Pyšelské listy
ČTVRTLETNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU V PYŠELÍCH 

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Milé sousedky, milí sousedé,
nevím jak vám, ale mně dělá nově
zvolené zastupitelstvo radost. Přišla
nová krev a chuť dělat věci trochu
jinak, zároveň můžeme stavět na
dlouholeté zkušenosti některých
z nás. Věcí k řešení není málo, ale
zvolili jste si nás, abychom je řešili.
Aby z kohoutků tekla voda, třeba.
To je momentálně prvořadá věc.
Pokračujeme v přípravě napojení na
přivaděč ze Želivky, abychom měli
zálohu za naše studny. Zima nám
byla příznivá a krize, která každoročně přichází s prvním hromadným napouštěním bazénů, by snad
nemusela být letos tak velká. Zvláště
pokud využijete možnost nechat si
vodu do bazénu (nebo do nádrží na
zalévání) dovézt městskou cisternou. Bez vážnějších komplikací se
rozběhl nový systém sběru odpadu.
Řekli jsme si, že dokončíme rozjetou velkou rekonstrukci bývalého
nákupního střediska, jak jen to půjde, budeme pokračovat v opravách
komunikací a budování chodníků,
konečně postavíme dlouho slibované hřiště pro děcka a najdeme nové
místo pro ordinace doktorů. Hlavně
se však chceme chvilku soustředit
na zdánlivě menší věci, které jsou
však neméně důležité pro spokojenost a pocit, že žijeme v dobře spravované a přátelské obci. Po nějaké
době jsme vyrazili na „výjezdní“
zasedání zastupitelstva do Zaječic,
ustavili jsme tam osadní výbor, který se aktivně pustil do práce. Osadní výbor vznikl i v Borové Lhotě,
výjezdní zasedání zastupitelstva ve
„Lhotce“ plánujeme na květen nebo
červen. Lhotka žel nemá hospodu,
tak budeme zasedat tak říkajíc pod
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„Pyšely jsou borci!“ stálo na výkladní skříni
obchodu v jednom krkonošském městečku
Aneb o pyšelském divadle trochu jinak…
Je těsně před desátou dopoledne, z oblohy padá cosi jako zmrzlý sníh
a já utíkám k pyšelské Sokolovně. Před ní už stojí usměvavý vousatý
pán, kterého zřejmě většina rodilých Pyšeláků zná. Já – pražská naplavenina – ho vidím podruhé v životě. Ale už teď vím, že je to jeden z lidí,
díky kterým jsem moc ráda, že moje „doma“ je teď v Pyšelích. Ten pán
se jmenuje Vlastimil Pařízek a mám si s ním povídat o divadle...
„Péťo, Sokolovna otevírá až v 11! To
je průšvih. Kam půjdeme?“, ptá se starostlivě Vlastík. Než se stačím nadechnout, vyřeší to. Za chvíli už totiž sedíme v jeho autě a míříme si popovídat
k němu domů. Už za jízdy si uvědomuju, že mluvit o divadle v prostoru
divadla by sice bývalo bylo fajn. Ale to
nejdůležitější je, s kým si o tom divadle povídáte. Divadelní nadšení nejlépe popíší lidé – ne zdi budov a místností. Vlastík se sice neustále obává, že
není ten správný respondent. Divadelní spolek, kterým se kdysi mohly
Pyšely chlubit, prý není jeho zásluha.
Pokora pana Pařízka je velká – ale
stejně tak je velký i příběh jeho rodiny,
který (ať si říká Vlastík co chce) je
s divadlem v Pyšelích pevně spojený.
Tři bratři
„Na konci devatenáctého století sem
přišli tři bratři Pařízci – Josef, Karel

a František. Všichni tři tady stáli u založení Sokola. A protože myšlenkou
sokolskou je „ve zdravém těle, zdravý
duch“, tak začali vytvářet i kulturně
povznášející sokolskou aktivitu. A to
bylo právě i to divadlo.“ Vypráví
u velkého hrnku kávy jeden z Pařízků. „Divadlo vlastně hráli z rodiny
od jeho počátku všichni. Můj táta,
výtvarně nadaný, dělával scénografii
a výpravu. Posléze začala hrát i jeho
manželka – moje máma. Vlastně
hrála i její teta – Tonička Nacházelová. Vždy, když se máma doma nahlas
učila roli, mě fascinovala její proměna
v úplně jinou paní. Jednou mě naši,
coby malého hošíka, vzali na generálku a tam mě uchvátil Ivan Urbánek – už nebožtík. Tehdy měl samopal
a dělal partyzána. To na mě hrozně
zapůsobilo,“ směje se Vlastík. Ale
hercem se nakonec nestal. Pyšelský divadelní spolek obohatil svou hrou na
kontrabas a třetím hlasem ve sborech.
pokračování na s. 7.

Redakce Pyšelských listů a zastupitelstvo Pyšel
si s díky připomíná více než dvacetiletou práci
Petra Slavíka, který se s námi příliš brzy navždy
rozloučil. Petře, chybíš nám a doufáme, že s vervou
sobě vlastní edituješ nějaký nebeský žurnál.
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širákem. V hojném počtu jsme se
sešli v masopustních průvodech,
doufám, že podobná účast bude
i v sobotu 6. dubna na 12. ročníku jarního úklidu příjezdových
cest do Pyšel od Zaječic, Pětihost,
Dolů, Čtyřkol, Čerčan a okolí. Malé
věci nejsou moc působivé, ale věci
velké mají často maličký, nepatrný
počátek. Každá dlouhá cesta začíná
prvním malým krůčkem a řadou
malých kroků jde urazit velkou
vzdálenost. A každá dobrá maličkost, kterou rozsejeme kolem sebe
(úsměv, vlídné slovo, pozornost
věnovaná druhému, drobná pomoc…), ovlivňuje naše okolí, roste
a přinese mnohem větší plody.
Dana Drábová, místostarostka

Město pořídilo nové kontejnery na
třídění olejů a tuků
Vážení občané, město Pyšely pořídilo
nové kontejnery pro odběr jedlých olejů
a tuků. Tato informace byla uvedena
v posledních Pyšelských listech z období říjen–prosinec 2018. Považuji však za
nutné tuto problematiku více rozvést.
Do nádoby patří:
• použité oleje a tuky z domácností
např. fritovací olej, olej po smažení
• ztužené jedlé a rostlinné tuky
(Hera, Iva, Ceres Soft atd.)
Do nádoby nepatří
• technické oleje (převodové, tlumičové, motorové)
• maziva a kapaliny
Kde najdete nádobu na olej a tuky?

Provozní doba kompostárny a kontejneru
Po
Út
St
Čt
Pá
So

9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00

13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00

Kompostárna je umístěna pod
rybníkem Debrný, za ČOV (směr
na Nespeky)
Veškerý zahradní odpad – trávu
(posečená, usušená,), listí, dřeviny,
piliny, hoblovačky, slámu, plevy
i staré nepotřebné dříví, včetně sta-

rého nepotřebného nábytku z masivu. Výše uvedený odpad nesmí
obsahovat kamení, beton, cihly,
železo, kramle, skoby, hřeby a jiný
podobný nerozdrtitelný materiál.
Do kontejneru lze ukládat nadměrný domovní odpad.
Tel. na kompostárnu pouze v provozní době!
739 317 444 – p. Papučík Rudolf,
601 351 578 – p. Podhola Jiří
Platnost od 21.3.2019
Štěpánka Bednářová
starostka Města Pyšely

Ceník prodeje kompostu:
(ceny jsou uvedeny včetně DPH)
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Volně ložený, netříděný

300,-Kč 1 m3

Volně ložený, tříděný, 70 % ornice, 30 % kompostu,
prosetý. Určeno jen pro občany mající pobyt v k. ú.
Pyšely.

400,-Kč 1 m3

Volně ložený, tříděný, 70 % ornice, 30 % kompostu.
Určeno pro občany mající pobyt mimo k. ú. Pyšely.

600,-Kč 1 m3
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Pyšely – sběrný dvůr
Zaječice – u hospody na fotbalovém
hřišti
V čem oleje a tuky do nádoby
odkládat?
Použité oleje a tuky vhazujte do nádoby pouze v uzavřených plastových
obalech (např. PET lahve nebo plastové lahve od jedlých olejů). Do nádoby
oleje a tuky nenalévejte! Zároveň
doporučuji nenalévat doma rozpálený
olej a tuk přímo do lahve, protože se
láhev roztaví.
Proč třídit oleje a tuky?
Třídění tohoto typu odpadu je velmi
důležité nejen z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí, nýbrž i k zachování
dobré funkce celé kanalizační sítě,
zejména v zimním období, kdy oleje
a tuky mají tendenci v kanalizaci rychleji tuhnout, ucpávat ji, a tak se stávají
rizikem pro průchodnost kanalizace.
Navíc takto ztuhlé tuky a oleje mohou
poškodit hřídele čerpadel v přečerpávacích stanicích. Ty se pak musí mechanicky pročistit nebo vyměnit, což je
značnou zátěží pro rozpočet města.
Jedním z důvodů třídění olejů a tuků je
tedy odlehčení kanalizační síti a čistírně odpadních vod, ve které způsobují
oleje a tuky komplikace při biologickém
stupni čištění odpadní vody.
Co se s jedlými oleji a tuky děje dál?
Jedlé oleje a tuky jsou využitelným
odpadem, který se dá s úspěchem recyklovat a dále použít v různých oborech.
Vytříděné oleje a tuky prochází různými stupni úpravy podle způsobu jejich
dalšího použití, např. se po úpravě
přidává v podobě metylesteru do nafty
nebo jako náhrada ropných maziv pro
stavební a lesní mechanizaci, využití
najdou i jako zdroj energie pro výrobu
elektřiny a tepla. Další využití mají recyklované oleje a tuky v kosmetickém
průmyslu nebo v gumárenství.
David Vaculík, zastupitel
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Třídění odpadu v Pyšelích
I když o třídění odpadu bylo řečeno již hodně, opakování matka moudrosti. V tomto přehledu najdete jistě odpovědi na vaše otázky ohledně třídění a specifika pro
Pyšely, Zaječice, Kovářovice a Borovou Lhotu.
Máme-li doma modrou popelnici
nebo v blízkosti modrý kontejner, pak
do nich patří:
• časopisy, noviny, reklamní letáky
• sešity
• knihy bez pevné vazby
• papírové obaly, krabice, vše z lepenky
• obálky s fóliovými okénky
• papír s kancelářskými sponkami
• bublinkové obálky (bez plastového
vnitřku, který patří do žlutého kontejneru)
Nepatří sem (patří do směsného odpadu):
• celé svazky knih s pevnou vazbou
• hygienické potřeby, pleny, vložky,
obvazy
• mokrý, mastný nebo znečištěný
papír
• použité papírové kapesníky a papírové utěrky
• povoskovaný papír, pergamenový
papír
• papír s laminací
• fotky, fotografický papír
• pečící papír

• uhlový papír
• ruličky od toaletního papíru
• papírová plata od vajíček
Máme-li doma žlutou popelnici nebo
v blízkosti žlutý kontejner, pak do nich
patří:
• fólie (též potravinářské folie-nesmí
být ale mastné nebo silně znečištěné
zbytky jídla)
• igelitové sáčky
• plastové tašky
• obaly od drobných balených potravin – řiďte se recyklační značkou na
obalu, někdy jde totiž o kombinaci
plastu a aluminiové fólie, což se nedá
recyklovat a patří do směsného odpadu
• sešlápnuté PET lahve-u těch, co jsou
obalené smršťovací folií, která kopíruje
tvar láhve, tento PVC přebal svlékněte-jinak nepůjde kus zrecyklovat
• plastové kelímky od jogurtů a mléčných výrobků (stačí důkladně vyškrábat od zbytků jídla)
• plastové vaničky od ovoce a zeleniny
• nádoby od kosmetiky a čisticích

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční v sobotu 4. 5. 2019 a to v tomto časovém pořadí:
od 10:30–11:00 hodin na návsi v Borové Lhotě
od 12:00–12:30 hodin Pyšely – ČOV
od 12:40–13:10 na návsi v Zaječicích
Nebezpečný odpad přivezte ve výše uvedených časech k jednotlivým
svozovým místům, bude ihned nakládán na přistavené vozidlo.
Nebezpečným odpadem se rozumí:
zářivky, výbojky, přenosné baterie, rtuťnaté teploměry, lepidla, tmely, barvy,
laky, rozpouštědla, ředidla, fotochemikálie, prostředky pro deratizaci, zbytky
motor. olejů, brzdových kapalin, čisticích prostředků.
Za tento nebezpečný odpad se neplatí poplatky (jsou zahrnuty v celkových
poplatcích na likvidaci odpadu).

prostředků, kapsle od pracího gelu;
pozor – čtěte na etiketě, zda není nutné odnést do nebezpečného odpadu
(sběrný dvůr)
• PET lahve od jedlých olejů (pouze
důkladně vymyté, bez známek mastnoty)
• plastové jídelní termoboxy (po odstranění zbytků jídla a mastnoty)
• polystyren (ne stavební či znečištěný
zbytky jídel)
• plastové nápojové kelímky
• plastové obaly od CD a DVD
• plastové síťky od ovoce
• kartáče na nádobí a kartáčky na
zuby – jen rukojeť
Do všech pyšelských žlutých nádob
patří také kartóny od nápojů jako je
mléko, mléčné výrobky, džusy, víno
apod. Jinde se tento odpad separuje
do oranžových nádob, naše obec tyto
nemá.
Do žlutých nádob nepatří:
• obaly se zbytky jídla nebo čisticích
prostředků
• plastové tuby od pleťových masek,
tuby od zubní pasty
• PET lahve se zbytky mastnoty
• molitan (houbičky na nádobí)
• stavební polystyren
• objemné plastové předměty (např.
zahradní židle)
• podlahové krytiny, PVC
• kabely
• novodurové trubky
• silonové punčochy
• guma, gumové rukavice
• silonové štětinky od zubních kartáčků a kartáčů na nádobí – je potřeba je
odlomit a hodit do směsného odpadu
Pokud máme doma bio popelnici, pak
do ní patří:
• veškeré rostlinné zbytky, tedy zbytky
ovoce, zeleniny, listy a nať zeleniny,
kuchyňský odpad, odpad ze zeleně
v domácnosti
• čajové sáčky, lógr z kávy
• pečivo a obiloviny, skořápky od vajíček
• travní hmota, plevel, listí
• jemné nebo drcené větve
• hobliny, piliny
PYŠELSKÉ LISTY 1/2019

3

PYŠELY

Třídění odpadu v Pyšelích
Nepatří do bio popelnice:
• maso, kosti, ani jiné živočišné zbytky
• rostliny, které jsou napadeny chorobami
• exkrementy zvířat
• popel z uhlí
• nedopalky cigaret
• olej z kuchyně (viz dále)
Na určených místech v naší obci najdete také zelené kontejnery na sklo.
Do nich třídíme takto:
• sklenice od kečupů, marmelád,
zavařenin, dětských přesnídávek a příkrmů-rozbité skleničky (netřeba vymývat, stačí vyškrábnout, drobné znečištění u skla nevadí) – klidně vhoďte
i s kovovým víčkem
• čiré lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů
• skleněné láhve od oleje-plastové víčko vyhodit do plastu
• barevné skleněné lahve od nápojů
(pivo, víno, alkoholické i nealkoholické
nápoje)
• barevné lahve od jedlých olejů a dochucovadel
• tabulové sklo z oken a dveří
• skleněné obaly od vonných svíček
(zbytek vosku nevadí, shoří při zpracování)
• skleněné flakonky od parfémů
U čističky odpadních vod je umístěn
kontejner na sklo s větším otvorem,
kam vhodíte třeba třílitrové zavařovačky či jiné objemnější kusy skla.
Do kontejneru na sklo nepatří:
• varné a laboratorní sklo (zavařovací
sklenice recyklovat LZE)
• pozlacené nebo barvené sklo
• zrcadla
• drátěné sklo
• autosklo
• plexisklo
• keramika (nelze recyklovat)
• sklokeramika, porcelán
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Na některých místech naší obce jsou
instalovány šedé kontejnerky na kovový odpad. Sem patří:
• plechovky od konzerv
• plechovky od nápojů
• kovové nádobky od kosmetiky
• aluminiová fólie na potraviny – nutno zmuchlat do větší koule, která při
tavení neshoří
• hliníková víčka od jogurtů (zmuchlejte do koule); pozor, některá víčka od
jogurtů jsou kombinací plastu a papíru, takže nejdou recyklovat a patří
proto do směsného odpadu
• alobal a ostatní kovové předměty
(menšího objemu) z domácností
• hliníkové kalíšky od čajových svíček
– zbytek vosku nevadí, vyhoří při tavení hliníku
Do kontejnerů na kovový odpad nepatří:
• lesklé plastové obaly (třeba od bramborových lupínků)
• kovové nádobky od sprejů (jsou pod
tlakem)
• plechovky od barev, ředidel, laků
a ostatních chemikálií
• elektrozařízení
NOVINKOU jsou kontejnery na tuk
zvané tuktejner (nespojujte, prosím
s asijskými vozítky zvanými tuktuk).
• použitý kuchyňský olej vlejte do
plastové lahve, dobře uzavřete víčkem
a vhoďte do kontejneru
• tuk nikdy nelejte přímo do kontejneru. Do kontejneru na tuk nepatří
motorové oleje.
Co s kávovými kapslemi?
• obal je kombinací různých materiálů, kapsle nelze recyklovat jako celek.
Buď je hoďte do směsného odpadu,
nebo je musíte rozebrat:
• plastová nádobka patří do žlutého
kontejneru na plasty (vložte více kapslí

do sebe, do komínků, jinak je na dotřiďovací lince kvůli jejich velikosti
nezachytí)
• kávovou sedlinu lze použít jako
hnojivo k rostlinám nebo vytřídit do
bioodpadu
• víčko, které je z kompozitního materiálu, patří do směsného odpadu, nejde
recyklovat
• jistá značka kávových kapslí z hliníku nabízí recyklační pytle a třídí sama
A na závěr…
Při diskuzi na zastupitelstvu v Zaječicích byly konstatovány problémy
v čističce, která opravdu nezvládne
tyto věci: oleje, dětské papírové plenky,
dámské hygienické potřeby, vlhčené
ubrousky a papírové utěrky na ruce. To
vše se do ní dostává kanalizací a znemožňuje práci čističky. Údržbáři musí
vyčistění čističky věnovat zbytečně
mnoho času. Zkusme se polepšit i tady
a vytřídit uvedené věci kam patří.
V Pyšelích máme sběrný dvůr pro
nadměrný domovní odpad a nebezpečný odpad a naši pilní hasiči shromažďují v měsíčních intervalech nepotřebná elektrozařízení. Menší vybité
baterie můžete vhodit do kontejneru
na MěÚ nebo poslat po dětech do základní školy, která má také kontejnery.
Nevyužívané léky nebo léky s prošlou
lhůtou se vracejí do kontejnerů v lékárnách.
Na Městském úřadu v Pyšelích vám
poradí i se speciálními otázkami
ohledně třídění.
Zdroj: https://www.idnes.cz/
ekonomika/test-a-spotrebitel/
trideni-odpad-plast-papir-sklo-kov-karton-obal-jak-tridit.
A190124_135750_ekonomika_svob
Dle informací Městského úřadu Pyšely.
Sestavila PaedDr. Ilona Vaculíková
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Kanalizace pláče
Proč zrovna psát o naší kanalizaci a jejím stavu. Je to velice důležité téma.
Pokud nebudeme schopní zajistit
kvalitní čištění odpadních vody z naší
obce, budeme mít velké problémy.
Čistírna odpadní vody (mechanicko-biologická) byla postavena v roce
2002 a splašková kanalizace v roce
2006. V Pyšelích, Zaječicích a Kovářovicích máme kombinaci tlakové a gravitační kanalizace. Celkem je v zemi
zakopáno 30km potrubí. Součástí
kanalizace je také 8 přečerpávacích
stanic.
Protože každé zařízení postupně
stárne, u zařízení, které přijde do
kontaktu s agresivními výpary z odpadních vod, to platí dvojnásob. Je
proto důležité, jak se my, jednotliví
občané budeme k naší kanalizaci chovat. Kdykoliv si mohu umýt ruce nebo

spláchnout není zase takovou samozřejmostí.
Určitě není jedno, co vše do kanalizace spláchneme. Na čističce se denně
na česlech ručně vybere kolem 80kg
těch nejhrubších nečistot a o víkendu
se toto množství zvětšuje.
Nejhorším ničitelem kanalizace
v současné době jsou vlhčené ubrousky. Ano, tato drobnost, která pomáhá
při úklidu domácnosti nebo při přebalování našich ratolestí, nás ročně
stojí desítky tisíc korun. Ubrousky se
nabalí na hřídele mělnících čerpadel
v přečerpávacích stanicích. Není možné je rozsekat, a tak postupně zatěžují
hřídele a ničí motory čerpadel. Oprava jednoho velkého čerpadla pak stojí
kolem 70.000, – Kč.
Dalším problémem jsou potravinářské oleje, které po upotřebení

v našich kuchyních končí také v kanalizaci. Nejenže si neskutečně zanášíme
vlastní kanalizaci v domech, ale také
zaděláváme na problém v přečerpávačkách. Oleje se v chladném počasí
nabalují na plováky, které ztěžknou
a přestávají správně fungovat. Oleje
také zanáší potrubí a je s nimi problém na čističce. Od začátku letošního
roku je možné na třech místech tyto
potravinářské oleje předávat do speciálních sběrných nádob.
Proto se prosím zamyslete vždy, než
spláchnete, nad tím co splachujete.
S vaším odpadem za krátký čas budou
pracovat naši zaměstnanci a nepřidělávejme jim zbytečně nepříjemnou
práci a šetřme peníze nás všech.
Jan Kostrhoun
místostarosta

