závěru prací chceme mezi
balkon a strop umístit síť, aby míče

PŘÍLOHA

z tělocvičny nekončily za hrazením
balkonu a abychom mohli na hrazení
umístit basketbalový koš. Tím bude
základní škole umožněno rozšíření
výuky v tělesné výchově o základy
basketbalu. Jak je vidno, naší snahou
je zlepšování podmínek pro sport a
kulturu v naší obci a tak nás trochu
zamrzelo zjištění, že obec plánuje
výstavbu nové tělocvičny pro školu,
která by údajně měla stát na pozemku za bývalou Glaciolou. Protože
však z oficiálních míst zatím ještě nic
nezaznělo, doufáme, že na zmíněném
pozemku vyroste v budoucnu spíše
veřejné hřiště a sportoviště, které podle nás obci chybí.
Naše Tělocvičná jednota se
v současné době zamýšlí nad tím,
jakým způsobem zafinancovat plánovanou rekonstrukci sprch a šatny,
kterou ale kvůli sletovému roku plánujeme až na rok 2019. Doufejme, že
se vše podaří, jak si plánujeme a my
vás budeme moci přivítat ve stále příjemnějším prostředí.
J.CH.
SPORT

Běžci, běžkyně, chodci, chodkyně!!!
prostě přátelé, kamarádi a sousedé,
čas letí a tak je tu opět (už počtvrté)

Vycházkově-běžecké rozloučení s rokem 2017
Stejně jako loni se můžete těšit nejen na připravenou chodecko-běžeckou trať, ale i kulinářský zážitek!

Soutěž o nejlepší pomazánku a domácí chléb
Každý z účastníků může přinést svoji oblíbenou pomazánku a ideálně i domácí pečivo dle vlastního receptu a zúčastnit se nelítostného kuchařského klání,
kde vítězové i poražení jsou si rovni!
Sraz : 13:30h u fotbalového hřiště
Start (i Cíl) : hromadný tamtéž v 13:45h
Posezení na Penaltě : Domluvena cca od 15h, ale kdo bude potřebovat může si zde zanechat věci a převléci se už před závodem – bude otevřena od 13:30.
Trasy : dozvíte se na místě, ale ujde/uběhne to každý
Mapky budou na místě k dispozici a možná dáme i závěrečný chlapský, resp. dámský sprint na Loretu!
Odměna : i cesta může být cíl, tak nic moc nečekejte, ale na děti snad něco zbyde.

Tedy jako loni, předloni, předpřed….

Startovné : 1,-Kč/ kus (děti pod 6let 0,-Kč). Splatno v hospodě organizátorům – přijímají se jen 1korunové mince
Přijít mohou celé rodiny, každý si najde něco pro sebe.
Děkujeme a těšíme se na viděnou
za pořádající Spolek 3P,z.s. Petr Gbelec a Peter Matisko
p.s. Prosíme účastníky kulinářského klání, aby své výtvory donesli na 13:30, ať to stihneme načančat!
Bližší info petr.gbelec@gmail.com, peter@matisko.cz
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Route66
Určitě o ní slyšel každý z vás. Matka cest, Hlavní cesta Ameriky, Cesta slávy a kdoví, jak ještě. Byly o ní napsány stovky článků, nafocen nespočet snímků,
natočeny kilometry filmových materiálů, nahrány desítky písniček. A jak se zpívá v té nejznámější : GET YOUR KICKS ON ROUTE 66!!! Sen všech cestovatelů, tedy také náš. Realizace snu uzrávala v hlavě jako kvalitní sýr několik let, až ten smrad v podobě velké výpravy prostě musel ven.
Před cestou by si každý měl ujasnit několik věcí. Kolik času na R66 chceš strávit? Chceš ji jet celou, nebo jen podstatné části? Co všechno na ní chceš vidět?
Na čem chceš jet? Svou, a nebo motorku z půjčovny? S kým chceš jet? V kterém roční období chceš jet? A samozřejmě si definovat, kolik na to máš peněz.
Poslední odpověď ti možná udělá jasno v mnoha předchozích otázkách.....
Pro ilustraci zmíním naše odpovědi: 14-21 dní. Celou z Chicaga do LA, abychom mohli říci - „My jsme to dali!“. Maximum toho, co lze. Na Harleyi,
byť jsme vyznavači velkých endur. Ale upřímně - jet R66 na BMW je stejně směšné, jako kdybyste si koupili zelené Ferrari. Pro naši cestu motorku z půjčovny
s kvalitním pojištěním. Nejhorší je, když naplánuješ cestu, někdo se k tobě přisere a v průběhu výpravy se snaží tvůj plán „obohacovat“ svými názory, protože
máme přece demokracii. Takže sami dva. Vzhledem k závazkům u zaměstnavatelů jsme mohli pouze v létě. Poslední odpověď nebudu vyjadřovat číslovkou,
ale skutečné náklady převýšily rozpočet. Naštěstí jsme ve finančním plánu měli rezervu.
5.července : odlet z Prahy do Istanbulu
Na Letišti Václava Havla nasedáme odpoledne na linku do Istanbulu. Cesta s přenocováním v Istanbulu vychází o 50% levněji, než přímé lety z Mnichova,
Londýna atd. Jsme smířeni s tím, že nás šoupnou do nějakého špinavého penzionu, ale opak je pravdou. Na letišti to mají Turci perfektně zorganizováno a převážejí nás na noc do luxusního hotelu Mercury, asi 15 minut busem z letiště. Spali jsme v mnoha hotelech po celém světě, ale tohle bylo skoro nejlepší hotelové
spaní, co jsme zažili. Vlastně stejná úroveň jako třeba Kempinski v Portoroži. V baru ještě dáme nějaké pivko a jdeme na kutě.