Krásný den v Pyšelích na h..no
Pokusím se Vám popsat jeden pěkný
den u nás v obci.
Ráno, v dobré náladě, člověk vyrazí
do práce a do čeho se mi podaří hned
před vchodem šlápnout, ano do krásného psího hovna. Když se mi konečně trochu povede toto nadělení otřít
z boty v trávě a nebo o štěrk u cesty,
pokračuji s ratolestí do školky. Zalapám po dechu, když přesně před vrátky, kudy ráno projdou desítky lidí, leží
to krásné psí nadělení a je neskutečné.
To byl snad kůň a ne pes. Ano, je možné na tuto „minu“ upozornit učitelky
ve školce, ale proč to musí uklízet ony?
Skutečně luxusním překvapením pak
je toto našlápnuté h….. na dětské botičce. Pokud si tohoto „dárku“ hned
nevšimnete, máte zajištěné úžasné
čištění podlahy nebo autosedačky
v autě. Zkuste také někdy radostně vzít
dítě na ramena zrovna ve chvíli, kdy

prošlo krajnicí trávou a nabralo si toto
„nadělení“ na botičku. Pokud si toho
včas nevšimnete, máte o „voňavou“
zábavu postaráno. Že si vymýšlím, ne,
s tímto vším jsem se skutečně setkal
v Pyšelích.
A to všechno proč, protože někteří
z nás venčí své miláčky a je jim jedno,
kde jejich pejsek po sobě zanechá tuto
„minu“. Nebo to děláme již s tím, že se
tak mstíme neoblíbenému sousedovi?
Jak by se asi líbilo těmto bezohledným
pejskařům, pokud by ráno našli před
svým domem krásně naplněnou plínu? Jedná se úplně o to samé. Naučit
se po svém miláčkovi uklízet a hlavně
nebýt bezohlední k svému okolí.
Ano, za svého psa si platím, ale to
neznamená, že platím úklid po něm.
Zamyslete se, jaké to je, když během
roku naši zaměstnanci sekají travnaté
okraje silnic a narazí křovinořezem na

něco „velkého“. To se pak do okolí rozprsknou pěkné „věci“. Krásná, příjemná práce na čistém vzduchu, že?
Kam to až má tímto způsobem
vzájemné bezohlednosti dojít? Budeme na sebe na ulici křičet, napadat
se. Nebo instalovat kamery a monitorovat, který pes chodí k mému plotu.
Osazovat různé hanlivé a výstražné
tabulky. Nebo strojit na pejsky různé
pasti, ti za to přeci nemohou.
Případ z tohoto týdne, paní upozornila na venčení dvou velkých psů
a byla hrubě obviněna, že je hysterická. Co to je?
Naše městečko je krásné, a tak se
snažme pro to něco dělat a uklízet po
svých psích kamarádech. Vše je pouze
v nás, v naší slušnosti a ohleduplnosti.
Jan Kostrhoun
místostarosta
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Knihovna v Pyšelích
Milí čtenáři a přátelé knih, ráda bych vás informovala, co je nového v knihovně.
Naše knihovna má za sebou inventuru a každoroční statistiku, která je povinná
v každé knihovně.
Knihovna má 2 351 titulů. Z tohoto
počtu je 201 kniha naučné literatury
a 2 150 knih literatury krásné (beletrie
a dětská literatura). V loňském roce
se v knihovně odepsalo 461 titulů
a počet přírůstků byl 231 titulů. Tolik
statistiky.
Knihovna pro své čtenáře pořizuje
knižní novinky, ale hodně knih
dostáváme darem. Tímto bych ráda
poděkovala všem, kteří pyšelskou
knihovnu obdarovali.
Do knihovny se může podívat
každý. Kdo si chce zapůjčit knihu,
musí mít čtenářskou průkazku. Roční
poplatek je stanoven takto: senior 50, –
Kč, dospělý 70, – Kč, dítě, student 30, –
Kč. Knihy se zapůjčují na jeden měsíc,
není problém po domluvě výpůjčku
prodloužit.
Mám velkou radost, že do knihovny
přicházejí noví čtenáři a jsou mezi
nimi i děti.
Knihovnu pravidelně navštěvují děti
z mateřské školky a děti ze základní
školy. Povídáme si o knihách, jak
se k nim chovat a co vše se z nich
dozvíme. Jsou to vždy milá setkání.

Malá ochutnávka z knižních novinek:
Nejlepší víkend – Patrik Hartl
Chladnokrevně – Robert Bryndza
Aristokratka a vlna zločinnosti na
zámku Kostka – Evžen Boček
Holčičky – Magda Váňová
Víkend s Miriam – Marta Davouze
Šarlatáni – Robin Cook
Podivná hra – Zuzana Pospíšilová
Husitská epopej I.-III. – Vlastimil
Vondruška
Tatérka – Alison Belshamová
Pohledávka – John Grisham
Vyhnání Gerty Schnirch – Kateřina
Tučková
Marta v roce vetřelce – Petra
Soukupová
Liščí tanec – Lenka Chalupová
Jepice – James Hazel
Tisíce východů slunce – Sabina Zelená
Balada o pilotovi – Jiří Stránský
Panský dům a jeho dědictví – Anne
Jacobsová
Špatná dcera – Joy Fieldingová
Sítě z pavučin – Táňa KeleováVasilková
Lazar – Lars Kepler
Kříďák – C.J. Tudor
Veselí – Radka Třeštíková

Sestry – Bernard Minier
A každé ráno je cesta domů delší
a delší – Fredrik Backman
Šelma – Andrew Mayne
Kroky vraha – Michaela Klevisová
Dravec – Marek Epstein
Věř mi – J.P. Delaney
Bez kůže – Mads Peder Nordbo
Dětské zoubky – Zoje Stage
Štěstí je zadarmo – Michaela Klevisová
…a spousta další titulů
Tolik malá ochutnávka. Pokud máte
chuť a zájem se do knihovny podívat
i na ostatní knihy, ať už naučné,
dobrodružné, dětské, cestopisy,
encyklopedie či životopisy, jste vždy
vítáni.
Jak už každý ví, knihovna je spojena
s Infocentrem Pyšely a i to můžete
navštívit. Nabízíme pohlednice
Pyšel a okolí i vánoční pohlednice
od Marie Kolářové. Dále si můžete
zakoupit knihy o Pyšelích od pana
Jiřího Chvojky, Michala Vitanovského
a Ivo Koudelky, turistické známky,
odznáčky, dřevěné pohlednice,
turistickou kartu, turistickou
nálepku atd. V Infocentru si můžete
vyzvednout cyklomapy Posázaví, jízdní
řády apod.
Přijďte, těšíme se na vaši návštěvu!
Mirka Kocourková
Knihovna a Infocentrum Pyšely

Dovoz a doprava pitné vody 2019
Dovoz a doprava pitné vody (k napouštění a doplnění bazénů, plnění rezervoárů apod.) cisternou LIAZ
110.010, kterou vlastní město Pyšely o kapacitě 8 m3 si můžete rezervovat na tel. č. 323 647 218 nebo na
e-mailové adrese urad@pysely.cz.
Doprava: 35,-Kč/km cena: 48,-Kč/m3

363, – Kč/práce

Orientační cena za 8 m3 pro občany Pyšel, Zaječic, Kovářovic a Borovou Lhotu za cca 2150,-Kč
včetně DPH.
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Masopust v Pyšelích 2019
V sobotu 16. února na svatou Juliánu se ráno zase všichni sešli: Prasátko, Jeptiška, Dráb, Opičák, Žid, Vodník,
Ženich & Nevěsta, Medvěd, Inspektorka ČOIky a jiná

„Pyšely jsou borci!“
Divadlo, které spojuje
Hladím staršího kocoura sympaťáka
poslouchajícího nás z lavice a uvědomuju si, že nemá smysl psát o datech, faktech, číslech, názvech her. To
všechno můžete zjistit třeba v pyšelském muzeu. Důležité je zaznamenat,
co lidem pyšelské divadlo dávalo:
„Krásné na tom bylo, že divadlo
spojovalo lidi. Na každého z nás se
nabalovali další kamarádi. Někdo
uměl to, jiný zase tohle. Jednu hru
jsme cvičili třeba rok a vídali jsme
se většinou dvakrát v týdnu. Často
jsme po zkoušce sedávali v našem
„baru“, probírali, co se povedlo a co je

strašidla, a nechyběla ani kapela pana Františka Bezoušky
tažená na voze řízeném Jamajčanem. V Pyšelích se totiž
konal 3. ročník obnoveného masopustu a zase se vší parádou. V deset hodin starostka předala vládu maškarám
a proběhlo společné focení.
Od Dobrotů se průvod vydal tradičně na otočku k zámku a poté po trase Husovou ulicí a Pod Zahrady, dále dolů
Lipovou ulicí, Průběžnou a kolem Prádla až K Pivovaru.
Cestu lemovaly nesčetné zastávky u bran, vrat a garáží
sousedů, kteří průvod zahrnovali až vražednou pohostinností – maso, sádlo & škvarky, koláčů a koblih nepočítaně,
kořalky a alkoholy v různých vydatnostech; reportáž především z pozdějších fází průvodu by proto byla poněkud
rozmlžená.
Není také divu: uvedená trasa měří 3,9 km (včetně
30% dynamické korekce za vrávorání během „Uvázali
kozu, umtarata umtarata“) a připočteme-li, že onoho
16. února na svatou Juliánu panovalo jasno a nadprůměrně teplé počasí 9–13 stupňů a že leckteré kostýmy
dost hřejí i váží, vyhlížely maškary cíl své kalvárie čím
dál úpěnlivěji. K Dobrotům se trosky průvodu dovlekly kolem třetí hodiny odpolední, aby zde již jednotlivě
dobojovaly svůj boj až do hořkého konce. Zkrátka, má-li
hodování a veselí při masopustu zahnat zimu a oslavit
božstva vegetace a plodnosti, čeká Pyšely zaručeně rok
plný hojnosti. A mimochodem: „Když slunce na svatou
Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek!“
Petr Kotouš

pokračování ze s. 1.
třeba zlepšit. Dělali jsme polívčičky,
kafíčka a taky nalévali rum. Nebyly
to žádný orgie, ale panák se občas
hodil. Bylo to fakt pěkný.“ Vlastík
má na tváři úsměv, ale občas se mu
lehce zachvěje hlas, až se tomu sám
diví. Já ani ne – srdce ochotníka nebo
dobrovolníka bývá velké. Když něco
děláte zadarmo a ve svém volném
čase, musíte to mít opravdu rád…
„Ochotnická divadelní aktivita obvykle spočívá na jednom člověku, který
to drží. Ten člověk vymyslí, co se bude
hrát, udělá úpravy textu a režíruje.
Všechno zorganizuje. A taky je to on,
kdo je pak na těch zkouškách nešťastnej, protože lidi neumějí text, jsou
PYŠELSKÉ LISTY 1/2019
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a zasním se: “Kulaté stoly, svíčičky,
vánočky, cukroví a vínečko, pochopitelně. To mělo nesmírnou atmosféru. A vždycky mě to ty Vánoce
umocnilo. A vsadím se, že by se našlo
dost dalších lidí, kteří to cítí stejně.“
„Pyšely jsou borci!“

neukázněný.“ Zamýšlí se Vlastimil
Pařízek při vzpomínce na svého kamaráda: „Ten člověk, který to dlouho
držel a dělal to na vysoké úrovni, byl
Bohouš Gondík. Zkoušky s ním byly
i přes to občasné rozčilování moc
pohodový, a nezapomenutelný.“
A já brečím i teď…
Kontrabasista a dříve aktivní sportovec rád vzpomíná na reprízu jedné
z her v kulturáku v Kamenici: „Bylo
nás tam tehdy hodně. A znáte to –
stres, tréma. A pak na „prknech“
úspěch, euforie, všechno to z nás
spadlo. Ve společné šatně jsme byli
napěchovaní a příliš to tam nevonělo. Jen tak z čisté radosti jsem si

polohlasem začal zpívat Nezacházej
slunce. Během okamžiku všichni
ustrnuli ve svlékacích a oblékacích
pohybech a začali zpívat se mnou.
A pak došlo na sloku s naší verzí
„… snad se na mě hněvá nebo přišel
z Pyšel …“. Bylo to silný! Brečeli
jsme všichni. A já brečím i teď…“
Je to škoda, říkám si. Je tu příjemný,
a hlavně úžasně vybavený prostor.
Jsou tu skvělí lidé, kteří něco umí
a divadlo je baví. Ale divadelní spolek
tu už není… „Byl jsem vždycky
hrozně rád, když byla premiéra hry
nasměrovaná na Vánoce. Představení byla vždycky totálně vyprodaná.
Jen si to představte, Péťo!“, pobízí
Vlastimil Pařízek a já ho poslechnu

Co možná ještě nevíte o Vlastíkovi:
Vystudoval jsem: ZŠ Pyšely, SPŠ Spojové techniky v Praze, Státní energetický
institut v Praze
Pracoval jsem: Dřevozpracující podnik hl. m. Prahy, Albatros nakladatelství
dětské knihy, od r. 1991 budování rozvojového kapitalismu v rámci rodinné
potravinářské firmy HERMIA Pyšely. Nyní … zasloužená penze.
Rodina: Ženatý, 2 kluci (32 a 30 – svobodní!!!), vnoučata … žádná
Kam rád chodím v Pyšelích: V důsledku dojížděných „sedmých gum“ a různých neduhů je aktivit, které jsem měl rád, již velice málo. Snažím se alespoň
o občasnou muziku. Nejraději, stejně jako většina Pyšeláků, chodím na Loretu. Za předky a úžasnými výhledy do našeho kraje.
Co chci ještě říct: Do smrti smrťoucí mi bude nesmírně líto, že mi pro chabé
zdraví nebylo dopřáno stát se součástí fantastického hereckého kolektivu
úžasné Prodané nevěsty, kterou pan Gondík pozdvihl do síně slávy sokolského ochotnického divadla.
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Pyšelské divadlo se „pod taktovkou“
Bohumila Gondíka dostalo mimo jiné
na festival ve Vysokém nad Jizerou.
Tam naprosto fenomenálně zabodovalo v soutěži ochotnických divadel
s „Malovaný na skle“. Podle Vlastíka
to bylo „miloučký, rytmický představení“ s texty od Nohavici. „Když jsme
to představení cvičili, bylo to těžký.
Ale když to po mnoha nezdarech
začalo ladit, to bylo úžasný! A pak na
tom jevišti… ten potlesk. To je strašný
pocit štěstí! Když jsme s tím vystoupili na přehlídce ve Vysokém nad
Jizerou, měli jsme ohromnou trému.
Ale zvládli jsme to. Všichni říkali,
že kdyby tehdy spolek z Vysokého
neslavil výročí, jeli bychom na finále
do Hronova my… Pak byl mejdan
a pozdě v noci jsme šli domů. Na
výloze jednoho krámku bylo tlustým
fixem napsáno „Pyšely jsou borci.“
Epilog
Jsem na D1 a mířím s našimi kluky
z Prahy domů. „Mamí, víš, co jsem
dneska říkal paní učitelce?“, ozve se
ze zadní sedačky osmiletý Matýsek.
Trochu se bojím, co přijde…. „Ukázal jsem jí pohled Pyšel. A říkal jsem
jí, že máme nejlepší knihovnici na
světě, že jsme super akční městečko, a že mám Pyšely děsně rád.“
I pro Matyáše jsou Pyšely kromě
„pěknejch domečků a romantickejch lesů“ evidentně především
o lidech. A pro mě bude čest o nich
občas něco napsat… S úctou, Petra.
P. S. Vlastíku, díky, že jste si kvůli
mně ve vlastním domě nezapálil!
Petra Lazáková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAŠEHO MĚSTA
pan Jan Tomášek
paní Libuše Zoubková

paní Marie Veselá
paní Božena Šiňorová

pan Zdeněk Podroužek
pan Jiří Barták

Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním pevného zdraví, hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let života.

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY NAŠEHO MĚSTA
Agáta Bílková

Igor Kučera

Malvína Razimová

Gratulujeme k této krásné události, přejeme hodně štěstí, lásky a pohody.

ZLATÁ SVATBA
19. dubna 2019 oslaví krásné výročí zlaté svatby manželé Zdeněk a Jiřina Podroužkovi z Pyšel.
V tento den se slaví zlaté roky vašeho života, padesát let úcty, půl století od chvíle, kdy jste se stali manželem
a manželkou! Do dalších společných let Vám přejí hodně štěstí, zdraví a spokojenosti synové, rodina a přátelé.

JUBILEUM
23. března 2019 se před 75 lety narodil pan Zdeněk Podroužek z Pyšel. K tomuto krásnému výročí
přejí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody manželka Jiřina, synové s rodinou a přátelé.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – INFORMACE
PRO RODIČE
Přihlásit své dítě k vítání občánků musejí rodiče
osobně na MěÚ Pyšely – Infocentrum, kde vyplní
přihlášku. Nebo si ji mohou stáhnout z webu města
Pyšely https://www.pysely.cz/prakticke-informace/vitani-obcanku-zivotni-jubilea-souhlas-gdpr/ a vyplněnou zaslat na infocentrum@pysely.cz nebo na adresu
MěÚ Pyšely, Náměstí T.G. Masaryka 4. Pyšely 251 67.
Podmínkou k přihlášení na vítání občánků je – děti
narozené v ČR, jejichž matka má v době jejich narození trvalý pobyt v Pyšelích.
Na jaře se vítají děti narozené od 1.7. do 31.12. předešlého roku a na podzim děti narozené od 1.1. do 30.6.
téhož roku. Malí občánci v den konání slavnostního
obřadu nepřekročí věk 12 měsíců.
Vítání občánků probíhá v zasedací místnosti
MěÚ v Pyšelích s kulturním programem dětí z mateřské školy v Pyšelích.

Pár statistických čísel z evidence obyvatel

V našem městě bylo k 31. 12. 2018 přihlášeno k trvalému
pobytu celkem 1919 obyvatel. Z toto 999 žen a 920 mužů.
V Pyšelích je přihlášeno 1358 obyvatel, v Zaječicích 345 obyvatel, v Kovářovicích 47 obyvatel, v Nové Vsi 81 obyvatel a na
Borové Lhotě 88 obyvatel. Věkový průměr všech přihlášených
obyvatel je 39 let, u mužů je to 38 let a u žen 40 let. V roce
2018 se v našem městě narodilo 24 dětí, zemřelo 41 osob, přihlášených osob bylo 81 a odhlášených 36.

Mirka Kocourková
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Hasičský ples SDH Pyšely
V pátek 8.března 2019 náš Sbor dobrovolných hasičů Pyšely slavnostně
zakončil rok 2018 tradičním plesem.
K tanci a dobré náladě nám hrála
kapela KOLÁŘ BANDa. Přispěla tak
svým dílem k pěkně prožitému večeru. Mnohým z nás veselí vydrželo, až
do brzkých ranních hodin. Plesu se
zúčastnilo mnoho místních spoluobčanů i naši přátelé hasiči z okolních
sborů. Každá z žen, která přišla na náš
ples obdržela od hasičů růži.
Touto cestou chceme poděkovat
všem, kteří se příspěvkem nebo darem
podíleli na bohaté tombole a pomohli
nám tak, že nikdo z lidí, kteří si zakoupili lístek neodešel s prázdnou.

Děkujeme všem spoluobčanům a firmám za dary, podporu a hlavně účast
na tomto našem plese.
O „zábavu“ bylo postaráno i brzo
ráno, kdy díky „všímavosti“ čtyřletého
hasiče se přišlo na požár v sousedství.
Spuštěná siréna po třetí hodině nebyla
jen rozmařilostí hasičů zakončujících
ples, ale skutečným zásahem. Naše
jednotka zasahovala v počtu sedmi členů a podařilo se bleskurychle
zlikvidovat požár popelnic, odpadu
a ochránit dům a dvě dodávková vozidla.
SDH Pyšely
Honza Kostrhoun

HASIČI

PYŠELY
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Z rybníku na mistrovství světa
Psal se rok 1981, Janu Klauzovi bylo
24 let a splnil si motorkářský sen –
koupil si první Yamahu RD 350. A začal závodit. Dva roky na to se poprvé
oženil, odstěhoval do Divišova a coby
motorkář nemohl nastoupit jinam než

do Jawy. Tam si postavil dva šestistovkové dragstery na sprint – prvního
z rámu z „leďáka“, motorky na ledovou plochou dráhu.
Pak se přestěhoval do Prahy, do
Miškovic u Čakovic, kde byl tehdy

Honza Klauz při jedné z jízd únorového mistrovství světa družstev na ledové ploché dráze.
Foto: Sergej Afanasjev
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plochodrážní ovál. Zvuku motorů nešlo odolat. „Jenže mi řekli, že to nejde,
že jsem starej,“ vzpomíná dnes Honza Klauz na dobu, kdy se mu blížila
Kristova léta. Na vlastním stroji ho ale
na dráhu pustili, a tak začal trénovat
i závodit. A pak „dědka“, jak Klauzovi
říkali, čakovičtí vzali poprvé na zamrzlé Lipno. „Bylo to nejhezčí ježdění,
jaké jsem zažil,“ vzpomíná Honza
Klauz, když mi ve stodole v Kovářovicích, kde dnes žije se svojí druhou
manželkou, ukazuje svého současného
„leďáka“.
Ledovou plochou dráhu začal jezdit závodně v roce 1990 a hned o rok
později všechny překvapil, když si na
ledařském mistrovství republiky vyjel
šestou příčku. Jenže pak začal jezdit se
synem na závody v motokrosu a v roce
1993 vlastní kariéru ukončil. Rozvedl
se, bydlel na chatě – a v roce 2006 se
na led vrátil. Po pár letech peripetií,
kdy se střídavě ledy kvůli počasí vůbec
pokračování na s. 12.
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ZajKov je tu pro nás
Sousedé ze Zaječic a Kovářovic, jak
jistě víte díky dopisu, který jste dostali
do schránky, pyšelské zastupitelstvo
zřídilo 28. ledna Osadní Výbor Zaječice Kovářovice (OV ZajKov). Zároveň
zvolilo členy osadního výboru a jeho
předsedu. Jsou jimi: Ondřej Hůlka
(předseda), Pavel Šnajberk, Klára Křížová, Petr Kutálek (všichni ze Zaječic)

V neděli se nedělá?
Tak sem se doslechla, že se lidi bojej,
že poroste tráva. A že je prý s víkendama ámen… Taky mi to hlava nebrala, a tak sem se poptala sousedů,
protože kdo se neptá, nic se nedozví.
Prosím vás, není to tak tragický, ale
radši to sem napíšu. Normálně jsou
mezi námi lidi (a není jich málo),
kteří by si rádi o víkendu aspoň
chvíli odfrkli. Třeba na terase v podvečer, se skleničkou a knížkou v ruce,
za zvuku ševelícího listí a ptačího
trylkování. Když sem tohle zjistila,
říkám si: No dobrý, a on jim v tom
někdo brání?
A prý ano. Normálně jsou mezi námi
i lidi (a těch taky není málo), kteří
čekají až na víkend, aby si mohli
v klídku posekat zahradu a nařezat
dříví motorovkou. Kdybych to ne-

a Lukáš Sadecký (za Kovářovice).
Vznik osadního výboru je vstřícným
krokem vedení radnice směrem k nám
a kromě jiného nám umožňuje snáze
prosazovat naše zájmy a dohlížet nad
jejich plněním.
Smyslem osadního výboru je shromažďovat náměty na zlepšení života
a soužití nás, obyvatel Zaječic a Kovářovic, o těchto návrzích diskutovat
a výsledky poté prezentovat pyšelskému zastupitelstvu. Do uzávěrky tohoto vydání Pyšelských listů proběhly
již dvě schůzky OV ZajKov, další se
budou konat pravidelně první úterý
v měsíci od 18 hodin v zaječické hospodě Oksford. Jste na ně samozřejmě
všichni srdečně zváni.
Dosud osadní výbor řešil například
odstranění objemných kontejnerů
z exponovaných míst podél hlavní
silnice v Zaječicích k bývalému seníku, viklající se beton v hrázi rybníka
na návsi v Zaječicích, přibývající znečišťování našich obcí koňským trusem
nebo úklid škarp od odpadků.

ZAJEČICKÁ SLECHNA
znala na vlastní uši od sousedů, tak
tomu snad neuvěřím.
Já chápu obě strany. Někdo prostě
celý týden maká a na zahradu má čas
jen o tom víkendu. A někomu zase
přijde na palici poslouchat ten rachot
i v době, kdy už se slunce chystá do
hajan, nebo po nedělním obědu. Tak
si lámu uši, co s tím? A tak mi napadá: co třeba jen trocha ohleduplnosti? Že bychom třeba zkusili nechat
motory studený pokud možno aspoň
v neděli, a tak nějak obecně i po šesté
večer? Nebo se možná stačí domluvit
se svými sousedy?
Nedělám si žádné iluze, že se tímto
něco změní. A co je mi vlastně do
toho, že jo?
Tak schválně, co se doslechnu příště
;-)

Aktivity osadního výboru můžete
sledovat na facebooku (facebook.com/
ovzajkov), ve vitrínách u autobusové
zastávky v Zaječicích a návsi v Kovářovicích a také v e-mailu, pokud jste se
přihlásili na adrese výboru ovzajkov@
gmail.com. Na tento e-mail můžete
také posílat své nápady a podněty,
případně je můžete hodit na papíře do
schránek u vitrín označených logem
osadního výboru (viz foto). OV ZajKov bude rád, když mu pomůžete, je
tu pro nás pro všechny.

Akce v Zaječicích
30. 4. – Pálení čarodějnic (louka
u hřiště v Zaječicích)
18. 5. – „Zaječický bůr“: běh pro
všechny od 0 do 99 let na tratích
500, 1500 a 5000 metrů. Registrace
k závodu od 12:30 hodin u hospody
Oxford na hřišti v Zaječicích, start
prvního běhu ve 13:30. Startovné:
5 Kč.
25. 5. – Oslavy máje – jednodenní
hudební festival (hřiště v Zaječicích)
8. 6. – Turnaj v nohejbale na hřišti
v Zaječicích. Pořádá Sokol Zaječice
ve spolupráci se Sokolem Pyšely. Začátek ve 14 hodin. Po turnaji, zhruba
od 19 hodin, zahraje kapela Led Zeppelin Survival.
22. 6. – Oslavy letního slunovratu –
kapela Rockass (hřiště v Zaječicích)
19. 7. – Pivní slavnosti: kapela Brutus
(hřiště v Zaječicích)
31. 8. – Loučení s létem: hudební
produkce (hřiště v Zaječicích)
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Z rybníku na mistrovství světa
nejezdily a znovu přestával se závoděním, přišel rok 2012. Tehdy těsně
před svými 55. narozeninami skončil
se synem Petrem na třetím místě v domácím šampionátu družstev.
Píše se rok 2019, Honzovi je 61
let a splnil si další motorkářský sen.

pokračování ze s. 10.

Nejprve na evropském šampionátu
ledových plochodrážníků obsadil 12.
příčku, při následujícím mistrovství
republiky dojel třetí, až se i díky zraněním některých jezdců objevil na
soupisce českého týmu pro únorové
mistrovství světa družstev v ruském

Zleva Jan Klauz, Andrej Diviš, Lukáš Volejník a manažer týmu Radek Hutla na stadionu v ruském Togliatti.
Foto: Sergej Afanasjev

Togliatti. „To je celkem dobrý ne? Po
dvou trénincích na rybníce Žabák
u Přelouče až do Wembley ledové
dráhy,“ usmívá se Honza Klauz, dnes
jeden z pouze asi patnácti borců, kteří
se ledařině v Česku věnují. Tým ve
složení Honza Klauz, Andrej Diviš
a Lukáš Volejník si nakonec vyjel
21 bodů a skončil na 7. místě. O bod
za Kazachstánem a o tři za Finskem.
A co je na dvou kolech osazených
350 hřeby nejtěžší? „Udržet motorku
pod plným plynem až na hranu zatáčky,“ vysvětluje Honza Klauz. Plný plyn
znamená v závodě na stadionu rychlost
minimálně 145 kilometrů v hodině,
přičemž na rybníce se dá jezdit maximálně kolem sto dvaceti. „Je to hlavně
o hlavě,“ podotýká Honza, když mi
ukazuje, jak kousky ledu odletující od
třícentimetrových hřebíků dokážou
rozštípat laminátové blatníky kolem
kol. „Když tě hlava nepustí, neprojedeš
zatáčku ideálně a seš prostě pomalej.“
Byť zároveň tvrdí, že už ho po všech
zraněních a v pokročilém věku nepouští spíš tělo, věřím, že tomuhle „dědkovi“ led ještě pár blatníků rozštípe.

Jak jsem jel – a dojel – Jizerskou padesátku
Před čtyřiceti lety jsem jel popáté již
tehdy populární „Jizerku“. Svůj sen
umístit se do první tisícovky jsem si
splnil. Podotýkám, že již tehdy jelo
šest tisíc lyžařů!
Řekl jsem si dost. Od té doby jsem
na horách nebyl, jen když tady u nás
napadl sníh, vyrazil jsem na běžky.
Bohužel v posledních zimách je sněhu
čím dál méně.
Na podzim loňského roku byl
v Zaječicích založen lyžařský oddíl.
Při této příležitosti jsem dostal darem přihlášku na Jizerku. Že bych byl
nadšený, to zrovna ne. Při vědomí,
že v kolenou mám artrózu číslo tři
a do výměny kolen mně zbývá už jen
jeden stupeň… To obnáší, že nemůžu
12
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běhat – kolena to nezvládají. Jen na
běžkách to jde.
Slíbil jsem, že pokud bude sníh,
připravím se. Sníh opravdu několikrát
napadl. Mně stačí pár centimetrů
a u nás na loukách si zajezdím. Tak
jsem se v rámci možností připravil.
Start závodu se přiblížil. Spali jsme
s kamarády v Jablonci. Po bojové
přípravě v místní restauraci jsme se
rozhodli, že se nebudeme mačkat
v autobusech, a nechali jsme se do Bedřichova dovézt taxíkem. Přijeli jsme
tam jako mistři světa.
První varování přišlo, když jsem si
nechal lyže přemazat od profíků. „Kde
jste ty lyže našel?“ zněla otázka. „Ležely čtyřicet let na půdě,“ odpovím, „je

na nich vyražen letopočet výroby: rok
1978.“ Nevěřícně kroutili hlavou.
Pak jsme se přesunuli do prostoru
startu. Tam přišlo další varování. Moje
oblečení od hlavy až po lyžařské boty
se víceméně plně slučovalo s mými
lyžemi, nikoho stejně oblečeného jsem
tam neviděl. V Zaječicích to jednomu
tak nepřijde, ale tam? Měl jsem chuť
s tím seknout hned na začátku, dokud
je čas…
Zazněl startovní výstřel. V tom momentě jsem zapomněl na drobné nedostatky ve výstroji a vyrazil do boje.
První kilometry vedou stále do kopce.
Všem to klouže – dva kroky dopředu,
jeden krok vzad. Alespoň na chvostu,
kam jsem byl jako nový zařazen, vů-

ZAJEČICE, KOVÁŘOVICE
bec nerozhodovalo, jestli někdo mazal
sám, nebo si nechal udělat mázu lyží
od profíků. Nejspíš to bude tím, že
profesionální máza a moje vytříbená
technika běhu není úplně vhodné
spojení.

svírat, abych ji někde ve sjezdu nezapomněl – mě optimismus rychle
přešel.
Sjezd na občerstvovací stanici na
pětadvacátém kilometru je dlouhý
asi tři kilometry. Nespadnul jsem, ale

Na patnáctém kilometru začínají rovinky a pak sjezd do poloviny
závodu. Teď přijde má chvíle, teď to
rozbalím. Jenže po dvou pádech na
nejlehčím úseku trati – při jednom
z nich jsem si přetrhl poutko u hole
a do konce závodu musel hůl pevně

po dojezdu moje kolena tak zatuhla,
že nejsem schopen kroku. Vypadám
jak po těžké obrně… Na občerstvovací stanici se ale dopotácím. Těším
se na pivo a párek – tak to tu bývalo
zavedeno. Ale ouha: pivo ani párek si
nedám. Nevedou. Dostávám energe-

tický drink. Pro jistotu do sebe kopnu
rovnou dva, ať mám sílu do dalšího
závodu.
Neměl jsem to dělat. Moje trávicí
ústrojí je zvyklé na úplně jinou stravu.
Je to boj, jestli ty lahůdky půjdou ven
horem, nebo spodem. Po těžkém souboji nakonec zůstanou ve mně.
Mezitím jsem na Smědavě. Přede mnou nejhorší kopec závodu.
Žaludeční krize překonána, jdu na
to s odhodláním. Odhodlání je sice
veliké, výsledkem nicméně není běh,
ale ploužení. Překonávám stoupání, následují rovinky, pak poslední
kopec a sjezdy do cíle. Ten kopec je
přede mnou – ale co to? Začíná mě
tahat ve stehně a je to tu – křeč, potvora! Promasíruji si stehno, sundám
lyže a beru je do rukou a mašíruji si
to nahoru. Kopec je vyšlápnut, nazouvám lyže.
Sjezd do cíle zvládám hravě, před
sebou vidím dva soupeře, mocnými
šťouchy se dostávám před ně. Protrhávám pomyslnou pásku. Cíl. Krásno, co
se rozlévá po celém těle, útrapy jsou
zapomenuty. Dokázal jsem to. Škoda,
že se nejezdí jen těch posledních dvě
stě metrů, to bych byl dobrej!
Na závěr trochu čísel: předjel jsem
asi 1500 závodníků v čase 5:38 hodiny.
Jarda Vejmelka, rok výroby 1952

Doudova stopa
Na běžkách jezdí od začátku roku 2013. Před tím hrál fotbal, ale v roce 2012 si
poranil koleno, a tak hledal nějaký sport, kde by to tolik nevadilo. „Našel jsem běžky, o kterých se říká, že je to sport na druhou polovinu života,“ usmívá se Vláďa
Douda z Kovářovic, když si u něj „objednáváme“ pár řádků o tom, kde zajel svou
nejrychlejší padesátku. Nakonec Vláďa do těch pár řádků dostal i kováře a mimo
jiné se na nich dozvíte, kolik žere Buran…
Začátek byl docela ostrý – asi měsíc
po tom, co jsem si koupil běžky, jsem
jel poprvé Jizerskou 50 a tři měsíce
nato 90kilometrový Vasův běh ve
Švédsku. Následovalo mnoho dalších
velkých závodů, například ze série
Visma Ski Classics a FIS Worldloppet

cup (Marcialonga v Itálii, Birkebeinerrennet v Norsku, König Ludwig Lauf
v Německu, Bieg Piastow v Polsku).
Trénovat jezdím na hory – obvykle do
Jizerek, kam je to od nás asi nejrychlejší. Ale i tak je to na otočku výlet na
celý den. Vždycky, když se z takového
PYŠELSKÉ LISTY 1/2019
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výletu vracím, říkám si, že by bylo
super mít stopy hned za barákem. Jenomže trénink u nás v nížině je trochu
komplikovanější než na horách – chybí nám tu sníh. Hlavně v posledních
letech je to snad ještě horší, než co
si pamatuju jako dítě – asi globální
oteplování dorazilo i lokálně k nám do
ZajKova :-)
Občas se ale přeci jen dá pár dní
trénovat i u nás. Velkou zásluhu na
tom má Pavel Šnajberk, který se vzorně stará o louky na Chytárně, které se
na podzim můžou rovnat golfovému
hřišti. No a potom stačí, když napadne
pár centimetrů sněhu, a už se dá na
lyžích „kameňačkách“ vyrazit. To se
tam pak potkáváme hlavně s nadšeným běžkařem Jardou Vejmelkou (viz
Jak jsem…), který obvykle vyráží již
při první jinovatce.
Ukováno
Jestli jste to někdy zkoušeli na louce
za domem, tak víte, že vyšlapat si
sám stopu není úplná legrace a jízda
v takové stopě také není to pravé ořechové. A tak mě napadlo, že bychom
si mohli strojové stopy zkusit udělat
sami. Inspirace bylo v okolí překvapivě
dost. Pocházím ze Senohrab, kde místní guru Honza Obik vyráží se skútrem
a stopovačem na Vávrův palouk, hned
jak začne sněžit.
Pak jsem si jednou v hospodě povídal se zaječickým kovářem Kubou
Kailem, a prý že kdybych mu ukázal,
jak to má vypadat, tak by dokázal
stopovač na tvorbu stop ukovat. Bylo
léto, takže nebyl problém stopovač
zapůjčit a Jakubovi dovézt.
Zatímco Kuba koval, sháněl jsem
na stopovač závaží. S ním mi pomohl
můj soused Jirka, který sehnal dva
kusy starého hydraulického pístu z bagru. Stopovač jsem plánoval táhnout
za svým terénním vozem RAV4, ale
k tomu nakonec vůbec nedošlo, protože Kubovi se výroba protáhla až do
jara následujícího roku.
Výrobek na první pohled vzor stopovače připomínal, ale Kuba neudělal
ostudu své reputaci a stopovač vyrobil
14
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o dost těžší, než jsem čekal. Výhodou
je, že není tolik potřeba to závaží, ale
značnou nevýhodou je, že jeden člověk s tím prakticky nehne ;-)
Když už bylo to jaro a stopovač
hotový, říkal jsem si, že by ho bylo asi
lepší tahat za skútrem – ten nejdřív
sníh ujede a do něj se pak lépe vyřízne
stopa. Všichni mě od toho zrazovali,
u nás přece není sníh… Navíc ceny
nových skútrů jsou jako za auto –
možná by se ale dalo koupit něco hodně ojetého. Jenže ojetých moderních
skútrů prošpikovaných elektronikou
jsem se bál, protože by to tady asi nikdo nedokázal opravit.
Buran na scéně
A zde opět pomohlo místní centrum
vzdělanosti Oksford, kde jsem se dal
do řeči s Honzou Klauzem, který jako
zkušený závodník ledové ploché dráhy o zimních strojích ví hodně (viz
Z rybníku na mistrovství světa). A že
by prý bylo lepší koupit starší skútr
bez elektroniky. Volba padla na kvalitní ruský výrobek Buran 640, který
vyrábějí v Rybinském motorovém závodě již od roku 1971.
Hned druhý den jsme s Honzou
pročetli inzeráty a vyrazili se do Sokolova na jeden stroj podívat. Nebyl

Buran 640 v Kovářovicích.

sníh, takže jsme se nemohli svézt, ale
motor fungoval a po tom, co Honza
prohlásil, že to má vlastně stejný motor jako Trabant a že tam opraví cokoli
jen s kladivem a šroubovákem, bylo
rozhodnuto.
Cestou ze Sokolova jsme jeli se skútrem na vleku a s prodávajícím do
Chomutova pro náhradní pásy a pak
nám ještě někde u Odolené Vody bouchlo kolo u vleku… Byl z toho krásný
celodenní výlet, ale stálo to za to, Buran byl doma!
Nemusím snad dodávat, že jsem se
celé léto nemohl dočkat prvního sněhu...
Den D přišel 16. prosince 2018, kdy
napadlo asi pět centimetrů sněhu a já
vyrazil vyzkoušet samotný skútr na louku v Kovářovicích u Horky. První jízda
byla opravdový zážitek, ze které jsem si
odnesl několik silných dojmů.
První byl, že skútr se hodně špatně
startuje. Když jsem vymlátil celou baterku, podařilo se mi motor nahodit
přes kabely od auta. Druhá zkušenost:
skútr prakticky nezatáčí. Zřejmě
proto, že v Rusku mají o trochu víc
prostoru než u nás a otočit se stometrovým obloukem jim nevadí tolik jako
mně u nás na dvorku. Třetí zkušenost?
Skútr hrozně žere. Po asi dvoukilometrové jízdě prostě došel benzín, co
jsem do něj nalil.

ZAJEČICE, KOVÁŘOVICE
Konečně sníh!
Vyjet stopy jsem poprvé zkoušel ve
čtvrtek 10. ledna, kdy bylo asi 15 cm
sněhu a předpověď hlásila ochlazení.
Odpoledne po práci jsem zkušeně
nastartoval rovnou přes startovací
kabely, zapřáhl stopovač a vyrazil.
Byl jsem až překvapený, jak to jde
hladce a jak profesionálně stopa vypadá. Přestože sníh neměl moc podklad,
dokonce ani na poli u nás za stodolou

nebyla stopa špatná. A na loukách na
Chytárně? Úplná paráda! Jelo se tak
pěkně, že jsem se vydal i dolů po louce směrem k Lojovicím. Jenže cestou
zpět ve větším kopci jsem zjistil, že
Buran nevyjede úplně všechno, a krásně jsem se tam s ním zahrabal. Asi
hodinu mi trvalo, než jsem odtamtud
dostal sebe, skůtr a stopovač. Bohužel
stopy tenkrát moc dlouho nevydržely. V sobotu se oteplilo a začalo
i pršet, takže v neděli bylo po sněhu

Vláďa Douda s rodinou po „rodinné 11“ při polském Biegu Piastów.

i po stopách. Ještě jedna příležitost
přišla v pondělí 4. února. Vrátil jsem
se z hor, kde jsem trénoval na blížící
se Jizerskou 50, a byl až překvapen, co
je u nás sněhu. Neváhal jsem, vytáhl
skútr a vyjel stopu. Tentokrát vydržela
dlouho. Celý týden jsme tam jezdili,
i večer s čelovkou. V jednu chvíli jsem
tam napočítal 16 lidí, kteří kroužili
po asi čtyřkilometrovém okruhu. Tak
přeci to k něčemu bylo – nejen, že
jsem vytáhnul pár lidí od televize, ale
taky měl možnost několik dní trénovat
za barákem. Už se těším, až příští rok
zase napadne.
Možná i proto, že jsem mohl odjezdit pár kilometrů za domem, se
mi letošní Jizerská 50 tolik povedla.
Poprvé jsem startoval za lyžařský oddíl Sokola Zaječice, a hned to byl na
téhle trati můj nejlepší výsledek, kdy
jsem v čase 2:55 dojel na 346. místě.
Dva týdny nato jsem s celou rodinou
odcestoval do Polska, kde jsme nejdřív
jako rodinný tým prohnali favority na
rodinné 11 a v hlavním závodu na 50
km jsem pak na zledovatělém terénu
docílil zatím svého nejlepšího času na
50 km vůbec – v čase 2:42 jsem dojel
na celkovém 123. místě. Jen tři minuty
mi chyběly, abych v příštím roce mohl
startovat z elitní vlny. Tak snad se mi
to podaří zase za rok.
Vladimír Douda, Kovářovice

O koňských „stopách“
V Zaječicích a Kovářovicích nás
v poslední době čím dál víc trápí jedna
věc. Nedávno jsem se vrátila z práce
a hned mezi dveřmi mě vítal manžel s rozmrzelým výrazem v obličeji.
Důvod jeho nelibosti byl více jak
zřejmý… Jde o jezdce na koních, kteří
projíždějí našimi vesnicemi a nejsou
schopni po svých miláčcích uklidit
exkrementy. Problém je, že když vyjdete z vrátek, tak v mnoha případech
do toho pokladu rovnou šlápnete.
Vyvrcholením těchto problémů byl
zaneřáděný plot u sousedova domku.