Technická poznámka: Stojí-li přímý let 35.000,-/osoba a varianta s přenocováním 17.000,-/osoba a máte-li dostatek času, pak není co řešit.
6.července : let Istanbul / Chicago
Ráno si dáváme snídani, která je v ceně a poté nás odvážejí na Atatürkovo letiště. Kontroly na letišti důkladné, ale je to v zájmu naší bezpečnosti, tak jsme
trpěliví. Konečně nás vcucnul Boeing-777 a přes oceán s námi frčí do Chicaga. Zde přistáváme v 18:00 a díky perfektnímu plánu se dostáváme MHD až k hotelu, který jsme si zabukovali půl roku předem. Cena hotelu dobrá, úroveň strašná. 200m nad hotelem vedl přistávací koridor na letiště O´Hara. Tahle kombinace
má jediné řešení - pivo plech. Naštěstí je naproti hotelu benzinka.
Technická poznámka: Pivo seženete na každé větší benzince či ve storech 7eleven nonstop za cca 2 dolary/plechovka/asi litr.
7.července: etapa Chicago/Springfield
Hned po ranní hygieně jdeme do krámku, kde si kupujeme k snídani kafe a muffiny. Celé to spořádáme v parku a nad hlavou nám vesele přistávají Douglasy, Airbusy, Boeingy a kdoví, co ještě. Dle smlouvy nám půjčovna hradí dopravu do shopu, takže bereme tágo a už jsme v půjčovně EagleRider. Tady na nás
čeká nová modrá HD Electra Glide, které od teď říkáme Modrá Kobylka. Motor 1800ccm, navigace,tempomat, kožená sedací souprava se systémem HI-FI,
cena na shopu 25.000,-USD. Jak píši nahoře - je potřeba si raději zaplatit kvalitní pojištění, tedy asi 40,-USD na den. Určitě se to vyplatí. Ale hlavně, jakmile
zaplatíte pojistku, už se vám nic nestane. Tak to prostě je. Zkušební jízda a... - šok. Zařazení rychlostního stupně je doprovázeno akustickým jevem, jako když
kladivem jebnete do kovadliny. Další kovové zvuky, cinkání, klepání, ťukání atd., ve mně začínají vzbuzovat nedůvěru ve stroj made in USA. Vždyť to, co se
line z motoru, by u rakouského, nebo německého stroje byla signalizace, že motor je těsně před smrtí. Ale co. Máme přece pojistku. Přebalujeme všechny věci
do úložného prostoru HD a teď už jen „Get your kicks on Route66“. Nabíráme směr Springfield, ale v Chicagu bloudíme a objevujeme se kdesi na silnici 171.
Naštěstí u Joliet odbočujeme správně a jsme na NÍ. Je sice značená jako 55, ale je to ONA. Nová dálnice totiž na mnoha místech leží přímo na historické R66,
nebo ji těsně lemuje. Občas uhneme z 55 na Historic U.S.66, např. u Pontiacu. Zde navštěvujeme krásné muzeum Route66. Poté objíždíme Bloomington a v
McLeanu nesmíme minout restauraci Dixie Truck stop. To je na Route66 prostě povinnost. Cesta nás vede kolem Lincolnu a dnes spíme v hotelu Route66 na
okraji Springfieldu za 66USD s bazénem. V baru mají docela dobré čepované pivo a spoustu exponátů ze staré R66. Jinak dnešní etapa byla celkem nuda po
rovině. Díky čemuž zjišťujeme, že tempomat na motorce není vůbec špatná věc...
Technická poznámka: Zabalte se do starých kufrů, které u půjčovny vyhodíte, na konci cesty si koupíte nové. Osvědčil se nám nepromokavý velký vak,
který jsme gumicukama připevnili na zadní nosič HD.
8.července: etapa Springfield/Rolla
Ráno po koupeli v bazénu a snídani na Starbucks cafe nabíráme směr na St.Louis. Co to jde, sjíždíme z dálnice 55 na R66. V Mt.Olive, u krásně zrenovované
benzinky Shell, se nám dostává srdečného přivítání od místních. Vzbuzujeme rozruch a nadšení odkud pocházíme a hlavně jakou cestu hodláme absolvovat. V
Stauntonu zastavujeme u Henryś rabbit ranche, kde nás vítá sám majitel. Odtud nás stará dobrá R66 dovede až do St.Louis, kde si nenecháme ujít pěší přechod
přes řeku Mississippi, konkrétně po lomeném mostě Chain of Rock Bridge. Je to krásná nýtovaná konstrukce dokončená v roce 1929 a pro provoz byl most uzavřen v roce 1970. Následně měl být demontován, ale náklady byly (naštěstí) tak vysoké, že most stojí dodnes. V období 1970-1998 získal nelichotivou reputaci
díky vraždám, loupežím a dalším kriminálním činům. Stopy po střelách jsou na mostě dodnes viditelné. Pro veřejnost-tedy pouze pro pěší a cyklisty-byl znovu
otevřen v roce 1999. Chain of Rock Bridge je jednou z ikon R66. Kdo na něm nebyl, R66 nejel.... Projíždíme tedy St.Louis a dáváme si v cukrárně Teda Drewse
vyhlášenou zmrzlinu. Já jsem volil dobře - vanilku. Ilonka experimentuje a dostává zmrzlinu nevalné chuti mraženého stopanginu. Opravdu hnusná. Zmrzlina.