Pořídili jsme foto, jelikož málokdo by
tomuto uvěřil. Máme malého psa, platíme poplatky a vždy po něm uklízíme. Pokud vím, tak koňaři nic neplatí,
ale také bohužel neuklízejí! Protože
jsem optimista, tak pevně věřím, že
až si tento sloupek dotyční přečtou,
pochopí naše problémy a sami sjednají
nápravu. Předem děkuji i za ostatní.
Vladimíra Vlčková, Kovářovice
Projížďka na koni zanechala stopu i na
sousedově plotu…
PYŠELSKÉ LISTY 1/2019
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Vzpomínka na advent
Sněženky na nás již vykukují, jarní
slunko nás pomalu rozehřívá, sněhové
vločky a rampouchy na oknech Rodinného centra Zajíček vystřídala jarní
květinová výzdoba.
Pojďme se ale ještě na chvíli přenést do
adventu, předvánočního času, vonícího
skořicí a pomeranči…
Třetí adventní neděle na pyšelském

náměstí patřila Zaječicím a krásnou atmosféru vykouzlili školáci z Rodinného
centra Zajíček. Společné setkání zahájil
Ondřej Hůlka a poté děti přivítala Mirka
Duráková, která je srdcem i duší našeho
rodinného centra. Děti zapálily třetí
svíčku na adventním věnci a vystoupení
mohlo začít! Nejprve vystoupily děti
z kroužku Divadélkohraní, jejichž au-

Zaječický masopust
Tradičně netradiční masopust ovládl Zaječice a Kovářovice v sobotu 9. března. Nejen, že byl pár dní po termínu,
ještě ke všemu ho zahajoval esenbák… Jenže se sešlo na
čtyřicet masek, konečně i včetně medvěda, a navíc jsme
pozvali starostku Pyšel Štěpánku Bednářovou, aby nám
průvod povolila. Nejenže ho povolila, ještě nám ho taky
symbolickým klíček odemkla, takže se procesí za doprovodu JardyFandy a jeho melody boys mohlo rozjet po ZajKově. Počasí nás podrželo, většina masek celou cestu vydržela, spousta z nich se (možná) ani neopila, a tak došlo i na
after party v hospodě Oksford. Vydrževší masky pojedly
zabijačkovou polévku a jitrničky od Ondry, vybraly nejlepší masku průvodu a trio harmonikářů z Klokočné zahrálo
tuš. Medvěd (protože ho zapomněli zastřelit) předal výhru
Marfuše, která po děkovačce přihodila scénku. Byla to
sranda – „oloupení“ projíždějící by mohli vyprávět – a my
se těšíme zase za rok!
16
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torský příběh „O jadérkové hvězdičce“,
která hledala své místo, až ho o Štědrém
dni našla v rozkrojeném jablíčku, nás
zahřál u srdce. Posléze se na pódium
připojili další školáci a společně rozezpívali celé náměstí. Děti nás potěšily
koledami známými, i méně známými,
a závěrečná přetextovaná píseň „Krásný je sníh“, z originálu Jaroslava Hutky
„Krásný je vzduch“, nás příjemně naladila na blížící se Vánoce.
Naši zajíčci byli odměněni patřičným
potleskem a po skončení programu
rozjařeně pobíhali kolem rozsvíceného
stromku a pochutnávali si na báječných
dobrotách u stánku. Děkujeme našim
milým divadelníkům a zpěvákům za
odvahu i výkon na pódiu a také vám
rodičům i všem příchozím za to, že
jste nás přišli podpořit, a vychutnali si
s námi horký čaj či svařené víno. Velký
dík také patří celému organizačnímu
týmu ze strany obce.
Více informací o dění v Zajíčku najdete
na www. rczajicek.cz (aktuálně připravujeme prázdninové příměstské tábory,
další školní rok a řadu dalších akcí).

ZAJEČICE, KOVÁŘOVICE

Zprávy ze Sokola Zaječice

i za pomoc na brigádách. I v tomto roce se budeme snažit
v rámci možností maximálně zlepšit tréninkové podmínky.
Během zimy jsme dokončili instalaci umělého osvětlení.
Nábor dívek ve věku 7 až 12 let proběhne 2. května od
17 hodin na hřišti v Zaječicích.
Florbal: Nadále bezchybně funguje školní florbal pod hlavičkou Sokola Zaječice. Na podzim jsme se opět účastnili
dvou florbalových turnajů pro děti do 10 let v Benešově.
I tentokrát jsme skončili v horní polovině výsledkové listiny. Kluci díky.

Fotbal muži: Sokol Zaječice po loňském úspěšném tažení sezónou (2. místo v tabulce soutěže a semifinále
okresního poháru) nyní „přezimoval“ na solidní 5. příčce
tabulky. V plánu jsou dva přípravné zápasy a poté ostrá
soutěžní utkání. Nejprve s aktuálně posledními Bukovany
(7. 4. doma), ale pak nás čekají dva vedoucí celky Jablonná
(12. 5. doma) a Neveklov (14. 4. doma). Termíny zápasů
najdete na nástěnce Sokola Zaječice u lípy v Zaječicích
nebo na www.sokolzajecice.cz. Budeme rádi, když nás
přijdete podpořit – k zaječickému stadionu totiž vždy patří
zajímavý fotbal s velkou nadílkou gólů a vysoká návštěva
diváků s jedinečnou atmosférou!
Fotbal děti: Sokol Zaječice děkuje dívkám ze starší přípravky za dobře odehranou podzimní část jejich první
sezóny. Týmy dětí pod vedením Honzy Kapinose a Zdeňka
Hladíka fungují výborně, oběma patří velký dík za čas,
který dětem věnují. Stejně velké poděkování patří i všem
dětem a rodičům za jejich účast na trénincích a zápasech

Nohejbal: hráči se pravidelně scházejí dle dohody, na víceúčelovém hřišti v Zaječicích, či v tělocvičně v Čerčanech.
Běh na lyžích: na podzim nově založený oddíl. Gratulujeme Jardu Vejmelkovi, Vláďu Doudovi, Petru Walderovi
a Petru Jaegerovi ke skvělým výkonům a reprezentaci
Sokola Zaječice na letošní Jizerské padesátce (více viz
„Doudova stopa“ a reportáž Jardy Vejmelky). První schůzka oddílu proběhla 17. března, aktuálně má oddíl 14 členů.
Pro příští rok plánuje mimo jiné opět účast na Jizerské 50,
napřesrok ve Vasově běhu. Držíme palce!
Otužilci: Zájmový „kroužek“ funguje v Zaječicích již více
než rok, o první oficiální úspěch nově založeného oddílu se
postarala Vanda z Pětihost při 4. ročníku soutěže v zimním
plavání v Sázavě – Memoriálu Vladimíra Tupého (100 m ve
vodě o teplotě 1,9 0C).
Lezci: Novinkou je i založení lezeckého oddílu. Náplň a zajištění fungování je zatím ve fázi příprav.
Informace o dění v Sokolu Zaječice naleznete na www.
sokolzajecice.cz nebo na facebooku (Sokol Zajčice z.s.).
PYŠELSKÉ LISTY 1/2019

17

ZAJEČICE, KOVÁŘOVICE

Co je nového v Mammas&Mammas
Milí čtenáři, po řádce koncertů v adventním čase by se mohlo zdát, že
jsme nějak utichly. Tak tomu ale není!
Pilně pracujeme na nových písních
a připravujeme se na sérii jarních
koncertů.

a slovenských zpěvaček. Pokud jste
nás už slyšeli, víte, že mimo naše staré
známé rockové a popové světové hity
nově pracujeme na českých písních.
Ani jsme si nemyslely, že nás bude
bavit zpívat „Lásko voníš deštěm“

Naše sbormistryně Amálka K. Třebická umí překvapit. Vybrala a upravila pro nás další pecky v rámci našeho
úsilí interpretovat skladby českých

jako Marie Rottrová! Amálka o tom
byla přesvědčená a měla pravdu. Když
musíte nahradit nástroje celé kapely
jenom hlasy, je to fuška, ale pak to

Kovářovice
O Kovářovicích, obci připojené společně se Zaječicemi k Pyšelům se píše
velmi málo, dá se říci skoro vůbec.
Loňského roku jsem dostala do muzea
kopii pohlednice (originál vlastní pan
Petr Šikl z Prahy) na níž je vidět zvonička na návsi v Kovářovicích a před
ní velké seskupení lidí svátečně oděných. Nevím, z kterého roku fotografie
pochází, ale podle oblečení obyvatel
to bude možná ze začátku dvacátého
století.
Pátrala jsem v knize ,,Kronika“ od
Josefa Vejmelky, kterou napsal v roce
18
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stojí za to. A co teprve songy Hany
Hegerové, Jany Kirschner, Radůzy
atd.! Víc nebudu prozrazovat, bude to
překvapení.
Moc rády Vás uvidíme na našich
koncertech. Hned po uzavírce Pyšelských listů jedeme na Vysočinu na
víkendové soustředění, kde doladíme
poslední tóny a detaily, a pak nás můžete slyšet hned 30. března v sále čerčanského kina. Pozor, hodně lístků je
již prodaných, jak k nim přijít, najdete
na našem webu: mammas-mammas.
webnode.cz/koncerty-a-akce/. Následují koncerty v Ondřejově a v Praze
(detaily o nich budou ještě upřesněny
na webu). V pátek 24. května budeme
opět poctěny vystoupením v kostele sv. Klimenta na Hradišti v rámci
oblíbené Noci kostelů. Pravděpodobně
posledním naším koncertem jarní
sezóny tady v okolí bude účast na
již slavném open air festivalu Oslava
Máje, který se bude konat v Zaječicích den poté, v sobotu 25. května.
Tam kromě nás vystoupí kapely všech
žánrů, to si rozhodně nenechte ujít.
Těšíme se na Vás!
Klára Křížová, M&M
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1970. Je v ní psáno o historii Zaječic,
Kovářovic a Pyšel. Tam jsem se dočetla, že roku 1942 byl odebrán zvonek ze
zvoničky v Kovářovicích pro válečné
účely, jako celá řada zvonů a zvonků
v této době.
Tento zvonek byl bronzový, vážil
jen 18 kg, spodní průměr měl 31 cm

a vysoký byl 25cm. Byl bez letopočtu
a na vnější straně měl obraz sv. Václava a nápis L.V.T.N.Z.G.L.
Další zpráva pochází z roku 1947.
Zdejší Svaz české mládeže v Kovářovicích zakoupil z výtěžků zábav
a divadelních představení jimi pořádaných nový zvonek. Zvonek dodala

firma Matoušek z Brna. Vážil 50 kg,
výška 36 cm, spodní průměr 37 cm.
Nápis na něm ,,sv. Václav 1946“. Byl
totiž objednán předcházejícího roku.
Svěcení zvonu prováděl O. Koza o Svatodušních svátcích za účasti hasičského sboru, organizace Baráčníků,
MNV, Svazu mládeže s jejich hudbou.
Po přivítání Fr. Málkem z Kovářovic
předal zástupce MNV Josef Vejmelka
zvon osadě Kovářovice s přáním, aby
zvonek nezvonil jen v době smutné,
ale zvěstoval i doby radostné. Děvčata
z Kovářovic – Havlíčková, Troníčková a Vejmelková – přednesla básně
a nový zvonek byl vytažen na novou
kapličku. Paní Málková na něj prvně
zazvonila. Pak se odbývala taneční
veselice v sále hospody ,,U Troníčků“.
V ,,Kronice“ pana Vejmelky je
psáno ještě více o historii Kovářovic,
Zaječic a Pyšel. Knihu je možno si zapůjčit v knihovně a muzeu v Pyšelích.
Muzeum bude otevřeno od 5. dubna 2019 do 10. listopadu 2019 vždy
v pátek od 10.00–12.00 a od 13.00–
17.00 v sobotu od 10.00–12.00 a od
13.00–16.00.
Srnská Zdena

Kaplička na návsi v Kovářovicích dnes. Po poslední opravě, které se v roce
1981 chopil Emil Homolka z Kovářovic, se nyní chystá další. Iniciátory
jsou Pavel Sadecký a Jiří Vlček, kteří se nad pivkem v zaječickém Oksfordu vsadili, že ji zrenovují. Dveře do kapličky již zrepasoval Josef Klačo ze
Zaječic, plaňky k ohrádce nachystal Emil Homolka. Kovářovická parta se
domluvila s místostarostou Janem Kostrhounem, že mohou materiál nakupovat na Pyšely v tamních stavebninách. Věříme, že se v příštím vydání
Pyšelských listů pochlubí výsledkem společné práce. Jen tak dál!
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Lyžařský zájezd žáků naší školy
Ve dnech 24.2 až 1. 3. 2019 se žáci
7., 8. a části 9. třídy Základní školy
T. G. M. v Pyšelích zúčastnili lyžařského výcviku v Horní Vltavici, který
organizoval pan uč. Martin Kovář také
jako lyžařský instruktor. Další dva
zkušení instruktoři byli Roman Plecitý
a Petr Nezveda.

Výcvik probíhal ve 3 skupinách pod
vedením instruktorů. Byli zde také
žáci, kteří zatím neměli zkušenosti
s lyžováním a začínali na mírnějším
svahu pod odbornou instruktáží pana
uč. Kováře. Za dva dny už byli schopni
sjíždět velký svah s ostatními, což jsme
všichni obdivovali. Ostatní jezdili na

Pedagogický dozor zajišťovala Jana
Křížová a zdravotní péči Hana Brožová.
Ubytování v hotelu Salivar bylo velmi
příjemné a domácí jídlo výborné.

větším svahu, kde si zdokonalovali
svůj lyžařský styl pod vedením svých
instruktorů. Každý večer probíhalo
zhodnocení dne, plán na den příští

a žáci mohli vidět své jízdy na natočeném videu a konzultovat se svými
instruktory případné vylepšení lyžařského stylu.
Středa byl odpočinkový den,
prohlídka okolí a večerní přednáška
zdravotnice Hanky o první pomoci
včetně demonstrací.
Čtvrtek byl poslední den lyžování
a instruktoři připravili pro naše lyžaře
soutěžní slalom.
Večer před večeří bylo vyhodnocení nejen lyžování, ale také úklidu na
pokojích.
Po večeři byl v první části večera připraven soutěžní program a ve
druhé volná zábava. Žáci měli s sebou
masky na karneval a hudba se rozléhala hotelem. Samozřejmě nechyběl
tanec. V pátek po snídani následoval
úklid pokojů, rozloučení a odjezd
domů.
Děti si přivezly nejen diplom
o účasti na lyžařském výcviku, ale
hlavně plno zážitků a vzpomínek na
Horní Vltavici.
Mgr. Jana Křížová
a Mgr. Martin Kovář

Slavíme Mezinárodní den žen ve ŠD
V pátek 8. března jsme si v družině
připomněli MDŽ. Bohužel ho řada
lidí považuje za přežitek minulého
režimu a je neprávem opomíjen. Vysvětlili jsme dětem, že ženy po dlouhá
staletí neměly stejná práva jako muži.
Nesměly volit, nemohly se účastnit
veřejně-politického života, neměly
rovné pracovní podmínky a mzdy
jako muži. To vše si musely poměrně
těžce vydobýt.
Od roku 1975 se přitom jedná
o mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů (OSN). Je to památný den výročí
vyvrcholení stávek nespokojených
20

PYŠELSKÉ LISTY 1/2019

newyorských švadlen, které se konalo
8. března 1908. Pro ženu je tento den
oslavou uznání a zaručeně potěší každou z nás, když nám muži připomenou, že jsme pro ně výjimečné a že si
váží všeho, co pro ně a rodinu děláme.
Velmi nás potěšila kytička pro
každou ženu na naší škole od našich
vrátných p. Tulacha a p. Folprechta.
Všechny jsme měly hned hezčí den
a pracovalo se s úsměvem a potěšením. Tento svátek byl velkým důvodem k tomu, aby se vybrané děti
ze všech oddělení v doprovodu naší
vychovatelky „Dáji“ vydaly s malou
gratulací za ženami do ALZHEIMER

ŠKOLA A ŠKOLKA
HOME Pyšely. Dětský rozruch a radost přinesla do domova příjemnou
atmosféru. Přednesly básně, které
měly nacvičeny z recitační školní
soutěže „Pyšelská kytička“ a za něž
většina z nich získala ocenění.
Nechybělo přání pevného zdraví
a všeho nejlepšího. Děti předaly zhotovená přáníčka pro potěšení, a pak už
jen slib, že opět přijdou a předvedou,
co nového se naučily.
Kdo měl zájem, mohl udělat přáníčko v družině pro maminku, babičku,
nebo paní učitelku.
Školní družina Pyšely

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI
LÉTO 2019
KAŽDÝ DEN OD 7:30 DO 16:00 HOD
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ SE ZAHRADOU
UPROSTŘED VENKOVSKÉ PŘÍRODY,
ZÁŽITKY, OBJEVY, DOBRODRUŽSTVÍ
A LEGRACE ZARUČENY!

CENA ZA TÝDEN (VČETNĚ STRAVY)
2300 KČ (DĚTI 3 – 6 LET), 2400 KČ (DĚTI 6 – 11 LET)
TÝDEN

TÉMA

TÉMA

DĚTI 3 – 6 LET

DĚTI 6 – 11 LET

8. – 12. ČERVENCE

BROUČCI A BERUŠKY

DÁMSKÁ JÍZDA

15. – 19. ČERVENCE

VÝPRAVA DO VESMÍRU

ŠPIÓNSKÁ MISE

22. – 26. ČERVENCE

MAGICKÉ ČAROVNÁNÍ

ROBINSONI
A ROBINSONKY

29. ČERVENCE
– 2. SRPNA

NOEMOVA ARCHA

PÁNSKÁ JÍZDA:
SUPERHRDINOVÉ

5. – 9. SRPNA

MALÝ KUCHAŘ ANEB
ZAJÍČCI V HRNCI

ZAJÍCI V HRNCI ANEB
MASTERCHEF ZAJEČICE

12. – 16. SRPNA

CESTA KOLEM SVĚTA

DOBRODRŮŽO V PŘÍRODĚ

19. – 23. SRPNA

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA

více informací na www.rczajicek.cz

A

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, PROSÍME,
POŠLETE PŘIHLÁŠKU NA

VRZALOVA@RCZAJICEK.CZ
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Neviditelná výstava
Pobyt ve tmě byl znám již v dávných
kulturách na celém světě. Například
v Egyptě byl pobyt ve tmě jednou ze
zkoušek duchovní zralosti adeptů při
takzvaném zasvěcení. V současnosti
se z hlediska terapeutického věnuje
tématu dlouhodobého pobytu ve tmě
Jaroslav Dušek. Své pocity popisuje
v knize Tvarytmy, kterou provázejí
ilustrace nevidomých.
My jsme se ocitli ve tmě jen na
hodinu. Navštívili jsme Neviditelnou

výstavu v Praze. Tato výstava slouží
pro pochopení světa lidí, kteří jsou
nevidomí nebo mají jen zbytky zraku.
A právě oni, muži a ženy, byli našimi
průvodci ve tmě.
Na stěnách velkého sálu byly panely
s fotografiemi nevidomých významných osobností s doprovodným
textem z jejich života. Přesto, že nevidí
svět kolem sebe, dovedli a dovedou
vnášet světlo do našich duší a radost
do našich srdcí hlavně svým hlasem,