Za St.Louis vede R66 souběžne s dálnicí 44. U Stantonu odbočujeme do leva a jedeme navštívit jeskyně Jessie Jamese, kde se tento známý lupič ukrýval. Už se
stmívá, a tak bereme za vděk volným pokojem v hnusném hotelu Motel6 ve městě Rolla. Motel6 never more.
Technická poznámka: V půjčovně si vemte helmu s kšiltem. Hodně to pomůže zejména proti „třepání“ hlavy, ale také zajistí stín pro oči. Což je důležité
zejména, když jedete z východu na západ.
9.července: etapa Rolla/Bristow
Rychle opustit hnusný hotel, najet na I44, abychom ji na km 169 opustili a najeli na prachstarý originální úsek, který nás dovedl až ke krásnému mostu Devilś Elbow Bridge. Je to jeden ze solitérů R66. Pokračujeme po originální části R66 do Halltownu, kde je krásně zrekonstruovaná benzínka Sinclair Gas Station.
Příjemně pokecáme s majitelem. Vy jste až z Čech? Fuck a big swimm... a ten nám kreslí, kudy se dostaneme na méně známý úsek z roku 1927 v původním
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stavu! Skutečně tento kilometr dlouhý úsek nacházíme a na něm krásnou pumpu Spencerś station. Najíždíme na silnici 96,která je vlastně jen přejmenovaná
R66. 60km po rovné silnici jak když střelí. Opouštíme Missouri, projíždíme Kansasem a vjíždíme do Oklahomy. Ve změti odboček míjíme v Tulse tu pravou
k hotelu a nocleh nacházíme až na okraji Bristow. Zato však v příjemném hotýlku Carolyn Inn.
Technická poznámka: Zjistili jsme, že se vyplatí si naplánovat cestu podle itineráře velkých půjčoven motocyklů, které dělají po R66 organizované tripy.
Avšak lépe si najít ubytko mimo města a místa, kde spí tyto velké výpravy. Nocleh se lépe shání a je to levnější.

10.červenec: etapa Bristow/Eric
V Bristow snídáme u McD a stará dobrá R66 nás přivede ve městě Arcadia k zajímavé kruhové stavbě - stodole s názvem Round Barn. Po cestě zastavujeme
v muzeu indiánů Cherokee, pak projíždíme Oklahoma City a za El Renem přejíždíme řeku Canadian po nádherném nýtovaném mostě Old US 66 Canadian
River Bridge z roku 1932. Cesta nás zavede až do Elk City, kde si nenecháme ujít návštěvu National Route66 Museum. Dnes spíme v příjemném hotýlku Days
Inn u města Erick.
Technická poznámka: Ať vás ani nenapadne nocovat mimo hotel, motel, např. pod širákem, nebo pod stanem. V lepším případě si koledujete o nepříjemnost s místní policií, v horším o střelbu od majitele pozemku.
11.červenec: etapa Eric/Amarillo
Den jsme přivítali kávičkou na pumpě hned vedle hotelu. Odtud míříme do Ericku, kde má být obchod s kuriozitami hippíků Harleye a Anabelle Russelloových. Ale obchod i přilehlá zahrada s nasbíranými kuriozitami se jeví velmi opuštěně. Kdoví, jestli tihle podivínští manželé ještě žijí.... A tak pokračujeme
k městu duchů Texola a za ní překračujeme hranice Oklahomy do Texasu. Svištíme prérií a nesmíme vynechat kultovní pumpu Conoco ve městě Shamrock.
Pumpa je krásně zrekonstruovaná, včetně bistra, ve kterém se rozvalíme na sedačce, které se dotýkal i zadek krále rock´n´rollu - Elvise Presleyho. Dnešním
cílem je Amarillo, resp. pověstný Texan Steak House. Využíváme nabídky hotelu Texan hned vedle hospody. Krásné a čisté pokoje ve stylu „wild west“. Rychle
se ubytujeme, pak pár temp v hotelovém bazénu a jdeme na pořádný steak. Ilonka dala dva...
Technická poznámka: V každém hotelu, motelu, benzínce, prostě kdekoliv je k dispozici zdarma WIFI. Hotely si plánujte. Nám se osvědčil booking.com,
ušetříte peníze a budete vědět, kde budete spát. My jsme to nechávali cca 5 dní na náhodě a dostali jsme se do situace, kdy jsme prostě pozdě večer museli dát
130USD za nehezký hotel, namísto běžných 50-60USD za hotel pěkný.
12.červenec: etapa Amarillo/Las Vegas
Po snídani vyrážíme za Amarillo směr Cadillac Ranch. Ale kufruju, dávám se na sever po 1061 a za Bishops Hill je mi podezřelá poloha sluníčka. Mám
ho mít v zádech a je furt po pravé ruce. Takže točím na jih na 2381 a za chvíli jsme u té „rarity“ R66 - Cadillac Ranch. Sedm Cadillaců za sebou zapíchnutých
v zemi pod stejným úhlem. Trčí k nebi jako plechové falusy. K místnímu folklóru patří je trochu posprejovat barvou. Totální blbost. Dle mého názoru nestojí ten
kovošrot za zastávku. Z dálky za jízdy uvidět a pá pá. O ničem. Frčíme dál na Adrian. To je něco jiného. To stojí za to. Tady se totiž R66 půlí. Do LA je stejně
daleko jako do Chicaga. Dáváme si v bistru kafíčko, abychom za chvíli projeli městy duchů: Glen Riem a San-Jonem. Za San-Jonem bereme benzín a dáváme
se do řeči s řidičem trucku Amrikem. Dokořán otevírá svůj truck Kenworth T660 Studio Sleeper a mně se plní klukovský sen. Sedím za volantem amerického
trucku. Na cestu nám ještě dává Amrik šťavnaté broskve a pak už frčíme k další pamětihodnosti na R66, motelu Modrá vlaštovka (Blue Swallow), který si zahrál
v mnoha amerických filmech. Za Santa Rosou uhýbáme na 84, abychom se ještě večer dostali do Santa Fe. Avšak blesky nad Santa Fe National Forest, začínající
déšť a stmívání nás donutí vzít motýlek na okraji Las Vegas. A dobře jsme udělali.
Technická poznámka: Nenechejte se zmást názvy měst. Budete míjet 2x Las Vegas, 2x projedete Springfieldem, San Jose je v Kalifornii i v Novém Mexiku, zjistíte, že Miami je nejen na Floridě, ale také v Oklahomě atd.
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13.červenec: etapa Las Vegas/Gallup
Budíme se do jasného, ale chladného rána u Las Vegas. Tohle Las Vegas není doupě hazardu, drog, pozlátka, navoněné bídy, rokenrolu a poběhlic. Tohle Las
Vegas je ospalá díra na silnici č.25 v Novém Mexiku. Po 5 mílích jízdy musíme řešit problém. Na HD, přestal jít tachometr, ukazatel vzdálenosti a blbla navigace. Display přikazuje jet do servisu, tak jedeme. Nejbližší je za 60 mil v Santa Fe. Tak snad to Modrá kobylka vydrží. Po 20 mílích se vše vrací do normálu.
Přesto necháváme v servisu udělat diagnostiku. Za 115 USD se dovídáme, že je všechno v pořádku.... Tak zcela uklidněni jedeme dál. Za Albuqerque vjíždíme
do průtrže mračen, přejíždíme Rio Grande a najíždíme na krásný úsek R66. Projíždíme městy duchů, kde jsou opuštěné benzínky, motely a domy i se zaparkovanými auty. Některá auta opravdu skvosty z 50.let. Mezi osadami Thoreau a Coolidge zastavujeme ve výšce 2400 n.m. u rozvodí dvou oceánů. Atlantiku a
Pacifiku. Odtud je to jen kousek do Gallupu, kde budeme dnes spát.
Technická poznámka: Situace dnešního dne je přesně to, proč potřebujete dobrou pojistku. Jen podepíšete fakturu...
14.červenec: etapa Gallup/Flagstaff
Ztráty a nálezy? Dnes jen ztráty. Po snídani jedeme (mimo plán) na sever po 191 na Canyon de Chelly v rezervaci indiánského kmene Navajo. Na kraji
180m vysoké kolmé stěny zakopávám. Zoufalý výkřik „kurva!!!“ se rozléhá kaňonem. Ozvěna vrací „kurva urva rva va a“. Naštěstí padám na stranu živých.
Sedraný loket na kost. Kolemstojící Amíci vykřiknou WHAU a rozprchávají se, aby nemuseli poskytnout první pomoc. Té se mi dostává od své ženy. Několik
obvazů prosáklých krví, ale rukou lze částěčně hýbat, a tedy mohu dále řídit Modrou kobylku. No a nová poloprofesionální kamera JVC je ve WC (v hajzlu).
Naštěstí máme další dvě kamery s sebou. Vracíme se přes prérie rezervace Navajo/Hopi zpět na R66 na Holbrook. 60km před Flagstaffem uhýbáme doleva a
jedeme k snad nejznámějšímu kráteru na světě. Vznikl cca před 50.000 roky při dopadu meteoritu o průměru 45m na zemský povrch. Rychlost dopadu byla
3.000km/h, vzniklý kráter má průměr cca 1200m a hloubku 170m. Za vstupné na okraj kráteru chtějí ranec. Ale nechť. Dnes spíme ve Flagstaffu. Drahý hotel,
drahá večeře. Jak říkám-dnes jen ztráty.
Technická poznámka: Je dobré vézt si s sebou na motorce talisman, který na začátku cesty poprosíte o šťastný návrat. My jsme měli. Ovečku. Zachránila
mě.
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15.červenec: etapa FlagstaffFlagstaff
Zůstáváme ve Flagstaffu. Avšak měníme hotel za levnější a stejně komfortní, Dnes se vydáváme na prohlídku dvou kaňonů: Walnut a Oak Creek. Walnut
je kaňon, kde indiáni žili v příbytcích vytesaných do skály, a to v několika úrovních. Ty byly mezi sebou spojeny úzkými schodišti, popř. žebříky. Muži chodili
lovit nad kaňon na rovinaté prérie a ženy se staraly o oheň a chodily pro vodu na dno kaňonu. Na silnici k Oak Creek byl stržený asfalt a celé to připomínalo ruskou „gruntovku“. Vracející se piloti HD z řad místních i přespolních MC ukazují, ať se vrátíme, že neprojedeme. Ti hoši vůbec nemají potuchy, jaký ve strojích
HD dříme enduro potenciál. Na Oak Creek jsou jen vyhlídkové terasy, ale je udivující, co dokáže jeden potok za miliony let udělat za koryto do skal. Na závěr
dne nás čeká výborná večeře - žebra a zelené chilli. Jo a odpoledne nám přes cestu přeběhl kojot. Takže nás čeká už jen samé štěstí.