Jaké stopy zanechala tato výstava v našich žácích?
• Mně se líbilo, že jsem ty věci neviděla a musela jsem je ohmatávat (Terezka, 2. tř.)
• Pro mě bylo těžké hledat po slepu věci (Mireček, 2.tř.)
• Líbilo se mi, že jsem byla v kavárně a byla tam tma, vonělo to tam kávou
a poprvé jsem se bála (Karinka, 2.tř.)
• Líbil se mi Pichtův psací stroj s Braillovým písmem (Hyneček,2.tř.)
• Mně se líbilo, že jsme si mohli vyzkoušet, jak se cítí lidi, kteří nevidí nic.
Také že jsem si vyzkoušela chodit s bílou holí (Martinka, 2.tř.)
• Konečně jsem poznala život nevidomých lidí. Jsem ráda, že jsem tam jela.
Musí to být těžké být nevidomým člověkem (Amálka, 4.tř.)
• Nejvíce se mi líbil psací stroj pro nevidomé lidi. Také mě zaujaly hračky
pro nevidomé děti (Nelinka.,4.tř.)
• Výstava se mi moc líbila. Teď si nevidomých lidí vážím ještě víc. Během
výstavy jsem se s jejich životem seznámila. Doporučuji vám, abyste se tam
šli podívat (Alenka,4.tř.)
22
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svojí prací i tím, že prostě jen jsou. Na
stolečkách se nacházely různé stavebnice, hry, prostorové modely, knihy
psané Braillovým písmem a také Pichtův psací stroj pro nevidomé. K dispozici zde byly i pásky na oči, abychom
se mohli na chvíli stát nevidomými
a zkusili si pohrát, psát nebo také chodit v prostoru i s pomocí bílé hůlky.
Byli jsme rozděleni do několika
malých skupinek. Ty se svými průvodci vcházely po patnáctiminutových
intervalech do tmy, která byla černá
tak, že by se dala krájet. Dle pokynů
průvodců jsme dali levou ruku před
sebe a pravou měli připravenu pro
poznávání v prostoru. Řídili jsme se
výhradně hmatem, sluchem, čichem
a slovem našich průvodců.
Prošli jsme bytem s několika pokoji
a sociálním zařízením. Poté jsme se
ocitli na rušné ulici s auty, hovořícími
lidmi a tržnicí se stánky s ovocem
a zeleninou. Plynule jsme přešli po
dřevěné lávce, za zurčení potůčku
a zpěvu ptactva do malého lesíka.
Z přírody nás vedly kroky k návštěvě
galerie výtvarného umění. Dotýkali
jsme se nějaké sochy. Naše průvodkyně Nikola nám sdělila, že je to mytologická postava obra Atlase, který na
své šíji drží nebeskou klenbu. Závěrem
naší „cesty tmou“ jsme s pomocí průvodkyně usedli na židličky u baru, kde
bylo možné si objednat nealkoholické
nápoje. Některé děti této nabídky využily a zkusily si také zaplatit drobnými
mincemi.
A už tu byly dveře a za nimi světlo.
Přivřeli jsme oči, aby to pro nás nebyl
tak velký šok. Osvětlený prostor nám
umožnil návrat mezi ostatní do velkého sálu. Sdělovali jsme si své dojmy
z pobytu ve tmě, každodenní reality
nevidomých lidí.
Jsme schopni jim nyní porozumět?
Jsme schopni jim v případě potřeby
pomoci?
Mgr. Jitka Bartošová

ŠKOLA A ŠKOLKA

Zápis dětí do MŠ Pyšely
na školní rok 2019–2020

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Pyšely na školní rok 2019–2020

proběhne ve čtvrtek 2.května 2019, v ředitelně mateřské školy,
od 10.00 do 16.00 hodin.
Školský zákon stanoví povinnost
předškolního vzdělávání. Ve školním
roce 2019/2020 se bude týkat dětí
narozených 1.9.2013-31.8.2014.
Děti, které nějakou mateřskou školu
zapsanou v Rejstříku škol a školských
zařízení navštěvují, už mají tuto
povinnost splněnou a nic se pro ně
nemění. Předškoláci, kteří do mateřské školy zatím nechodí, navštěvují
dětskou skupinu nebo jiné zařízení,
musí projít zápisem do mateřské
školy, která je zapsaná v Rejstříku
škol a školských zařízení. Pak mohou
nastoupit do MŠ k pravidelné denní
docházce nebo zvolit tzv. individuální

vzdělávání a zůstat ve svém původním
zařízení. Povinností obce je stanovit
spádové obvody i pro mateřské školy.
Děti s trvalým pobytem ve spádovém
obvodu MŠ budou mít při zápisu
přednost před stejně starými dětmi
s trvalým pobytem mimo spádový
obvod.
K zápisu se zákonný zástupce dostaví
osobně a s sebou přinese : svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pyšely 13.3.2019
Ilona Kryzánková
ředitelka MŠ Pyšely

Informace k zápisu
Milí rodiče, v předškolním vzdělávání i nadále probíhají důležité změny. Chci
Vás touto cestou seznámit s tím, co nás, ale i Vás a Vaše děti čeká.
Novela školského zákona přinesla, v roce 2017, zásadní změnu a to – povinné předškolní vzdělávání od 5 let do zahájení povinné školní docházky.
Takže poslední rok před nástupem do ZŠ ukládá zákon všem zákonným
zástupcům povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.
Nyní ještě krátce k předškolnímu vzdělávání:Dítě ve věku od 5 let do zahájené školní docházky ze spádové oblasti bude přednostně přijato v naší MŠ.
Můžete s ním ale jít i do jiné MŠ, kde však nemáte zaručeno přijetí. Školský
zákon umožňuje i jiný způsob plnění předškolního vzdělávání – §34 odst. 5 –
individuální vzdělávání. U zápisu se,mohou zákonní zástupci dohodnout
s ředitelkou MŠ, že chtějí své dítě v posledním roce vzdělávat jiným způsobem. MŠ určí podmínky pro zdárný průběh a v řádném termínu, vyhlášeném
MŠ se zákonní zástupci dostaví do MŠ na ověření úrovně oblastí, v kterých
má dítě být vzděláváno dítěte a donést předem domluvené náležitosti.
Pokud budou předem splněny všechny podmínky dané individuálním
vzděláváním, není dále třeba již dalšího „ přezkoušení „ dítěte. Pokud ale
podmínky splněny nebudou nebo se zákonní zástupci nedostaví v řádném
ani náhradním termínu, má ředitelka povinnost individuální vzdělávání
ukončit a dítě se tak musí vzdělávat denně v mateřské škole. Individuálně
vzdělávané děti se nemohou účastnit žádných akcí pořádaných MŠ, protože
zákonní zástupci se rozhodli pro tuto formu vzdělávání.

Ředitelka Mateřské školy Pyšely
stanovila následující kritéria, podle
kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení
§ 165 odst. 2, písm. b), zákona č.561/
2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
v daném roce, překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu. Při přijímání dětí do
Mateřské školy Pyšely vychází ředitelka z následujících kritérií:
1. Děti, které dovrší 5 let do
31. 8. 2019 a děti s odkladem školní
docházky, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, pokud mají
místo trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu.
2. Děti, které dovrší 4 let do 31. 8. 2019,
pokud mají místo trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu nebo
jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově a to do výše povoleného počtu dětí uvedeném ve školském
rejstříku, seřazené podle věku od
nejstaršího po nejmladší.
3. Děti, které dovrší 3 let do 31. 8. 2019,
pokud mají místo trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu nebo
jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově a to do výše povoleného počtu dětí uvedeném ve školském
rejstříku, seřazené podle věku od
nejstaršího po nejmladší.
4. Děti s místem trvalého pobytu
mimo příslušný školský obvod a to
do výše povoleného počtu dětí
uvedeném ve školském rejstříku,
seřazené podle věku od nejstaršího
po nejmladší.
Kritéria vydala: Ilona Kryzánková
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V knihovně to bylo prima…
V úterý 19.března jsme byli, díky paní Mirce Kocourkové, s nejstaršími dětmi v Městském infocentru
a knihovně.
Víte, že můžeme chodit do knihovny taky? A to dokonce, i když ještě nechodí děti do školy.
Mají tu spoustu krásných knížek, můžeme si je půjčit
domů a číst pohádky nebo příběhy o zvířátkách. Spolu
se můžeme učit básničky a když něco nebudeme vědět
nebo něčemu rozumět, mají tu i encyklopedie.
Jaké má předčítání výhody ? Posiluje vazbu mezi dítětem a rodičem, rozvíjí dětskou fantazii, poslouchání
pohádek zlepšuje pozornost a schopnost učení.

Tak už zase lyžujeme….
Na Chotouni na sjezdovce je letos naštěstí sněhu dost.
V únoru sem děti vyrazily na lyžařský kurz. Lyžařská
škola Předškolní sport naučí lyžovat i úplné začátečníky a těm pokročilým nabídne náročnější aktivity,
takže spokojeni jsou nakonec úplně všichni, protože
sníh a zimní sporty patří k sobě.

Velký karneval u malých dětí
Na chystaný karneval se naše děti dlouho těšily.
Společně zdobily třídy a vyráběly. O veselé masky se
postaraly jejich rodiče, o zábavu paní učitelky. Děti
v maskách nadšeně tančily a hrály spolu různé hry.
Karneval byl prostě velká zábava a radost pro velké
i malé.
Ilona Kryzánková
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KLUB SENIORŮ
Každou první středu v měsíci
bývá v přízemí Městského úřadu
veselo. Schází se tu náš Senior klub,
abychom si popovídali, podělili se
s ostatními o své zážitky rodinné,
zdravotní, události v obci a okolí.

Společně oslavujeme svátky
a narozeniny i si zatancujeme při
oslavách MDŽ a v prosinci kolem
Mikuláše a Vánoc. Při muzice
manželů Beránkových si zazpíváme
a posedíme při menším pohoštění

z vlastních zdrojů. Dvakrát do
roka jezdíme na výlety a to na
kratší do blízkého okolí vlakem
nebo vlastními auty. Velký výlet
bývá vždy v polovině září na celý
den po republice na místa, která si
společně určíme.
Také společně zajíždíme do divadel
do Prahy. Na velký výlet a na
zájezdy do divadla nám na dopravu
přispívá MěÚ.
Členské příspěvky si platí každý
člen 100, – Kč ročně. Náš Senior
klub vznikl už před patnácti lety,
bylo nás tenkrát kolem padesáti.
Dnes je nás čtyřicet dva a velmi
rádi bychom přivítali další seniory,
kteří by případně přinesli nové
nápady.
Těšíme se na Vás.
Senior klub Pyšely

SOKOL

Sokolská oslava 15. června 2019
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás
jménem T.J.Sokol Pyšely pozvali na vzpomínkovou
akci, pořádanou k 90 výročí otevření tenkrát nově
vybudované pyšelské sokolovny.
5. června, roku 1929 to byl významný den pro
veškeré pyšelské sokolstvo a pyšelské obyvatele. Od
té doby je tato budova v sokolské péči a již 90 let
slouží nám všem. Vy všichni, kteří se rozhodnete
přijít, s námi prožijete hezký den plný her pro děti
a ukázek našeho sletového cvičení.
Setkáním se zajímavými osobnostmi a funkcionáři
sokola nás provede Adéla Gondíková, která nám
též pomůže odhalit pamětní desku na budově.
Vystoupí i sokolové z jiných jednot a hezké odpoledne
v tělocvičně zpestří hudební program, který ve
své zábavné show „Když v Praze bejvávalo blaze“
a „S košíkem písní půjdeme k vám“ předvedou Jan
Vízner a Helena Krupová.

V okolí sokolovny najdete stánky s možností
občerstvení a nákupu různých drobností, nebo
spojíte návštěvu oslav s obědem v restauraci
Sokolovna, která je známá svou kvalitní a chutnou
kuchyní.
Pokud se ještě nebudete cítit unaveni, můžete
se pobavit na večerní diskotéce v podání
profesionálního DJ. Podrobný program s časovým
sledem oslav bude včas publikován na všech
informačním místech, na která jste zvyklí. Je naším
přáním, abyste se u nás, v sobotu 15. června 2019,
cítili stejně příjemně, jako naši předkové před
devadesáti lety.
Těšíme se na Vaši účast!
za výbor T.J.Sokol Pyšely
Jaroslav Chalupa

PYŠELSKÉ LISTY 1/2019

25

SOKOL

Gymnastický oddíl a workshop v Pyšelích
Od září 2019 vzniká pod záštitou
TJ Sokol Pyšely a FMX Academy Petra
Piláta nový gymnastický oddíl s názvem GymPyš. Oddíl se bude účastnit
nejen závodů ve sportovní gymnastice, ale také závodů v TeamGymu (týmová gymnastika) a soutěží
v parkouru. Otevírat se bude kurz
gymnastické přípravky (děti 5-6 let)
a kurz gymnastiky pro dívky a chlapce
(7–10 let). Po individuální dohodě

bude možnost nabírat i mladší/starší
děti. Základní gymnastické prvky se
děti naučí již během prvního pololetí
a pravidelnými tréninky se budou neustále zlepšovat a postupně přecházet
do závodních družstev.
Gymnastika je sport, kterému se
mohou děti věnovat již od raného
věku. Je pro ně nejen velikou zábavou,
ale i ideálním základem k fyzickému, duševnímu a sociálnímu rozvoji.

Vedoucí oddílu:

Ing. Šárka Vorlová
• trenérka sportovní gymnastiky žen – certifikát
II. třídy
• trenérka TeamGym – certifikát – půlroční kurz
v Dánsku
• choreografka pódiových skladeb Teamgym
• účastnice ME TeamGym (2010 – 2012)
• několikanásobná mistryně a vícemistryně ČR
v TeamGymu
Trenérka:
Bc. Iveta Otavová
• trenérka sportovní gymnastiky mužů
• trenérka Teamgym – certifikát UEG TeamGym
Camp v Itálii
• účastnice ME TeamGym 2010
• mistryně a vícemistryně ČR v TeamGymu
• choreografka pódiových skladeb TeamGym
• závodní, sportovní gymnastika (1996-2010)
Trenér:
Nazar Hul
• trenér a rozhodčí sportovní gymnastiky mužů
• trenér Teamgym – certifikát UEG TeamGym
Camp v Itálii
• účastník ME TeamGym 2010, 2016
• mnohonásobný mistr ČR ve sportovní gymnastice a teamgymu
• profesionální kaskadér
• trenér parkouru a freestyle akrobacie
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Trenéři dbají hlavně na pohybovou
průpravu, zpevnění těla, rozvoj síly,
dynamiky, koordinaci a orientaci
v pohybu. Tyto základy jsou výborné
i pro uplatnění v jiných sportech. Je
všeobecně známo, že gymnastika je
základ pro všechny ostatní sporty.
Děti budou vedeny ke sportovnímu
a fair play chování a díky pravidelným
tréninkům se naučí disciplíně a spolupráci v týmu.

Šibřinky 2019
Vodní svět bylo téma letošních sokolských Šibřinek, které se konaly 23.
2. 2019. V nazdobeném sále pyšelské
sokolovny se tak sešli vodníci, Vltavínky, piráti, dušičky, potápěči, žraloci,
námořníci a další bájné i opravdové
bytosti. Některé masky měly k potěšení všech ostatních připravený
slavnostní nástup či taneček. K tanci
i poslechu hrála již tradičně KOLÁŘ
BANDa.
Vyvrcholením příjemného večera
bylo vyhlášení nejhezčích masek,
které si volí účastníci sami, vhozením
vstupenky do připravených hlasovacích nádob. Vítězové vylosovali téma
na příští rok – a tím je: U NÁS NA
VENKOVĚ.
Druhý den odpoledne jsme připravili maškarní ples i pro děti. Letos se
jim o zábavu postaral taneční mistr,
který vede kroužek Street dancu pro
děti u nás v sokolovně. Jeho svěřenkyně se postaraly o předtančení.
Všem účastníkům obou plesů děkujeme za příjemnou atmosféru a těšíme
se na Vás i příští rok.
Za T. J. Sokol Pyšely
Kateřina Heřmanová

SOKOL
V sobotu 8. června 2019 proběhne workshop/
otevřená lekce pro veřejnost, kde si děti mohou
vyzkoušet, jak takový gymnastický trénink vypadá. Děti si budou moci zkusí cvičení přímo
na nářadí pod vedením zkušených trenérů.
V případě zájmu bude možnost registrace do
kurzů, které začínají v září a budou probíhat
každé pondělí a středu v místní sokolovně.

BOROVÁ LHOTA

Od září 2019 vzniká pod záštitou T.J. Sokol Pyšely a FMX Academy Petra Piláta nový gymnastický odd
názvem GymPyš. Oddíl se bude účastnit nejen závodů ve sportovní gymnastice, ale také závodů
TeamGymu (týmová gymnastika) a soutěží v parkouru. Otevírat se bude kurz gymnastické přípravky (d
5-6 let) a kurz gymnastiky pro dívky a chlapce (7-10 let). Po individuální dohodě bude možnost nabíra
mladší/starší děti. Základní gymnastické prvky se děti naučí již během prvního pololetí a pravidelný
tréninky se budou neustále zlepšovat a postupně přecházet do závodních družstev.

Zprávy z Borové Lhoty
V naší republice je mnoho obcí
s názvem Lhota. Některé mají hezké
i poetické názvy, např. Hroznová,
Lipová, Dubová apod. A do nich patří
také Borová Lhota, která je součástí
města Pyšely.
V dřívějších dobách byl i název
Lhota Borová. Původ názvu Lhoty
vznikl v dávných dobách cca ve 12.
století, kdy v naší zemi se začaly
rozrůstat vesnice a zakládaly se stále
nové, tam kde byla ještě volná půda
k obhospodaření. Ti lidé, kteří toto
učinili, byli po nějaký čas osvobozeni
od všech dávek – daní. Tomu se
říkalo – lhůta a později vznikly názvy
samotných vesnic. Každá i třeba malá

Gymnastika
je sport,
mohou děti4.3.
věnovat
od zvoleni
raného věku.
Je pro ně nejen velik
víska
měla svůj
úřad kterému
a svého se
starostu.
2019jižbyli
tito členové
zábavou,
ale
i
ideálním
základem
k
fyzickému,
duševnímu
a
sociálnímu
rozvoji.
osadního výboru – Antonín Trenéři
Bareš, dbají hlavně
Jak známe z vyprávění a z dobových
pohybovou průpravu, zpevnění těla, rozvoj síly, dynamiky, koordinaci a orientaci v pohybu. Tyto zákla
listin,
byl takový
ve 20.
letech
Michal
Kubizňák
a Marek
Platil.
jsou výborné
i pro úřad
uplatnění
v jiných
sportech. Je
všeobecně
známo, že
gymnastika
je základ pro všech
minulého
století
i
na
Borové
Lhotě.
Členové
si
za
svého
předsedu
zvolili tréninkům
ostatní sporty. Děti budou vedeny ke sportovnímu a fair play chování a díky pravidelným
Byl
to osadní
jehož starostou
byl Antonína Bareše. Je potěšitelné,
naučí
disciplíněúřad,
a spolupráci
v týmu.
Antonín Bareš a členové osadní rady
že tento ,,úřad“ zdědil po svém
dědečkovi a i ostatní členové po svých
Jan Hruška, František Platil a Josef
Platil.
předcích.
V současné době, kdy v tomto
Osadní výbor bude občany
zastupovat na jednáních zastupitelstva
volebním období nebyl zvolen žádný
zastupitel z Borové Lhoty se rozhodlo
města Pyšely. Předkládat své
zastupitelstvo města Pyšely v souladu
návrhy týkající se rozvoje části obce
s ustanovením §120 odst.1, zákona č.
a i rozpočtu, vyjadřovat se k různým
128/2000 Sb., Zákon o obcích ve znění připomínkám a podnětům týkající
pozdějších předpisů, zřídit osadní
se části obce. Do dalšího období jim
přejeme mnoho zdaru.
výbor pro obec Borová Lhota.
Na zasedání zastupitelstva dne
B. Nádvorníková
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BOROVÁ LHOTA

Městečko 1924
Fotopohlednice, sepiové barvy,
jeden horní záběr na obec od
severovýchodu. Název obce je
v levém horním okraji. Ve středu
v popředí je postava muže stojícího v mladém borovém lese.
Tento les vysázel na svém
pozemku pan Hruška z Borové
Lhoty kolem roku 1917. V roce
1947 pole i les od něj koupil pan
MUDr. Josef Aul. Bohužel neznám ostatní domy, které jsou na
tomto záběru vidět.
Pohlednice vyšla nákladem
Rudolfa Hrubého, Městečko.
Zhotovena byla K. Zunou, Vinohrady, číslo 5084b. Rozměr pohlednice je 136×88 mm. Dle razítka prošla poštou v Poříčí nad

Sázavou 18. 2. 1924. Opatřena je
50h zelenou poštovní známkou –
Osvobození republiky. Ta byla
dána do oběhu 18.6.1920 v počtu

469 990 000 ks. Navrhl jí V. H.
Brunner.
Honza Kostrhoun

RoRace team P yšely
pořádá

31. 3. 2019
Z ÁVOD HORS K ÝC H KOL

M T B P Y Š E LY O F F R O A D
START/CÍL
u rybníka Debrný, Pyšely
prezentace do 10.30 hod.
start v 11.00 hod.
vyhlášení výsledků: cca ve 14 hod.
přihlášky: info@roraceteam.cz

(do přihlášky uveďte jméno, příjmení, oddíl, kategorii
a rok narození)
Vámi zaslané údaje budou použity pouze pro potřeby
tohoto závodu.