Technická poznámka: Pokud trpíte na zánět středního ucha, užijete si. Ale řešení je jednoduché. Od začátku mějte kryté uši multifunkční šálou, kterou
natáhnete na krk a přetáhnete přes obličej a uši. Šála zabrání nafoukání do uší.
16.červenec: etapa Flagstaff/Williams
Tak dnes nás čeká výlet na Grand Canyon. Člověk si řekne: „Kaňon, no bóže....“. Ale tohle je fakt KAŇON !!! Až nahání slzy do očí. Takže 5km dlouhý a
krásný pěší trek kolem jižní římsy, proložený skvělou zmrzlinou a pak 60 mil v průtrži mračen a v nepromoku zapaření do Williamsu, kde spíme. Williams je
krásné westernové město na R66. Určitě se nesmí vynechat večerní procházka tímto městem. Jestli Cadillac ranch považuju za ztrátu času, pak Grand Canyon
potřebuje toho času mnohem více. Ve sprše zjištuji, že dnes mi přes cestu přeběhl vlk..... Takže nás čeká už jen samé štěstí.
Technická poznámka: Pokud trpíte na opary, užijete si. Ale řešení je jednoduché. Od začátku mějte krytý obličej multifunkční šálou, kterou natáhnete na
krk a přetáhnete přes rty až ke kořenu nosu. Šála ochrání rty před nemilosrdným sluncem.
17.červenec: etapa Williams/Kingman
Williams, ze kterého jsme ráno vyrazili, doslova dýchal atmosférou R66. Z nádraží právě odjížděl expres do Grand Canyonu. Jezdí jednou denně a stejně
je to každý den velká událost. Mávají mu desítky lidí a desítky lidí z vlaku mávají těm na peroně. Tedy také nám. U budovy nádraží se ještě fotíme s partičkou
kovbojů a vyrážíme směr Ash Fork V Ash Forku jsme prohlédli krásné muzeum R66 a udělali pár žertovných fotografií. Stará dobrá R66 nás vede na Salingman.
Tohle město je v podstatě jedno velké muzeum. Dáváme si v baru kávu a zjišťujeme, že majitel pochází z Německa. Tak jsme pošprechtili. Já v dialektu údolí
Pinzgau, ale Manfred rozuměl. Cestou na Kingman jsme navštívili krápníkové jeskyně Grand Canyon Cavernes a přes indiánskou rezervaci Hualapai dojeli do
města Kingman na okraji pouště Mohava. Tady nás čekal útulný pokojík v hotelu Arizona Inn.
Technická poznámka: Předchozí dvě technické poznámky šly asi shrnout pouze do jedné. Tak snad příště.
18.červenec: etapa Kingman/Needles
Tak jsme se na snídani setkali s Amíkem,který bydlí a učí v Praze. Pokec v češtině, příjemné setkání. Poté vyrážíme na snad nejhezčí část R66. Přes poušť
Mohava (námi přejmenovaná na „Ohava“) směr na Oatman. A zase - toto město je samo o sobě muzeem. No město.... Vlastně 300m prašné cesty z obou stran
lemované dřevěnými stavbami, které tak dobře známe z kovbojek. Zajímavostí jsou volně se městem pohybující osli, požívající privilegií krav v Indii. Na budovách jsou dodnes patrné stopy po střelbě z dob „zlaté horečky“, která se nevyhnula ani tomuto teritoriu. Ve městě dáváme pokec s Indiánem „Žluté kladivo“.
Sbírá vlajky a českou ještě nemá. Tak kdybyste někdo jeli okolo.... Pokračujeme přes Golden Shores a zajíždíme si cca 30 mil jižně k jezeru Havasu a tady se
3 hodiny rochníme v osvěžující vodě. Dnes bylo ve stínu 125F a na sluníčku nám motorka za jízdy měří 65C. Spíme v Needles v hotýlku s bazénem za 50 babek
pro oba. Poctivě dodržujeme pivný režim. Pardon, pitný režim.
Technická poznámka: Cestu přes poušť si lze krátit pozorováním surikat.
19.červenec: etapa Needles/Barstow
Z Needles nás vede navigace na sever. Děláme příjemnou zastávku u řeky Colorado River na silnici 95 a pak jedeme směrem na Goffs a Essex. Značky sice
říkají „closed road ahead“ , ale nedbáme. Po 30 mílích chybí most.... Naštěstí nechybí písek v poušti a říční koryto je téměř vyschlé. A tak zatvrzelý endurista
sere na chybějící most a po 700m po písku a přes (v porovnání s Marokem a Tunisem) malé duny najíždíme zpět na Historical Route 66. Dělníci stavějící nový
most jen koukali. Blížíme se ke Cafe Royś, což je povinná zastávka každého, kdo přejíždí R66. Odtud je to jen kousek ke kráteru Amboy. Ten se nachází asi
3 km od parkoviště, je vysoký 170m, daleko menší než ten u Flagstaffu a vznikl vulkanickou činností. Padá rozhodnutí dojít k němu pěšky a vyšplhat až nahoru.
Jak řekli, tak udělali. Naštěstí je lehce pod mrakem,ale stejně pařák.Zbytek dnešní etapy do cílového Barstowe, kde spíme za 60,-USD s bazénem, bez problémů.
Technická poznámka: V půjčovně dostanete nové HD s navigací. Většina cesty po R66 lze plánovat tak, že si určíte cílové město dne a zadáte „historic
route 66“. Součástí multifunkčního panelu je i multimediální přehrávač. Je skvělé poslouchat cestou třeba ZZ Top, BTO,Ramones, The Cramps, Elvise atd.
Právě jste přečetli dvě technické poznámky v jedné.
20.červenec: etapa Barstow/Pasadena
Zase vedro jak prase. Po původní R66 přes Hodge do San Bernardina. Cestou zastavujeme na Bottle Tree Ranchi. Majitel vyhodnotil, že v okolí je málo
stromů. Tak svařil ze železa stovky stojanů ve tvaru smrku, cca 4-6m vysokých a na kovové tyče, jež mají být větvemi, napíchal prázné flašky. Úsměvná příšernost. Ale je to prostě atrakce na R66. Daleko prospěšnější se mi jeví jím zhotovená pítka pro ptáky. Takže je tam k vidění spousta kolibříků. Pokračujeme
na západ směr LA. Tady už se R66 dost špatně hledá. San Bernardino je v podstatě předměstím LA, i když 60km vzdálené. V každém případě provoz houstne
a přechází v dopravní peklo. K naplnění mise zbývá 30 mil. Hotel v Pasadeně je sice v akceptovatelné cenové relaci, ale pokoj malý. Platí, že čím blíže k LA,
tím dražší hotely.
Technická poznámka: Musíte si zvyknout, že semafory jsou až za křižovatkou. Ale je to logické a přirozenější, než si (jako u nás) vyvracet krk a hlavu
nahoru.
21.červenec: etapa Pasadena/Santa Monica
Ráno vyjíždíme z Pasadeny 8:30. Dnes musíme odevzdat motorku v LA do 12:00. Je trochu chladněji, ale to je vlivem severního Pacifiku. Je před námi
posledních 51 mil. Silnice č.2 zvolna přechází v Santa Monika bulvár a míjíc Beverly Hills se blížíme na Ocean Avenue. Zde naše cesta na motorce skončí
u památníku „US Route 66 Western Terminus“. Mise je splněna. Už není kam dál jet. A najednou se vám chce skoro brečet a nevíte, jestli proto, že TO máte
díky Bohu ve zdraví za sebou. A nebo proto, že TO máte Bohu žel už za sebou. V informačním centru dostáváme diplom, že jsme absolvovali celou Route 66.
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No nic. Jdeme se ubytovat. A to je poslední mnou připravené překvapení na této cestě. Jednu z nejznámějších rockových balad nahrála skupina Eagles. Hotel
California. Kdo by neznal? A právě v tomto hotelu budeme příští 3 noci spát. Vybalíme věci, naházíme do pokoje a jedeme vrátit motorku. Po chvíli kufrování
nám pomáhají místní a v 11:45 vracíme Modrou Kobylku do půjčovny EagleRider. Servisáci nás vítají chlazeným pivem. Nevěřícně kroutí hlavama, že jsme to
projeli sami a bez průvodce. Jsme živí, zdraví. Po R66 jsme najeli 4.128km. Děkujeme našim milým nahoře, že nad námi bděli, Modré Kobylce, že nás dovezla,
Ovečce, že nás ochránila, všem, co na nás po celou dobu mysleli a sobě navzájem. Vracíme se 30 km taxálem do Santa Moniky přes aplikaci Uber za směšných
22USD. Před hotelem je skvělá stejkárna Jay-Z. Dáváme steaky, pivo a buráky. Je tady povinnost házet šlupky od buráků na zem, Za chvíli máme pod sebou
docela slušně nastláno... V hotelu bereme plavky a den končíme koupelí ve vlnách Pacifiku.
Technická poznámka: Snažte se neporušit smlouvu od půjčovny. Vrátit motorku musíte načas a s plnou nádrží. To je v pohodě. Tučným písmem je ve
smlouvě napsáno, že se smí jezdit pouze po zpevněných komunikacích a ne po off-roadových cestách. Podtrženo je, že se absolutně nesmí jezdit po písku.....
22.červenec : Santa Monica / Hollywood
Být v LA a nejet do Hollywoodu, nevidět chodník slávy a neprojít se po Beverly Hills, je trestuhodné. Ale taky úplně zbytečné. Snad jediný klad byl, že mi
dvojnice Marilyn Monroe dovolila, abych jí zvedl sukni. Jinak milión lidí, vedro, kýč, pozlátko. A na chodníku slávy jsem stejně hvězdu Led Zeppelin nenašel.
Zato je tam spousta jiných - Elvis, Beatles, Chaplin a dokonce i Trump. Večeříme v centru města v China Townu. Měli jsme se raději válet u oceánu.
Technická poznámka: metro v LA je velmi přehledné a jednoduché. Jedna cesta= 1$.
23.červenec: Santa Monica
Dnešek se nese ve znamení nákupů. Musíme si zejména opatřit nové kufry na cestu domů. Mezi 2nd street a 4th street je velká pěší zóna plná jak značkových, tak outletových storů. Po večerní sprše na hotelu vyrážíme na nejznámější ulici - Santa Monica Pier. Je to vlastně molo směrem do oceánu, které je pěší
zónou. Večeři si dopřáváme v Bubba Gump Shrimps restauraci. Milovníkům filmu Forrest Gump nemusím osvětlovat, oč se jedná. Krevet na x způsobů jsme
se nacpali k prasknutí. Večerní procházka po molu na mořském vzduchu nám to pomohla strávit.