KATEGORIE:

ženy, muži
juniorky, junioři (12-16 let)
DÉLKA TRASY:
25 km (15 km)
PŘEVÝŠENÍ:
660 m
!TRAŤ JE TECHNICKY I FYZICKY NÁROČNÁ!
OBČERSTVENÍ: formou cateringu v místě
startu a cíle

kontakt: www.roraceteam.cz, +420 602 139 769 Tomáš Chmátal
Závod je pořádán za podpory města Pyšely
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VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ:
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická
situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou
odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní
porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.
JAK POSTUPOVAT?
1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře (OLH)
Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte,
kontaktuje
místně příslušný orgán
státní správy lesů (SSL) na
VÝZVA
PRO VLASTNÍKY
LESŮ:
VÝZVAobci
PRO
VLASTNÍKY
LESŮ:
s rozšířenou působností (ORP), kde vám sdělí nezbytné
Rámcová doporučená opatření:
Rozsah kůrovcové
kalamity je největší
orgán SSL Každý vlastník a správce
informace.
Rozsah
kůrovcové
kalamity
je
největší
v
historii
ČR!
Současná kritická
v historii
Současnáokritická
lesa
je povinen
2. ČR!
Informujte
stavu vašeho lesa
orgán
SSL sám nebo prostřed• Celoročně důsledně vyhledávat,
situace
vyžaduje
vaši aktivní účast!
nictvímúčast!
svého OLHVlastníci
informovat a nájemci
situace
vyžaduje
aktivní
lesů
jsou
Každý
vlastník vaši
a správce
lesa je povinen
sám nebo vyznačovat, včas
vytěžit a účinně
Vlastníci a nájemci lesů jsou
o šíření škodlivých činitelů (kůrovprostřednictvím
svého OLH ce)
informovat
šíření škodlivých
veškeré dříví
napaodpovědní
za lesa.
zachování
lesa.
zanedbání
o nově
lesní
odpovědní
za zachování
Důsledorgán Důsledkem
SSL.oOrgánem
SSL je
vždy asanovat péče
dené
kůrovci.
Asanací
se
rozumí
činitelů
(kůrovce)
orgán
SSL.
Orgánem
SSL
je
vždy
příslušný
kem zanedbání péče o lesní
příslušný odborný pracovník úřadu
porosty
jsoupracovník
významná
bezodkladnépředpisů.
odkornění dříví nebo
porosty
jsou
významná
finančníúřadu
ztráta finanční
odborný
ORP.ORP. ztráta a porušení právních
chemický postřik celého povrchu
a porušení
právních státní
předpisů.
3. Využijte
státnína
podpory
a čerpejte
3. Využijte
podpory a čerpejte
dotace
své lesy
kmene v larválním stádiu kůrovce,
dotace na své lesy Prostřednictvím
Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze v důsledku čehož kůrovec nedokončí
Krajského úřadu Středočeského kraJAK
JAKPOSTUPOVAT?
POSTUPOVAT?
žádat o dotace na hospodaření
lesícho dotace
(asanace,
zalesnění, svůj vývoj a uhyne. Asanací se nerozuje lzev žádat
na hospodaření
mí pouhý(OLH)
odvoz dříví z lesa, protože
porostů,
oplocenky
1. výchova
Kontaktuje
svého
odborného
hospodáře
v lesíchatd.).
(asanace, lesního
zalesnění, výchova
 ontaktuje
svého lesních
odborného
1. K
lesního hospodáře (OLH). Každý

lesních porostů, oplocenky atd.).

tímto naopak dochází k šíření škůdce,

Každý
vlastník
lesa
má
k dispozici
Pokud
jej neznáte,
Pokud
nevíte
obraťte
který v neošetřeném
dříví svůj vývoj
vlastníksilesa
má krady,
dispozici
OLH.se na:
Pokud
si nevíte
rady, obraťte seOLH.
na:
dokončí.
 jej
místní
obecní
úřadmístně
Pokud
neznáte,
kontaktuje
míst- • příslušný
místní obecníorgán
úřad
kontaktuje
státní
správy
lesů (SSL) na
ně příslušný
správy lesů
• úřad obce s rozšířenou působností • Zaměřit se na napadené stromy
 úřadorgán
obcestátní
s rozšířenou
působností
a nikoli
souše, které
již nepředstavují
(SSL) na obci
s rozšířenou
působ•působností
https://www.kr-stredocesky.cz/
obci
s rozšířenou
(ORP), kde vám
sdělí
nezbytné
 https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
riziko šíření škůdce. Staré souše jsou
ností (ORP), kde vám sdělí nezbytweb/20994/17

dotace:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65
informace.
né informace.
• dotace: https://www.kr-stredoces- již mrtvé stromy a nemají čerstvé lýko,

2. I nformujte o stavu vašeho lesa

které je potravou kůrovců. Tyto souše

ky.cz/web/20994/65
2. Informujte o stavu vašeho
lesa orgán SSL již škůdce opustil a napadl živé jedince
Odbor životního prostředí a zemědělství
smrků v jejich nejbližším okolí. Právě
vlastník
a správce lesa je povinen
sám nebo
Zborovská 11Každý
150 21 Praha
5 www.kr-stredocesky.cz
tyto čerstvě napadené jedince smrků
a asanovat.
prostřednictvím svého OLH informovat oje nezbytné
šíření vytěžit
škodlivých
• Odstraňovat a asanovat rovněž poostatní dříví atraktivní
činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSLlomy,
je vývraty
vždya příslušný
pro rozvoj kůrovců. Čerstvé polomy
odborný pracovník úřadu ORP.
a vývraty (mající zelené jehličí) vůní
své pryskyřice kůrovce přitahují. Na
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na
své lesy
těchto stromech, které již nemají
schopnost se přirozeně
Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského
kraje bránit,
lze je kůrovec schopen se velmi rychle namnožit
žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace,
zalesnění,
a rozšířit.
výchova lesních porostů, oplocenky atd.). Pokud nebudeme včas zpracová-

vat kůrovcem napadené stromy,

dojde k plošnému rozpadu lesPokud si nevíte rady, obraťte se na:
ních ekosystémů.
 místní obecní úřad
Chraňte svůj majetek a zachovejte
jej budoucím generacím!
 úřad obce s rozšířenou působností
 https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
 dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65
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jsem tak přišel o možnost dostat
se do užšího výběru. Tím úrazem
se mi trošku utlumila fotbalová
SK PYŠELY
perspektiva. Ale i přesto jsem
se v sedmnácti letech dostal do
A týmu Vyšehradu. Hráli jsme
3. ligu. Po půl roce jsem se stal
kapitánem a už byl o mně zase
zájem. No jenže se blížila vojna.
Na vojnu jsem nastoupil do Rudé
hvězdy Praha, která hrála pražský přebor. Z vojny jsem se vrátil
zpátky do Vyšehradu. Jenže potom přišel zájem z druh
1961 hrála 2. ligu. Tam jsem hrál 10 let. Z toho tedy
v divizi, 3. lize. Jednou jsme spadli, jednou postoupil
Ledecký, to byl starší bratr brankáře Slávie a Bohemky
Vyšehradě. Když mi bylo už 30 let, pomohl jsem jim ješt
Pak mě ještě přemluvil kamarád, co trénoval SK Nusle
sledovat
nějaký pán,
říkal „ty, ty, Letenské
pláni bylovpět
fotbalových
Od jakého
roku žijete
v Pyšelích?
mě
koupil
pana on
Procházka
s Marešem
roce
1974 do P
Od jakého
roku
žijete v Pyšelích?
ty a ty“, zakládám
mladší žáky
Mahřišť,
kde se
každýKoupili
týden sportovalo.
Dá se říct, že jsem se sem nepřistěhoval,
ale chalupu.
s rodinou
jsme
sem přišli
v roce
1973.
jsme si, až do
koupili
tu
Tady
jsem
hrál,
představte
A kvůli tomu, že komunisti prosadili,
Dá se říct, že jsem se sem nepřistě- lostranského SK. V té době mi bylo

Miloslav Krámek

tady s tatínkem chalupu, tedy s jeho velkou pomocí, protože takové peníze jsem na to neměl.

devět Tedy
let. Takže
tehdy
jsem zaaby jsem
se na Letenské
pláni postavila
hoval, Od
ale stérodinou
jsmežiju
sem
přišli snad
doby tady
v naprosté
pohodě.
až do
určitého
roku, kdy
přišel o devatenácdceru, jsme
kterátady
zemřela přičal
autonehodě,
co na mně
stopu. takto
Měl jsem
hrát za Malostranský
SK.zanechalo
To bylo velkou
socha Stalina,
hřištětady
zlikvidov roce tiletou
1973. Koupili
i
rodiče,
vychoval
jsem
dvě
děti,
to
jedno
nešťastně
zemřelo.
Pak
se
život
vyvíjel
úplně
jinak,
zestárl
s tatínkem chalupu, tedy s jeho vel- na Letenské pláni, tam bylo pět hřišť, vali. Teda Čechii, Malostranská SK
si
na svůjaaZátka.
nejsilnější
v kl
jsem, aprotože
na starýtakové
kolenapeníze
jsme se Vzpomenete
s manželkou
2009
přistěhovali,
od
té doby
tady
žijumoment
trvale.
co
si pamatujuv–roce
Sparta,
MalostranNo a ta
Slávie
padla
sama
kou pomocí,
ská, Slávie-ta
nad Barabou,
o sobě, tak tamv
zůstal
akorát jeden
jsem na to neměl. Od té doby tady pro
Vásbyla
zrovna
tento moment
spojeni
s klube
Čechie a pak ještě Zátka, takže na
klub, a to byla Sparta.
žiju v naprosté pohodě. Tedy až
měsetrošičku
dojalo, tak
bylo, když mě vyhlásili n
Jaký je Váš vztah k fotbalu,Co
jak jste
k němu dostal?
do určitého
roku,
kdy
jsem
přišel
S fotbalem jsem začal brzy, v Praze v klubu Malostranské SK. Dostal jsem se k tomu tak, že jsme
to m
o devatenáctiletou
kterás kluky fotbálek. To jsme hráli jen „vokínka“ a takový dobrý hry a párkrát
v Podskalskédceru,
ulici hráli
zemřela
připřišel
autonehodě,
na mně
V té
nás
sledovatco
nějaký
pán, a on říkal „ty, ty, ty a ty“, zakládám mladší žáky Malostranského SK.
zanechalo
stopu.
jsem
V tévelkou
době mi
byloMěl
snad
devět let. Takže tehdy jsem začal hrát za Malostranský SK. To bylo na
mys
Letenské
pláni, jsem
tam bylo
tady i rodiče,
vychoval
dvě pět hřišť, co si pamatuju – Sparta, Malostranská, Slávie-ta byla nad
chtě
Čechiezemřelo.
a pak ještě Zátka, takže na Letenské pláni bylo pět fotbalových hřišť,
děti, toBarabou,
jedno nešťastně
kde
se
každý
týden
sportovalo.
A
kvůli
tomu,
že
komunisti
prosadili,
aby
se
na
Letenské
Pak se život vyvíjel úplně jinak, zeplániapostavila
socha jsme
Stalina,
stárl jsem,
na starý kolena
se takto hřiště zlikvidovali. Teda Čechii, Malostranská SK a Zátka.
No a ta Slávie padla sama o sobě, tak tam zůstal akorát jeden klub, a to byla Sparta.
s manželkou v roce 2009 přistěhoJak
vali, a od té doby tady žiju trvale.
Vzpomínáte si na svůj první míč, první kopačky, první branku, kterou jste vstřelil?
Jaký jeNa
Vášsvůj
vztah
k fotbalu,
první
míč jsemjak
si sáhl v ulici, kde jsme to mydlili každý den, protože auta tam žádná nebyla,
jste se tak
k němu
jsme dostal?
měli volné působiště. Na kopačky si pamatuju, že mi je koupil tatínek, ale v tom nešlo ani

hrát, snad měly plechovou špičku. Svojí první branku jsem dal v jednom předzápase v 50. letech
na Spartě,
tambrzy,
se pořádal
S fotbalem
jsem začal
v Praze Velikonoční pohár. Byla tam Sparta, Slávie, MTK Budapešť a Honvet
a střídalo
se to tam, někdy tam vzali i Rakušany, Rapid Vídeň. A tam jsem dal právě na
v klubuBudapešť
Malostranské
SK. Dostal
Spartě
svůj
první
gól
klub SK Malostranská.
jsem se k tomu tak, že jsme v za
Pod-

skalské ulici hráli s kluky fotbálek.
To jsme hráli jen „vokínka“ a takoJak se vyvíjela vaše fotbalová kariera, na kterém postu jste hrál,
vý dobrý hry a párkrát nás přišel
za jaké týmy, jaké soutěže?
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Když to na Letenské pláni skončilo, to mi bylo tak 10-11 let, trenér co nás vedl nás vzal sebou na
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Vyšehrad. To nás trénoval pan Říha, bezvadný trenér, no a tam jsem začal svojí pořádnou kariéru.
Dostal jsem se do týmu, kde hráli už mladší žáci soutěže. Sem tam nás pozvali na takové soustře-

při
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Vzpomínáte si na svůj první míč, trenér co nás vedl nás vzal sebou
první
branku,
na Vyšehrad.
To nás trénoval
panto
20 zápasů
a kopačky,
tím jsemprvní
vlastně
byl v takové
malé reprezentaci.
Trvalo
jste
vstřelil?
Říha,
bezvadný trenér,
no ajsem
tam se
ku. To kterou
už jsem
hrál
na Vyšehradu za starší
dorostence
a dostal
jsem pokračovala
začal svojí pořádnou
náctky, a to bylo neuvěřitelný. Moje kariéra
dobře,kariéru.
dostal
Na
svůj
první
míč
jsem
si
sáhl
Dostal
jsem
se
do
týmu,
kde
hrálina
nku (rok 1956) téměř do užšího výběru. Hráli jsme přípravný zápas
v ulici,rychlý,
kde jsme
to mydlili
každý jenže
už pak
mladší
soutěže.
Sem
á byl docela
nohy
mi sloužili,
sežáci
mi stal
úraz.
Šeltam
jsem
den,
protože
auta
tam
žádná
nebynás
pozvali
na
takové
soustředění
n jeden protihráč, i když to byl můj spoluhráč z druhé party, mi skočil
tak jsme
mělimě
volné
působiště.
a odehráli
10-15-20Sjeli
zápasů
ravéhola,
uhlu.
Tatínek
musel
nést na zádech
ažjsme
k tramvaji.
jsme
Na
kopačky
si
pamatuju,
že
mi
je
a
tím
jsem
vlastně
byl
v
takové
o všeobecné nemocnice. Doktor mě prohlídnul a řekl, že je to trošku
vazy
si s
dva
a Vyuvěméně
ostat
azem
alová
jsem
al do
jsme
stal
zase
ojna.
Rudé
pražvrátil
potom přišel zájem z druholigového týmu Sparta Košíře, která od roku
koupil
v tom
nešlo
malésereprezentaci.
to do
m hrál 10
let.tatínek,
Z tohoaletedy
rok
2. ani
ligu, pak
sestoupilo,Trvalo
pokračovalo
hrát,
snad měly
plechovou
špičku. mě
mého
už
e spadli,
jednou
postoupili.
Trénovali
takédorosteneckého
dobří trenéři.věku.
Pan To
Láďa
Svojí
první
branku
jsem
dal
v
jedjsem
hrál
na
Vyšehradu
za
starší
rankáře Slávie a Bohemky, chytal ligu, s tím jsem začínal také na tom
nom předzápase
50. letech
na
a dostal
do
0 let, pomohl
jsem jimv ještě
postoupit
dodorostence
3. ligy a pak
jsemjsem
tamseskončil.
tamSK
se pořádal
výběru,
do pražské
jedenáctky,
a to
rád, coSpartě,
trénoval
Nusle,Velikonočtak jsem začal
hrát ještě
za Nusle.
A z Nuslí
ní pohár. Byla tam Sparta, Slávie,
bylo neuvěřitelný. Moje kariéra
Marešem v roce 1974 do Pyšel. Ale to bylo z toho důvodu, že jsme tady
MTK Budapešť a Honvet Budapešť pokračovala dobře, dostal jsem
m hrál, představte si, až do roku 1989. Patnáct let.
a střídalo se to tam, někdy tam vza- tenkrát dokonce pozvánku (rok
li i Rakušany, Rapid Vídeň. A tam
1956) téměř do užšího výběru.
jsem dal právě na Spartě svůj první Hráli jsme přípravný zápas na Praejsilnější
v klubu SK Pyšely
a ve
popíšete
nám
proč
je
gól zamoment
klub SK Malostranská.
govce
Vysočanech.
Já byl
docela
ment v spojeni s klubem nejsilnější?
rychlý, nohy mi sloužili, jenže pak
bylo, když
vyhlásili
nejlepším
hráčem.
Vyhlásili
to jsem
v Sokolovně,
Jak se mě
vyvíjela
vaše fotbalová
karise mi stal
úraz. Šel
do krátto mě
jsemno
měl
velkou
era, na kterém postu
jstetenkrát
hrál, za dostali,
kého to
skluzu,
a ten
jedenradost.
proV
té
době
jsem
se
snažil
klukům
poradit.
Oni si
jaké týmy, jaké soutěže?
tihráč, i když to byl můj spoluhráč
mysleli, že mi je 25
a mně
bylomi35,
oni na
tomu
z druhé
party,
skočil
nohuneKdyž to na Letenské
plánivěřit,
skon-protože
a prolomil
mi po
ji docelém
pravého
uhlu.
chtěli
jsem lítal
hřišti.
čilo, to mi bylo tak 10-11 let,
Tatínek mě musel nést na zádech

Jaká parta a výsledky byly ve staré gardě
při Vaší účasti?

To už byla spíš taková zábava. Parta tady byla
dobrá, kamarádi mě měli rádi, i na to, že jsem byl

až k tramvaji. Sjeli jsme k nám na
Karlovo náměstí do všeobecné
nemocnice. Doktor mě prohlídnul
a řekl, že je to trošku prolomený,
něco s čéškou, vazy trošku odešly.
Ale já jsem si s tím moc nelámal
hlavu a za dva měsíce už jsem hrál
zase na Vyšehradě fotbal. To bylo
k neuvěření, po takovém úrazu.
Nicméně jsem tak přišel o možnost dostat se do užšího výběru.
Tím úrazem se mi trošku utlumila
fotbalová perspektiva. Ale i přesto
jsem se v sedmnácti letech dostal
do A týmu Vyšehradu. Hráli jsme
3. ligu. Po půl roce jsem se stal
kapitánem a už byl o mně zase
zájem. No jenže se blížila vojna.
Na vojnu jsem nastoupil do Rudé
hvězdy Praha, která hrála pražský přebor. Z vojny jsem se vrátil
zpátky do Vyšehradu. Jenže potom
přišel zájem z druholigového týmu
Sparta Košíře, která od roku 1961
hrála 2. ligu. Tam jsem hrál 10
let. Z toho tedy rok 2. ligu, pak se
sestoupilo, pokračovalo v divizi,
3. lize. Jednou jsme spadli, jednou postoupili. Trénovali mě také
dobří trenéři. Pan Láďa Ledecký,
to byl starší bratr brankáře Slávie
a Bohemky, chytal ligu, s tím jsem
začínal také na tom Vyšehradě.
Když mi bylo už 30 let, pomohl
jsem jim ještě postoupit do 3. ligy
a pak jsem tam skončil. Pak mě
ještě přemluvil kamarád, co trénoval SK Nusle, tak jsem začal hrát
ještě za Nusle. A z Nuslí mě koupil
pan Procházka s Marešem v roce
1974 do Pyšel. Ale to bylo z toho
důvodu, že jsme tady koupili tu
chalupu. Tady jsem hrál, představte si, až do roku 1989. Patnáct let.
Vzpomenete si na svůj nejsilnější
moment v klubu SK Pyšely a poPYŠELSKÉ LISTY 1/2019

31

SK PYŠELY

zonu ze své kariery jako aktivní hráč vzpomínáte nejraději?

sem
hrál
mužhile.
žení
ovu.
krát
stvo.
eděl
ehdy
„Víš
ku…
malá
idíte
oce.
ý se
idíte
rozdílpíšete
je v tom,
že tehdy
se zrovna
moc neběhalo.
Stálo se,zážitek
koukalo
nám proč
je pro Vás
Největší fotbalový
jsemjeden
tento moment
v spojeni
klubem
zažil vSroce
1962, když
jsem
hrál tuna
y takový…úplně
jiný,
nedá sse
to srovnat.
tatínkem
jsme
chodili
nejsilnější?
2.
ligu.
Bylo
jaro
a
národní
mužsme byli ortodoxní Sparťani, ale to když vidí člověk teď, ta rychlost, ta
ě jiné úrovni, to se nedá srovnávat. stvo tenkrát postoupilo do Chile.
Co mě trošičku dojalo, tak bylo,
My jsme hráli zápas o udržení
když mě vyhlásili nejlepším hráv Košířích proti Gotwaldovu. A na
čem. Vyhlásili
to v Sokolovně, to
ten zápas se bylo tenkrát podívat
ký přebor
v Pyšelích?
mě tenkrát dostali, to jsem měl
celé národní mužstvo. Byli na tribyl jako hráč, ale jako divák. Kluci se dopracovali
do této krásné soutěvelkou radost. V té době jsem se
buně a můj tatínek seděl pod nima.
ostoupili do divize a Honza Sládek to dal pak do Benešova. A to musím
snažil klukům poradit. Oni si myTatínek mně to tehdy zatajil, řekl
dka, stal se jednou ze stěžejních osob pyšelského fotbalu.
sleli, že mi je 25 a mně bylo 35, oni mi to až po roce. „Víš co tenkrát, řítomu nechtěli věřit, protože jsem
kali ti z nároďáku … ta malá dvojlítal po celém hřišti.
ka, vidíte to, ta malá dvojka – nejlepší na place! Vidíte to jo?!“ Táta
a hráčů.
Když
jsme
hráli
zápas
s
Libercem,
nějaký
osmifle
česJaká parta a výsledky byly ve staré mi to to
řeklbylo
po roce.
Když
porovnáte
mu ten
Liberec
vyhrál.
Kdyby to bylo férově,
tak jsme
vyřadili
gardě
při Vaší
účasti?
fotbal, který
se hrával
tehdy Liberec.
a teď,
v čem vidíte největší rozdíly?
To už byla spíš taková zábava.
Podstatný rozdíl je v tom, že tehdy
Parta tady
byla dobrá, kamarádi
se moc neběhalo. Stálo se, koukalo
postupnou
přestavbu
areálu SK Pyšely.
mě měli
rádi, i na to, že jsem byl
jeden na druhého, ty systémy byly
, a něco
povyprávět?
„pražská
boule“.
Myslím
si,
že
jsem
takový
… úplně jiný, nedá se to
Míla Bouša to byl bourák, ten sháněl,
měl
bylpřes
docelajeho
oblíbený
člen
tohoto já jsem
srovnat.
sehnal
dráhy
panely,
umělS tatínkem jsme chodili
kolektivu.
Co
mi
dělá
také
radost,
na
všechny
m taky zásluhu. Pracoval tu i můj tatínek. Bri- zápasy Sparty. My jsme
obzvlášť
je člověk
takto
starej i vbyli
ortodoxní Sparťani, ale to
v sobotu,
ty když
věrnější
jsme
chodili
neděli
a zavzpomíná si na dřívější dobu,
když vidí člověk teď, ta rychlost, ta
polévku. To si pamatuji jak dneska – tatínek
tak z toho je trošku i dojatý.
technika, všechno je na úplně jiné
din, já 1200 a syn asi 900 :-D. Maminka vždy
úrovni, to se nedá srovnávat.
aší zahradu?“.
Na kterou fotbalovou sezonu
Jak vzpomínáte na krajský přebor
ze své kariery jako aktivní hráč
vzpomínáte nejraději?
v Pyšelích?