Technická poznámka: Amerika je v technologiích, zejména těch pro koncové uživatele, dál, než jsme my. Není neobvyklé vidět chodit po supermarketu
zákazníky, kteří se po prodejní ploše pohybují s pomocí navigační aplikace....Berte si s sebou tedy techniku, která je kompatibilní s US technologiemi. Nám se
např. tlačítkový mobil vůbec nechytil.

24.červenec: Santa Moniva/Los Angeles
Dnešní den je našim posledním v USA. Začínáme jej koupelí v oceánu. Pak už jen dobalit a musíme na letiště. Boeing 777, take-off, přelet nad Santa Monica
Pierem. Vidíme náš hotel a jsme naměkko. Pak už jen spali a jedli a pili a spali.
Technická poznámka: Paradoxně se ze Santa Moniky na letiště LAX dostanete rychleji a bez nebezpečí zpoždění taxíkem. A stojí to fakt pár dolarů. Představte si, že by taxík odvezl 2 osoby s kuframa z Mělníka na Ruzyň za 400,- :-)
25.červenec: Istanbul
Večer přistáváme v Istanbulu. Scénář stejný jako při začátku cesty. Krásný hotel, večeře a dobrou.
Technická poznámka: Do letadla si vemte speciální stahovací ponožky, jež zabrání tvorbě krevních sraženin v lýtkách. A taky nebudete mít doma nohy
jak konve.
26.červenec: Praha
No snad jen sláva nazdar výletu, nezmokli jsme,už jsme tu.
Technická poznámka: Teď můžeme s klidem říct: FUCK YOUR KICKS ON ROUTE 66 !!!
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SK PYŠELY

Podzimní sezóna skončila úspěšně

Skončenou podzimní sezónu fotbalového klubu SK Pyšely lze hodnotit za vydařenou, i když se naši fotbalisté také nevyhnuli třem porážkám
na hřištích soupeřů.
Před sezónou naše mužstvo na- dalších kolech začali sbírat body za
stoupilo k utkání okresního fotbalo- vítězství nad Voticemi, Miličínem,
vého poháru proti mužstvu TJ Sokol Úročnicí a Bystřicí. Další klopýtLešany a v domácím prostředí ne- nutí následovalo v Týnci n. S., ale
dokázalo potvrdit roli favorita, kdy vydařené zápasy s Lešany, Teplýšopo debaklu 4-6 jsme pohár opustili vicemi a Poříčím nám dávali naději
v prvním kole. Tento výsledek při- přezimovat na prvním místě tabulky.
dělal trenéru p. Krámkovi starosti, Vyvrcholením podzimu bylo utkání
jak mužstvo vstoupí do mistrovské v Krhanicích, kde se rozhodovalo
soutěže.
o konečném umístění. Bohužel toto
Tyto starosti vzaly rychle za své, utkání naše mužstvo nezvládlo a tak
když mužstvo vedené kapitánem Jar- přezimujeme na druhém místě tabuldou Šimečkem zvládlo první tři kola ky s tříbodovou ztrátou na vedoucí
vítězně a společně s Krhanicemi se Krhanice.
usadilo na čele soutěže. Poté sice přiMyslím, že i přesto lze hodnotit
šla porážka v Čerčanech, ale kluci v podzimní sezónu za vydařenou. Naše

mužstvo táhl za dobrými výkony kapitán Jarda Šimeček, ke kterému se
přidávali další hráči jako Sládek ml.,
Šubrt, Hýbek, Chadraba, Jelínek,
Matys, Blokeš, Pazdera, Krámek,
Obermajer, Somr, Kulhavý Václav,
Páša Richard, Snopek a nestárnoucí Jiří Maršoun, který stále na hřišti
ukazoval svoji platnost a do hlediště
lákal spousty našich fanoušků. Oporou v brance se také stal navrátilec z
Benešova Matyáš Plocek, který může
patřit ke stálicím v mužstvu v dalších
letech. A tak jsem vyjmenoval všechny naše hráče, protože každý z nich
svým přispěním a kvalitními výkony,
může pomoci k dobrým výsledkům
klubu a tím i ke spokojenosti a radosti našich fanoušků.
Za celou touto partou stojí trenér
Míla Krámek, který svým obětavým
přístupem dokázal mužstvo dotáhnout na čelo tabulky, a za to mu patří
uznání a poděkování. Dále v klubu
došlo ke změně ve výboru SK Pyšely, kdy novým předsedou klubu
byl zvolen Milan Kulhavý a novými
členy výboru p. Kocourek, p. Svoboda, p. Jelínek, p. Krámek, p. Blokeš

a p. Kulhavý Kamil, kterým tímto
popřejme mnoho úspěchů v dalších
letech.
Zvláštní poděkování a uznání
patří odstupujícímu předsedovi p. Richardu Pášovi a lidem, kteří dlouho
udržovali klub v dobré kondici jako
p. Pášová, p. Blokešová, p. Šiňorová,
p.Kocourková, p. Páša st. a určitě
mnoho dalších.
Nelze opomenout i poděkování
p. Sládkovi, p. Plockovi a Městskému úřadu Pyšely v čele se starostou
p. Vosickým, bez kterých by bylo
mnohem těžší v našich podmínkách
fotbal dělat.
Bohužel celý náš klub zasáhla také smutná zpráva, když zemřel
náš dlouholetý fanoušek, správce
a v neposlední řadě dobrý člověk
p. Jan Sládek. Stále si ho budeme
v našich srdcích a vzpomínkách připomínat a snažit se mu i nadále tam
nahoru přinášet fotbalovou radost.