ělalo? Jakou proměnou prošel areál?
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má největší
zásluhu
LISTY
1/2019 právě Honza
ady začínali, támhle ve prostřed hřiště, jak je
é dřevěné dvě vaničky, vedle hřiště, tak tam
. To byly ty pyšelské začátky.

Já už jsem tady v tu dobu nebyl
jako hráč, ale jako divák. Kluci se
dopracovali do této krásné soutěže,
kterou tenkrát vyhráli a postoupili
do divize a Honza Sládek to dal
pak do Benešova. A to musím tedy
vyzvednout Honzu Sládka, stal se
jednou ze stěžejních osob pyšelského fotbalu.
Kvalita hráčů tady byla?
Jo jo, tady byla veliká kvalita hráčů.
Když jsme hráli zápas s Libercem,
to bylo nějaký osmifle českého
poháru a díky rozhodčímu ten Liberec vyhrál. Kdyby to bylo férově,
tak jsme vyřadili Liberec.
Určitě si vzpomínáte na postupnou přestavbu areálu SK Pyšely.
Mohl byste zavzpomínat, a něco
povyprávět?
To mám zmapovaný dobře. Míla
Bouša to byl bourák, ten sháněl,
měl dobré kontakty v Praze, tak
sehnal přes jeho dráhy panely, já
jsem uměl svařovat, takže na tom
mám taky zásluhu. Pracoval tu
i můj tatínek. Brigáda se odehrávala vždy v sobotu, ty věrnější jsme
chodili i v neděli a moje maminka
nám vařila polévku. To si pamatuji jak dneska – tatínek měl 1500
odpracovaných hodin, já 1200
a syn asi 900. Maminka vždy říkala
„A kdo se postará o naší zahradu?“.
A co všechno se tady udělalo?
Jakou proměnou prošel areál?
Velikou proměnou prošel klub
a na tom má největší zásluhu právě
Honza Sládek. Pamatuji, jak jsme
tady začínali, támhle ve prostřed
hřiště, jak je tribunka, tam byly jen
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takové dřevěné dvě vaničky, vedle
hřiště, tak tam jsme se vždycky
vošplouchli. To byly ty pyšelské
začátky.
Teď se přesuneme do současnosti.
Mohl byste prosím zhodnotit ze
svého pohledu průběh podzimní
části letošní sezony 2018-2019
seniorského A týmu?
Začátek byl výborný, ale teď nevím, co si představují… Trénink
je jednou za týden … No my když
jsme to hráli, nedovedu si představit, že pokud jsem neměl nějaký
úraz nebo něco, tak neexistovalo,
že bych vynechal trénink… Ona
to není sranda, když ti hráči nechodí. Co je to potom za fotbal?
To otráví i trenéra, žádná sláva to

potom není. Pyšely by potřebovaly alespoň 5 stabilních hráčů. Jak
ty kluci naši hráli za ten Benešov,
hráli žákovskou ligu, dorosteneckou ligu, pak to začal trénovat Jirka
Maršoun, tak jsem si myslel, že by
se i vrátili… Teď, co musím dát na
první místo, tak vám řeknu pane
Jusko, že to, jak jste vzal tady ty
děti, to mi udělalo takovou radost, opravdu jsem nesmírně rád,
protože se mi zdá, že by to mohlo
jít už od těch malinkých špuntíčků.
Velký dojem na mně dělá vaše práce u toho. Budoucnost tedy vidím,
jen si myslím, že ten přebor by se
mohl vrátit, že by se tady mohl hrát
i Kraj. Kdybyste to tady vydrželi,
myslím, že by se tady z toho pyšelského fotbalu mohlo něco vyklubat
a věřím tomu.

Konkrétní otázka na konkrétní
osobu od pana Krámka.
Hrajeme v Krhanicích a vždy tam
dostaneme nějaký náklad, i když
dříve jsme tam dokázali i vyhrát,
tak se zeptejte trenéra Procházky,
jestli by neměl nějaké kouzlo, aby
to dokázal zase otočit?
Odpověď trenéra Procházky:
Pane Krámku, rád Vám odpovím,
protože jste fotbalový mág. S mužstvem se na zápas chystáme, jsme
odhodláni tady dneska vyhrát a to
je všechno. (utkání se odehrálo
3.11.2018 Krhanice – Pyšely 3:0)
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Nábor fotbalistů do přípravkových kategorií
Se začátkem školního roku
2018/2019 pořádal klub SK Pyšely nábor malých fotbalistů do
přípravkových kategorií. Zájem ze
strany rodičů a dětí byl nad naše
očekávání. Po domluvě s rodiči se
proto nejstarší děti zapojili do tréninkového procesu se žákovskou
kategorií a v přípravkové kategorii
zůstalo 18 dětí, kde postupně při-

Poskytujeme kvalitní,
rychlé a NEOMEZENÉ
internetové připojení.
Při přechodu
od jiného poskytovatele
dostanete internet
po dobu výpovědní
lhůty ZDARMA.
Pro velké i malé firmy
připravíme nabídku
podle Vašich potřeb.

bývají další zájemci. Od náboru
již uplynulo 6 měsíců a trenéři se
můžou těšit krom malých fotbalových krůčků v tréninkovém procesu i z prvních malých úspěchů
svých svěřenců.
V únoru a březnu se hráči z přípravek zúčastnili třech turnajů
v Praze. Tyhle turnaje jsme si
vybrali záměrně, a to z jednodu-

Ceny tarifů
již od

299,Kč

za měsíc

Í
NEJNOVĚJŠ
RNĚJŠÍ
A NEJMODE
GIE
TECHNOLO
V KRAJI!
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chého důvodu – hrálo se systémem „jeden na jednoho“ na čtyři
branky v málem prostoru. Tento
systém hry v tom nejmladším
věku hráčů vytváří podmínky pro
individuální rozvoj jednotlivce,
což kopíruje i filozofii realizačního týmu v přípravkách SK Pyšely.
Konfrontace na turnajích byla
pro nás zpětnou vazbou, jakým
směrem se naši hráči vyvíjí, v čem
jsme soupeře převyšovali a naopak, na co bychom se měli více
zaměřit v tréninkovém procesu.
Úkol trenérů především v přípravkových kategoriích je mockrát
nelehký. Mladé hráče potřebujeme
nejen naučit novým specifickým
dovednostem a souběžně s tím
zároveň i nadchnout pro sport –
pro fotbal, ale hlavně naučit překonávat překážky, které mnohokrát spočívají v překonávání sebe
samého (proces učení se).
V jarní části nás čekají krom
tréninkového procesu (trénink
v úterý a čtvrtek) i další víkendové
aktivity v podobě turnajů a přátelských utkání tak, abychom zajistili
dětem co nejpestřejší podmínky
rozvoje jejich pohybových schopností a míčových dovedností.
SK Pyšely celoročně nabírají
děti do jednotlivých kategorií
a v případě, že byste měli zájem
přihlásit Vaše dítě do žákovské
nebo přípravkové kategorie, navštivte naše webové stránky www.
skpysely.cz, kde naleznete rozpis
tréninků a kontakty.

SK PYŠELY
Letní fotbalový kemp –
základní informace
Místo: Fotbalový areál SK Pyšely
Termín: 29. 7. – 2. 8. 2019
(pondělí–pátek)

29.7. – 2.8.2019

Příměstský fotbalový kemp probíhá
vždy 5 dní v týdnu, od pondělí do
pátku.
Příjezd dětí mezi 7:40–8:30, kde
si Vaše děti přebírají trenéři a jdou
s nimi do šaten. Vyzvedávání dětí
rodiči je každý den v odpoledních
hodinách mezi 16:00–16:30 hodinou.
Fotbalový kemp je určen pro
kluky a holky narozené v roce
2008–2013.
Děti budou při nástupu na kemp
rozděleny do malých skupinek dle
věku a výkonnosti.
V průběhu dne je pro účastníky
kempu zabezpečen přísun energie
(svačina, oběd, pitný režim).
Hlavním obsahem/cílem jednotlivých tréninků v průběhu kempu je
osvojit si nové dovednosti a upevnit již naučené. A to vše zábavnou
a hravou formou s detailem/ohledem/zaměřením na daný věk a úroveň aktuální výkonnosti jednotlivců
v dané skupině.
Do harmonogramu kempu budou zařazeni i další mimo fotbalové
aktivity, např. výlety po okolí, video,
různé hry, atd.
Prosíme rodiče, aby každé dítě
mělo svou vlastní sportovní flašku,
vhodné sportovní oblečení a obuv.
Děti zapisujeme na kemp až do
naplnění kapacity.
V případě dalších dotazů prosím
mě prosím kontaktujte.
Ondrej Jusko – 775 038 708
Těšíme se na Vaše děti a na Vás!
PYŠELSKÉ LISTY 1/2019

35

SK PYŠELY
KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

SK Bystřice, z.s.

13

11

0

2

45:12

33

0

0

2.

TJ Sokol Jírovice, z.s.

13

9

1

3

37:22

28

0

0

3.

Tělocvičná jednota Sokol
Krhanice

13

8

2

3

50:22

26

0

0

4.

SK VOTICE, z. s. "B"

13

7

1

5

38:27

22

0

0

5.

SK Pyšely

13

6

2

5

38:24

20

0

0

6.

SK Chocerady

13

6

2

5

34:30

20

0

0

7.

TJ Sokol Teplýšovice z.s. "B"

13

6

2

5

28:33

20

0

0

8.

TJ Úročnice Benešov, z.s.

13

6

2

5

23:31

20

0

0

9.

Fotbalový klub Soběhrdy, z. s.

13

4

6

3

30:21

18

0

0

10.

TJ Sokol Miličín, z.s.

13

5

1

7

22:32

16

0

0

11.

Tělovýchovná jednota Sokol
Ostředek, z.s.

13

3

3

7

26:43

12

0

0

12.

FC Myslič

13

3

3

7

25:44

12

0

0

13.

Sportovní klub Posázavan Poříčí
nad Sázavou z.s. "B"

13

2

1

10

22:43

7

0

0

14.

TJ Sokol Popovice

13

1

2

10

16:50

5

0

0

Zápasy SK Pyšely Jaro 2019
Sobota 30. 3. 2019 16:30 SK Pyšely – TJ Sokol Teplýšovice z.s. "B"

Pyšely

Neděle 7. 4. 2019 16:30 FC Myslič – SK Pyšely

Jírovice

Sobota 13. 4. 2019 16:30 SK Pyšely – Tělovýchovná jednota Sokol Ostředek, z.s.

Pyšely

Sobota 20. 4. 2019 17:00 SK Chocerady – SK Pyšely

Chocerady

Sobota 27. 4. 2019 17:00 SK Pyšely – TJ Sokol Miličín, z.s.

Pyšely

Sobota 4. 5. 2019 17:00 Fotbalový klub Soběhrdy, z. s. – SK Pyšely

Soběhrdy

Sobota 11. 5. 2019 17:00 TJ Sokol Jírovice, z.s. – SK Pyšely

Jírovice

Sobota 18. 5. 2019 17:00 SK Pyšely – TJ Úročnice Benešov, z.s.

Pyšely

Neděle 26. 5. 2019 17:00 SK Bystřice, z.s. – SK Pyšely

Bystřice

Sobota 1. 6. 2019 17:00 SK Pyšely – Tělocvičná jednota Sokol Krhanice

Pyšely

Neděle 9. 6. 2019 15:00 TJ Sokol Popovice – SK Pyšely

Popovice

Sobota 15. 6. 2019 17:00 SK Pyšely – SK VOTICE,z.s. „B“

Pyšely
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Nohejbal
V sobotu 2. března ve 13:00 v pyšelské sokolovně
odstartoval již 5. ročník nohejbalového turnaje pořádaného hráči oddílu sálové kopané Sokola Pyšely.
S radostí jsme již tradičně přivítali – tentokrát čtyřčlennou – delegaci zkušených nohejbalistů Sokola
Zaječice, kteří celou akci vylepšili o prvek meziobecní družby, soutěživosti, a co bychom si nalhávali,
sportovní kvality. Celkem se sešlo třináct hráčů,
a díky hojné účasti se rozhodlo o formátu turnaje
dvojčlenných týmů systémem každý z každým; z lichých pyšelských účastníků pak byli vybráni ti nejnešikovnější, nejzraněnější a nejtlustší, kteří vytvořili
trojčlenné družstvo.
Hráči ze Zaječic si prosadili, že chtějí hrát spolu,
takže o dvou medailích bylo podle papírových předpokladů rozhodnuto již ve 13:05. Turnaj postupo-

val svižně a po odehrání všech zápasů pokračoval
divácky atraktivní nadstavbou o všechno. Trochu
zlé krve nadělala skutečnost, že se do finálové části
kvalifikovala i pyšelská trojice – možná i vinou jisté
nekoncentrovanosti po marných protestech prohrál
zaječický tým Pavel Šnajberk, Pavel Makula souboj
o třetí místo. Finále přineslo pikantní zápletku – prosadí se nohejbalová kreativita zaječických proti tupému odkopování zchromlého týmu? Finále nicméně
dominovala herní vyzrálost a srdnatost zaječické
dvojice, když pyšelská trojka nedokázala využít ani
mnohočetně zlomených 6.–8. žeber hráče Hůlky, se
kterými dohrával po žuchnutí ze smeče.
Vítězem turnaje se tak stali Ondřej Hůlka a Jaroslav Zverec, druhé místo obsadili Josef Lehečka,
Tomáš Köhler a Petr Kotouš z Pyšel a senzační bronz
v přímém souboji zůstává v Pyšelích díky dvojici
David Šintal a Pavel Chromý. Podaný protest proti
účasti tříčlenného družstva jury během zasedání
v Oksfordu zamítla s odůvodněním, že z nás nohejbal nikdy nikdo nehrál závodně a ani neumí vystrčit
nohu až nad síť.
Verdikt byl stvrzen několika položkami ze zdejšího
nového rumového listu, který tímto doporučujeme
k prozkoumání.
Nezbývá tedy, než se těšit na venkovní odvetu
v Zaječicích, která proběhne 8. června – diváky zveme nejen na kvalitní sportovní podívanou, ale také
na koncert kapely Led Zeppelin Revival, který turnaj
završí.
Petr Kotouš
PYŠELSKÉ LISTY 1/2019
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Žijete v Pyšelích? Potom je na čase zamilovat se do golfu!
Tréninky můžete navštěvovat po celý rok zdarma.
Věřím, že se i k Vám již donesla
zpráva o loňském ročníku golfu
pro Pyšeláky. Mnoho Vašich přátel
a sousedů takto vyzkoušelo golf
a velká část z nich začala aktivně
hrát. Mám velikou radost, že se
naše akce setkala u obyvatel Pyšel

38
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s takovou odezvou a těším se na
její pokračování.
Naše hřiště nestojí na okraji
města, je součástí Pyšel. Každý
z vás kolem něj určitě minimálně
jednou prošel. Spousta z vás zde
běhá, chodí s kočárkem a víme,

že i někteří z pyšelských pejsků
vlastní alespoň jeden zatoulaný
golfový míček :-) Přesto cítíme,
že je mezi námi větší bariéra, než
je nízký plot, který lemuje hřiště.
Golf, celkem neprávem, je chápán
jako sport vyvolených – snobský
a finančně náročný. Vzhledem
k tomu, že věříme, že planá slova
mýty neboří, přešli jsme k činům.
Na celou následující sezónu jsme
pro vás opět zdarma přichystali
pravidelné sobotní golfové lekce.
Vybavením se také trápit nemusíte,
rádi vám, opět zdarma, zapůjčíme
hole, míčky a věnujeme pár rad
do začátku. Věřte, že za tímto
krokem nestojí příliš promyšlená
marketingová strategie. Jde nám
o to prolomit bariéru, která mezi
námi je. Chceme vás poznat
a dát vám šanci objevit náš svět.
Přijďte za námi 30.3.2019, nebo
kteroukoliv jinou sobotu poté
v 10:00 na hřiště. A nechoďte
sami – vezměte s sebou své děti
a přátele. Kromě golfu na vás totiž
čeká mnohem víc. Společná chvíle
na čerstvém vzduchu, úsměv od
ucha k uchu a škodolibá radost,
až váš soused odpálí míček úplně
jinam, než měl.
Svou účast prosím potvrďte na
registrace.loretagolf.cz
Další informace o golfu pro
Pyšeláky najdete na loretagolf.cz/
trenink/pro-pyselaky/
Těším se na vás všechny na Loretě!
Jirka Novosad
manager hřiště

Sokol zaječice pořádá
nábor do fotbalového oddílu

NÁBOR

dívek

ROČNÍKY 2007–2012 SE KONÁ
2. 5. na hřišti Sokola
Zaječice od 17:00 hodin

Co nabízíme?

1 měsíc trénování NA zkoušku

vedení pod licencovaným trenérem
veškeré tréninkové vybavení

příjemný kolektiv dětí a trenérů
trénink 2x za týden
partneři:

Pod záštitou:

PYŠELSKÉ LISTY 1/2019
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Vycházkově-běžecké rozloučení s rokem 2018
aneb Soutěž o nejlepší Silvestrovskou dobrotu

40
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mít organizátoři dost času vyvěšovat
Á čtyřky s písmenky. Hahaha. To jsme
se zase jednou přepočítali. Ke smůle
nás dospělých, projevila tato nezletilá
dítka mimořádné sportovní nadšení
a vytrvalost. Už na úvodní rovince
získala 50metrový náskok, který se
nám podařilo vymazat až na hřbitovní

asfaltce a to pouze díky silnému hlasu
a volání :“stůjte, počkejte, vždyť nevíte,
kam máte běžet“. Děti se nás pak drželi jako klíšťata a ani v táhlých stoupáních jsme je nedokázali setřást. Spíš to
vypadalo, že ony setřesou nás! Ještěže
nevěděli, kam mají zabočit a museli
na nás čekat na odbočkách. Po dokon-

v sobotu 6. dubna

UKLIĎME
PYŠELY!!

A OKOLÍ

Poslední den roku 2018 proběhl již
V.ročník Silvestrovského vycházkově-běžeckého rozloučení s končícím
rokem. Vycházku pořádal opět pyšelský sportovní spolek 3P, z.s.
Rámec akce byl možno říci standardní. Sraz jako vždy v 13:45 u Penalty, následné společné focení a ve
14:00 hurá do terénu. Účastníci kulinářského klání samozřejmě přinesli
své výrobky předem.
Do okamžiku startu dorazilo 80
účastníků, 5 psů a 1 odvážný kočárek
(můžete si to spočítat na fotce).
Letos jsme místo předem označené trasy zvolili variantu hodnou
téměř orientačního běhu. U Penalty
jsme přítomným sdělili pouze směr
pochodoběhu, který zkraje kopíroval
trasu Pyšelského kopečku. Běželo
se, popř. šlo, po trase Košík a nová
asfaltka ke hřbitovu. K této úvodní
informaci obdrželi účastníci lísteček
se slovním popisem trasy. Na základě tohoto popisu se museli sami
rozhodnout, zda mají odbočit či
pokračovat dále ve směru původního pohybu. Pro zjednodušení byl za
každou popsanou odbočkou pověšený plakátek A4 s písmenem nebo
číslem. Toto písmeno nebo číslo si
měli „závodníci“ zapsat či vyfotit
nebo dokonce zapamatovat (wow!
v dnešní době mobilů si něco pamatovat, kdo to kdy slyšel!!).
A jak známo, písmenka dávají
dohromady slova. A letošní kvíz
spočíval v sestavení slova a letopočtu
z nalezených písmenek a čísel.
Jako každý rok jsme se rozdělili na
skupinku běžců a chodců. V první
grupě bylo něco málo dospělých, ale
hlavně cca 8 dětí. Původní záměr organizátorů byl, že poběží v čele a děti
někde kus za nimi. Díky znalosti trati
a „dospělácké sportovní převaze“ měli

ve spolupráci:

Loreta Golf Club Pyšely, o.s.
SDH Pyšely

sraz v 9:00 před hasičskou zbrojnicí
pracovní oblečení a rukavice s sebou
www.pysely.cz

SPORT

čení standardní 6,5km trasy, si ještě
sourozenci Matějkovi a Vojta Svoboda
vystřihli skoro 4 kilometry navíc a na
svých sportovních hodinkách si mohli
odkliknout 10 km s převýšením 300
metrů. Asi dobrý oddíl, že?
Na Penaltě mezitím Míla Krámek
nachystal přinesené dobroty, tak abychom dostáli zadost i druhému bodu
Silvestrovského pochodoběhu, tedy
Kulinářské části. Do této soutěže se
přihlásilo 13 produktů od pomazánek, jednohubek, koláče, přes sušenky až po višně v rumu (můj favorit,
pozn. pg).
Soutěžilo se o Nejkreativnějšího
Pyšelského Jídlotvůrce v kategoriích
Chuť a Vzhled. A také o prémiový
titul Rex de Silvestrini, který získává
producent oku i jazykovým pohárkům nejvíce lahodící pochutiny.
Během ochutnávání proběhlo také
kvízování ze sebraných písmenek
a čísel. A aby to nebylo tak jednoduché, museli závodníci přijít i na řeč,
ve které je slovo uvedeno. Čeština to
skutečně nebyla! Pochopitelně byla
k dispozici nápověda, která mimo
jiné pravila, že žlutomodrá barva je
v oné zemi oblíbená a tři korunky
fanouškům milé.
A co všichni vyluštili i navzdory
drobným chybám v kvízovém návodu, které tady nebudeme zbytečně

rozpitvávat (vždyť mýliti se je lidské,
že)? No přece Nyårsdagen 2018. Kdo
by to byl řekl, že je švédština taková
zpěvná! A co, že to znamená? Přečtete si na konci článku.