Závěrem za celý klub SK Pyšely
přejeme …. ,, PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK ´´.
SK Pyšely
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Český rozhlas Region
přináší zprávy z Pyšel i dobrou náladu
Také máte pocit, že dnešní doba přeje špatné náladě? Také už
radši nečtete noviny, protože vás ta záplava špatných zpráv
štve? Tak zkuste vysílání Českého rozhlasu Region.
A zjistíte, že přesné a užitečné zprávy a dobrá nálada se nemusí
vylučovat. V Pyšelích Region naladíte na frekvenci 99 FM.
Svět není tak černý, jak to někdy vypadá
„Sami máme pocit, že těch negativních zpráv je kolem nás přespříliš. A přitom ten svět přece ve skutečnosti tak
černý není. A tak jsme si řekli, že s tím v našem vysílání začneme něco dělat,“ říká ředitel Českého rozhlasu Region
Tomáš Pancíř. Ve vysílání se tak objevují dobré zprávy, příběhy lidí, kteří nemyslí jen na sebe, pozvánky na krásná
místa v našem okolí nebo recepty na jídla, na kterých si pochutnáme. A také úsměv. Ať už od moderátorů nebo
hostů.
A v posledních dvou měsících roku Český rozhlas o dobru jen nemluvil, ale snažil se ho přímo zprostředkovat
díky projektu Ježíškova vnoučata. Rozhlas oslovil stovky domovů seniorů a dalších institucí, které pečují o staré
lidi. Nabídl systém, do kterého zaměstnanci domovů mohou napsat, co by si jednotliví lidé u nich v domovech
přáli k Vánocům. A díky tomu, že o tom rozhlas vysílal, se hlásily stovky dobrovolníků, kteří tahle přání plní. „Je
fantastické, jak už od začátku na Ježíškova vnoučata reagují naši posluchači. Zapojují se známí i úplně neznámí lidé,
podle svých možností nabízejí dárky, ale často třeba jen zážitky. Spousta starých lidí si totiž přála úplně obyčejné
věci, jako výlet do míst svého mládí nebo setkání s někým, koho mají rádi,“ dodává Tomáš Pancíř. Už v počátcích
se do projektu zapojil i Domov pro seniory Pyšely. Díky rozhlasovým posluchačům dostali jeho obyvatelé třeba
dámské kabelky, hru na trénování motoriky, invalidní vozík, bačkory nebo plyšového psa, který udělal radost 81leté
paní Evičce. Na poslední víkend před Vánoci navíc Český rozhlas Region připravil do pyšelského Domova seniorů
zábavné odpoledne, mimo jiné s Josefem Zímou nebo Uršulou Klukovou.
Reportéry Regionu můžete potkat přímo v Pyšelích
Český rozhlas Region se může chlubit tím, že má tým reportérů a redaktorů. Na rozdíl od mnohých jiných médií
nedělá zprávy na dálku, po telefonu nebo opisováním z internetu. „Samozřejmě jsme rádi, když nám tipy na
zajímavé zprávy nebo reportáže píší a volají přímo naši posluchači. Pro ně přece vysílání připravujeme,“ říká
vedoucí programu stanice Pavel Kozler. Kontakty do redakce najdete na webu region.rozhlas.cz. „Velký důraz
klademe na užitečné informace – proto přinášíme opravdu lokální předpověď počasí, informace o zpožděních vlaků
a autobusů a také třeba zprávy o výpadcích elektřiny,“ doplňuje ředitel Tomáš Pancíř. Samozřejmostí je dodržování
poctivých žurnalistických zásad – tedy ověřování, přesnost formulací i snaha u sporných věcí dát prostor oběma
stranám.
Region nabízí i české písničky a úsměv
Nejen informacemi živ je člověk. A na Regionu si to dobře uvědomují. „Po celý den nabízíme známé české písničky.
Vybíráme je tak, abychom dostáli našemu sloganu – aby to byly hlavně české písničky, které si s námi zazpíváte.
K tomu máme i řadu zábavných pořadů – každý den po 16. hodině známí herci spolu s posluchači vybírají zábavné
scénky a doplňují je svými zážitky v pořadu Humoriáda. Každý pátek si zve svého hosta Jan Rosák a o víkendech se
k rozhlasovému mikrofonu po mnohaleté přestávce vrací Pavel Vítek, který si povídá se svými hosty o zajímavých
místech středních Čech,“ láká k poslechu Pavel Kozler. A chybět nemohou ani poradny. Například vždycky v pátek
dopoledne radí všem zahrádkářům Ivan Dvořák z Českého zahrádkářského svazu, v sobotu dopoledne zase do studia
přicházejí veterináři a radí s chovem domácích zvířat. Na své si přijdou i ti, kdo rádi vaří. Každou neděli jim Český
rozhlas Region nabízí magazín o vaření Pochoutky a k tomu ještě povídání o jídle se známými osobnostmi a Naďou
Konvalinkovou v pořadu Pochoutky na talíři. A zapomenout nesmíme ani na písničky na přání. Ty vysílá Region
každý den v poledne a napsat si o ně můžete poštou, esemeskou i přímo z internetových stránek stanice.
Pokud ve vysílání něco nestihnete a chcete si to poslechnout ze záznamu nebo pokud vás zajímá detailní program
Českého rozhlasu Region, můžete vše najít na internetových stránkách region.rozhlas.cz.
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