Takový List už v životě nikde nedostanou.
Hodnotící komise pak zkonstatovala, že bodové odstupy mezi jednotlivými soutěžícími byly naprosto

No pak už došlo jen na vyhlášení
vítězů kulinářské soutěže. Nejprve
jsme předali Pemětní list manželům
Kocourkovým za pravidelnou účast
na akci. Ano, Pemětního – nejde
o překlep v Pyšelských listech. To
si jen zařádil šotek ve wordu. A to
jsme přípravu do tisku kontrolovali
tři dospělí a střízliví lidé! Ale aspoň
si to budou Kocourkovi pamatovat.

minimální a obecně šlo o chuťově
i vzhledově povedené kousky. Ale
zvítězit může jen jeden.
A tak aby se to nepletlo, Mirka
s Pavlem získali i všechny další tituly. V součtu bodů prostě zvítězili se
všemi produkty, se kterými se soutěže
zúčastnili. S koláčem, jednohubkami
i kreativním talířem. Mají tak doma
na stěně pověšený Diplom NejkrePYŠELSKÉ LISTY 1/2019
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ativnějšímu Pyšelskému Jídlotvůrci
v kategoriích Chuť i Vzhled a Čestný
titul Rex de Silvestrini, kterým se
mohou honosit až do dalšího Silvestra. Blahopřejeme! Diplomy a drobné
dobroty dostali také všechny děti,
které tvořili podstatnou část hodnotitelů.

Poděkování za
všímavost
Chtěl bych touto cestou velice poděkovat panu Prchlíkovi ze Zaječic. Díky jeho všímavosti a hlavně
ochotě nás informovat se podařilo
nalézt velice silný unik pitné vody
na rozvodu v Zaječicích.
Již před několika lety vzrostla spotřeba vody pro Zaječice na
50m3 za den. Všichni zúčastnění
si uvědomovali, že to není samo
sebou a intenzivně se hledala
předpokládaná porucha na vodovodním řádu. Bohužel ta nebyla na
první pohled patrná a podařilo se
jí nalézt až letos v únoru při tání
sněhu. Půda byla v tuto dobu nasátá
a unikající voda se nám neztrácela
v podzemí, ale vyvěrala na povrchu.
Bylo štěstí, že si jí všiml pan
Prchlík a pan Tlamicha a informovali nás o ní na Městský úřad
Pyšely. Za pár dní by si voda zase
našla cestu v podzemí a nic by
nebylo patrné.
A o jak „drobný“ unik se jednalo? Celkem zajímavý, při měření
rozdílu denní spotřeby se po několika dnech potvrdilo, že tento únik
činil 10m3 za den. To znamená
jeden plný vodojem za měsíc.
Děkuji touto cestou panu Prchlíkovi a prosím všechny naše spoluobčany k všímavosti vůči svému
okolí.
Jan Kostrhoun
místostarosta
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PYŠELSKÉ LISTY 1/2019

Závěrem nesmíme zapomenout
zmínit, že celá akce se mohla uskutečnit jen díky laskavé podpoře SK
Pyšely a ochotě Míly Krámka. A taky,
že příští rok bude hodnocení jednoduší a tedy rychlejší, počasí stejně
dobré nebo lepší a trať vycházky opět
krásná. Tak přijďte i Vy. Už je Vám asi

dávno jasné, že Nyårsdagen 2018 je
Nový rok 2018, ale my Vám přejeme
parádní rok 2019.
Za pořádající Spolek 3P, z.s.
Petr Gbelec a Peter Matisko
P. S. A na viděnou 13.dubna
na IV. ročníku Pyšelského kopečku.

Nehledáme šampiona, ale mistrovství světa pořádáme 5x ročně

Seriál 5 cyklistických závodů
Duben 2019
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Závody rodinných týmů

Červen 2019
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2019
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8

Vložené závody rodičů – seriál Čerčany MentorBikers
Stanley Cup – speciální soutěž pouze pro závodníky
z Čerčan a blízkého okolí
PHOTOGRAPHY © KEVIN STANLEY
GRAPHIC DESIGN © MOJMÍR BLAŽEK

http://www.bb.cesyk.cz
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Nežádoucí účinek léku
Do ordinace se mi dostavila maminka se synem na kontrolu po angíně. Před týdnem
mu lékařka na lékařské pohotovosti naordinovala antibiotika. Po dvou dnech léčby
se chlapci ulevilo, byl i bez teplot. Jak mi maminka sdělila, otec usoudil, že když je
mu dobře, tak ho vezme ven, vždyť je tak krásně. Za další dva dny se ale chlapci
objevily na zádech velké rudé fleky, pak i v obličeji a na rukou. Takže nezbývalo nic
jiného, nežli se rozjet do nemocnice, kde dostal injekce do žíly a zadečku a „nějaké“
tablety. Lékařka se zlobila, proč bral otec dítě ven na slunce, když užíval antibiotika.
Vyrážku popsala jako typickou alergickou reakci organizmu, tedy jako nežádoucí
účinek antibiotika na sluneční záření. Maminka se mi dušovala, že jim o tomto nebezpečí nikdo neřekl.
Charakteristika potíží:
Při užívání léků může dojít k nepatřičné reakci organizmu na podaný lék.
Jedná se o tzv. nežádoucí účinek léku.
Je to nepříznivá reakce těla na podaný lék nebo na případ volby chybné
kombinace více léků. Všechny léky
mohou způsobit nežádoucí účinky, je
však důležité předcházet tomu, aby se
při užívání léku neobjevily závažné
nežádoucí účinky. Častým důvodem
rozvoje nežádoucího účinku je nesprávné užívání léku. To se může stát
například u léků na zažívání anebo
léků ovlivňujících činnost centrálního
nervového systému. Typickým příkladem je požití léku před jídlem nebo
po jídle, je potřeba zvolit i správnou
tekutinu, kterou lék zapíjet. Nejvhod-

nější pro děti je samozřejmě pitná
voda, oslazená třeba sirupem.
Pacient i jeho lékař si musí dát pozor také na tzv. lékovou interakci. Při
interakci jednotlivých látek obsažených v léku může docházet ke změně
síly a trvání jejich účinku nebo k vzájemnému ovlivňování účinků. Důsledkem toho může být komplikace vlastní
léčby nemoci (slabší nebo neúměrně
silnější léčebný účinek či nežádoucí
účinek), zhoršení zdravotního stavu
i výskyt nových zdravotních obtíží.
Mezi příklady nevhodných interakcí léků, potravin a dalších látek lze
uvést: antacida + některá antibiotika,
antacida + kyselina acetylsalycilová,
piracetam + warfarin, kozlík lékařský
+ sedativa, třezalka + warfarin, česnek

+ warfarin, echinacea + imunosupresiva, betablokátory + cigaretový kouř,
alkohol + sedativa, grapefruitová šťáva
+ statiny, mléko + tetracyklinová antibiotika, antibiotika + sluneční záření,
sulfonamidy + sluneční záření, sulfonamidy + tzv. multivitamínové nápoje,
apod.
Obecný postup při prevenci nežádoucích účinků léků:
Při užívání jakéhokoli léku je třeba vždy velké opatrnosti a sledování
pacienta. Je to proto, že i tehdy, kdy
pacient neudělá při užívání léku žádnou chybu, nese s sebou jejich užívání
určitá rizika. Při užívání léků je nebezpečné zlehčovat vzniklé potíže. Velmi
důležité je, aby rodiče četli příbalové
letáky a při pochybnostech okamžitě
kontaktovali lékaře nebo lékárnu.
Důležitá je proto komunikace mezi
pacientem, lékařem a lékárníkem.
Více: www.olecich.cz
Březen 2019		
MUDr. Pavel Biskup
		
praktický lékař pro děti a dorost,
Pyšely 137

Letadla a lidé kolem nich: I. Balón – dětské sny
Je pondělí 6. července 1914 kolem
16 h a na obilné pole u Pyšel se snáší
balón s dvěma pasažéry. Tento balón
Karlsruhe vzlétl v neděli ve 14h společně s dalšími deseti balóny, účastníky
aeronautického závodu, z Mnichova.
Přistání proběhne hladce, všechny
škody na úrodě a také pomoc při balení
a odvozu balónu posádka uhradí. Ano,
jde o zajímavou událost, pokud by se
nepsal rok 1914. V této nejisté době
plné očekávání po atentátu na následníka rakousko – uherského trůnu
Františka Ferdinanda dÉste v Sarajevu
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se jednalo o takovou příhodu, že stála
za odstavec hned ve středečním vydání
novin ČAS (8.července 1914).
Za 22 dní vyhlásí Rakousko – Uhersko válku Srbsku a jeho podunajské
loďstvo zahájí odstřelování Bělehradu.
Začne tak 1.Světová válka, která na pět
let bude pustošit Evropu, Asii a Afriku.
Za měsíc od přistání německého
balónu v Pyšelích, prvně v historii
lidstva, budou německá letadla bombardovat Paříž. Bylo to do té doby něco
nevídaného a obyvatelé města na tuto
„podívanou“ hleděli s němým úžasem.

Letadla, balóny a vzducholodě se staly
zbraní a nebe bojištěm.
Postupně se frekvence pozorování
letadel a vzducholodí na nebi nad naší
obcí zvětšovala. Mnoho mladých lidí
s údivem vzhlíželo k nebi a také mnoho
z místních, si začalo plnit svůj velký
sen o létání. Nejdříve stavěním modelů
a posléze i funkčních letadel. Ano čtete
dobře, lidé v Pyšelích si byli schopní
postavit plně funkční letadlo a také
s ním zde létat. Tomuto tématu se bude
věnovat můj seriál.

Honza Kostrhoun

NAŠI DOPISOVATELÉ

Rok plný jubileí
Vloni jsme se mohli uslavit (1918, 1938,1968), ale ani letošek není chudý na výročí – letos na jaře si připomínáme 100. výročí zavedení naší samostatné měny, následovat bude připomínka 15. března 1939, v létě to bude 600 let od smrti Václava IV.
A v listopadu oslavíme 30. výročí tzv. sametové revoluce. Také obyvatelé Pyšel si mají co připomínat. Posuďte sami:
1474 – zemřel Václav z Pyšel, poslední
mužský potomek svého rodu
1584 – Pyšely získává Karel Mračský
z Dubé, začíná výstavba zámku
1609 – tento letopočet nese křtitelnice
ve zdejším kostele
1624 – zdejší panství (Pyšely plus
17 vesnic se 78 poddanými) koupila
Dorota, dcera Karla Mračského z Dubé
1689 – zemřel Jakub Šikl, první známý
rychtář
1699 – 2. července byla vysvěcena zdejší
Loretánská kaple
1709 – probíhaly přípravné práce pro
vznik papírny
1714 – na Košíku se usadil sochař Jam
Bedřich Kohl
1724 – první zmínka o Nové Vsi
1734 – zdejší panství koupil Jan Jindřich
z Bissingenu
1744 – Pyšely zažily několik průtahů
pruských vojsk
1749 – zemřel Josef Karel hrabě
Halleweil

1789 – byl zřízen hřbitov u Lorety
1844 – podle Topografie J. G. Sommera
měly Pyšely 700 obyvatel a 93 domů,
Nová Ves 110 obyvatel v 10 domech
1849 – došlo zde k výtržnostem při
odvodech do vojska. V témž roce
byly Pyšely, Nová Ves a Borová Lhota
sloučeny do jediné místní a katastrální
obce, která spadala do Jílovského okresu
1869 – byla zde zřízena četnická stanice
1874 – byl zrušen zdejší pivovar
1904 – zdejší kraj postihla epidemie
tyfu, které podlehl i zdejší řídící učitel
František Dražil
1914 – muži narukují do války, doma
nastávají nemalé hospodářské problémy
1919 – muži bojují na Slovensku, doma
řádí tzv. španělská chřipka
1924 – v budově bývalé židovské
modlitebny na Košíku byl zřízen Ústav
pro chov a výcvik služebních psů
četnictva. V témž roce zde byla zřízena
pobočka Městské spořitelny v Benešově
1929 – proběhly zde oslavy 1000. výročí
zavraždění sv. Václava, byla uvedena do

provozu místní Sokolovna
1934 – byla vykopána 27 m hluboká
studna u Lorety
1939 – úředník A. Chvojka fotografuje
15. března vozidla na náměstí, zatímco
němečtí vojáci vařili Eintopf a uráželi
zdejší Židy
1959 – v Pyšelích se napočetlo 1207
obyvatel
1974 – zdejší Jednotné zemědělské
družstvo se sloučilo s JZD Hláska
v Pětihostech
1989 – v prosinci vzniká v Pyšelích
Občanské forum, jeho mluvčími byli
JUDr. E. Fišer, L. Kostrhoun, V. Paclík,
L. Pařízek a Ing. V. Vitanovský
1999 – proběhly oslavy 300. výročí
zdejší Lorety
2009 – vrcholila rekonstrukce zdejšího
náměstí
Takže o výročí žádná nouze. Většinu
z nich jistě slavit nebudeme, je však
dobré si je připomenout. Bylo by škody,
kdyby upadla v zapomenutí.
PhDr. Jiří Chvojka

Pyšely, dobré místo k životu
Před dávnými časy se v našem kraji nacházela místa posvátných božišť se silným energetickým polem, kde naši předci
uctívali své bohy. Na místech těchto božišť se v prvopočátcích křesťanství stavěly kostely. Přesto, že Pyšely v dávné
minulosti nikdy nebyly významným centrem, zaujímají
v historii kraje své místo. Staly se typickou vesnicí své doby,
předobrazem středověké vesnice vybudované za usilovné
práce generací lidí, o kterých dějiny mlčí.
Posázaví patřilo do pozdního neolitu, nálezy v Pyšelích
a okolí svědčí zde o přítomnosti lidí. Pyšely se nalézají na
hranici území kmene Zličanů a později Slavníkovců, protivníků Přemyslovců, kteří svojí převahu uplatnili vypálením
Libic – centra Slavníkovců r.915. Pro pozdější český stát
tvořily Pyšely západní hranici Kouřimské župy.
pokračování na s. 46.
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Osudy jedné rodiny
Každého, kdo se zastaví před pomníkem padlých na zdejším náměstí,
zaujme, že se na něm třikrát vyskytne
jméno Papírník. Nejednalo se o otce
a dva syny, ani o bratrance, ale o tři
bratry. Jejich rodina se sem přistěhovala z Nespek. V první polovině
19. století tam žil Vojtěch papírník,
který se živil jako pomocný dělník
ve mlýně. Nás však bude více zajímat
jeho syn Josef.
Narodil se r. 1847 v Nespekách,
v r. 1871 se oženil s Kateřinou
Podroužkovou ze Hvozdce. V manželství se narodili čtyři synové (Antonín,
Josef, Jaroslav a Vojtěch), nejmladší

byla dcera Božena, narozená r. 1885.
bydleli v Nespekách v prvním domě
po levé ruce, když přijíždíme od křižovatky řečené U borovice.
Josef Papírník se nedožil ani padesátky, zemřel v r. 1896. Vdova po něm
se přestěhovala do Pyšel, kde se znovu
provdala za pana Platila. Provozovali
spolu pekařství v domě, který je v dolní části náměstí nejblíže kostelu.
Nejstarší syn Antonín, se odstěhoval do Klecan a přerušil styk se svými
příbuznými. Jeho další osudy mi
nejsou známé.
Mladší tři bratři pomáhali s živností, dcera chodila do školy a podle
zápisu ve Zlaté knize zdejší školy se
dobře učila i chovala. V roce 1902 se
provdala za učitele Františka Drastila, který bydlel v podnájmu u jejího
nevlastního otce v č.p. 60 v Zakoutech. Tam se pak novomanželé
po svatbě usadili a v r. 1903 se jim
narodil syn Jaroslav a v r. 1909 dcera
Jiřina. To už se však blížila první
světová válka. Všichni tři bratři
Papírníkové, kteří se mezi tím také
oženili, narukovali hned v r. 1914,
o rok později byl odveden také František Drastil. Tomu v té době bylo už
45 let, takže byl odveden jen k záložním jednotkám. Bratři Papírníkové
skončili u bitevních jednotek, oba
starší na Balkáně, nejmladší Vojtěch
v Haliči. Jejich tragický osud se začal
naplňovat.
Jaroslav Papírník brzy padl do
srbského zajetí, prodělat tzv. pochod
smrti přes Albánii. Poté byli zajatci

Pyšely, dobré místo k životu
Románské kostely se staly důkazem bohatého života kraje.
Nevznikly na holé plání, ale stavěly se na kultovních místech,
kde dříve stávaly božiště, od kterých převzaly své kladné
energie. V pomyslném těžišti stavby vznikl energetický kříž,
který se většinou nalézá před kněžištěm v kostele.
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převezeni na ostrov Asinara (česky
Oslí ostrov) u Sardinie. Jako většina
ostatních i on tam zemřel na malárii.
Osudem jeho bratra Josefa se stalo
Srbsko. Podle vzpomínek pamětníků
pochodovala jejich jednotka cestou
uprostřed vzrostlého kukuřičného
pole, když náhle začaly padat výstřely.
Vojáci se dali na útěk. Jeden z těch
kdo přežili, zahlédl Josefa Papírníka,
jak s prostřelenou nohou sedí uprostřed cesty. Prosil kamarády, aby ho
tam nenechávali, ale každý hleděl
zachránit především sebe. Když pak
vojáci zmizeli, vylezli z kukuřice
schovaní partyzáni a jejich jatagany
(dlouhé křivé nože) dokonaly popravčí dílo.
Nejmladší z bratrů Vojtěch prodělal válku jako ženista na východní
frontě v Haliči. Jako jediný z bratrů
(nepočítáme-li zmizelého Antonína) válku ve zdraví přežil a vrátil se
do Pyšel. Mnoho si jich však neužil,
v r. 1919 vtrhla maďarská armáda na
Slovensko. Naše armáda byla ještě ve
stádiu zrodu, takže nutně potřebovala pomoc dobrovolníků. Mezi ně
se přihlásilo hodně Sokolů a Vojtěch
Papírník byl jedním z nich. Jeho osud
se naplnil v Nových zámcích. Celá
naše jednotka tam byla v centru města otrávena bojovým plynem, patrně
yperitem. Jsou pochováni ve společném hrobě na tamějším hřbitově.
Tak se naplnil osud rodiny Papírníkovy. Její potomci však žijí dál.
PhDr. Jiří Chvojka

pokračování ze s. 45.

Tak se stával kostel silným energetickým zářičem, kolem
kterého stála osada. Kladná energie v okolí kostela nedovolovala existenci negativních patogenních zón a proto se sem
lidé – naši rodáci, rádi vracejí.
Ladislav Kostrhoun

PYKULKA – Pyšelský kulturní kalendář
31.3. 2019
3.4. 2019
4.4. 2019
6.4. 2019

Závod horských kol MTB PYŠELY OFF ROAD

Pořádá RoRACE TEAM Pyšely

Klub seniorů

Jarní setkání s hudbou a tancem od
13.00 v přízemí MěÚ

Deskové hry a turnaj v pexesu

Pořádá P.O.D.L.I.P.O.U. z ú

start 11:00 hod.

od 17:00 do 19:00 hod. v přízemí MěÚ.

UKLIĎME PYŠELY A OKOLÍ

tradiční jarní úklid od 9.00 hod
sraz před hasičskou zbrojnicí.

Pořádá SDH Pyšely,
Loreta Golf Club Pyšely, o. s.

Pyšelský kopeček

Pořádá 3P, z. s.

Pálení čarodějnic

Pořádá město Pyšely, SDH Pyšely

30.4. 2019

Pálení čarodějnic

Zaječice

15.5. 2019

Klub seniorů

Přízemí MěÚ Pyšely od 13.00 hod.

24.5. 2019

kostel Povýšení sv. Kříže v Pyšelích od 18:00 hod.
přednáška PhDr. Jiřího Chvojky, prohlídka kostela a věže

Pořádá město Pyšely

25.5. 2019

Oslava Máje

Zaječice

na fotbalovém hřišti v Pyšelích.

Dětský den

Pořádá SK Pyšely, SDH Pyšely, TJ
Sokol Pyšely

Klub seniorů

Přízemí MěÚ Pyšely od 13:00 hod.

13.4. 2019
30.4. 2019

2.6. 2019
5.6. 2019
15.6. 2019
22.6. 2019
23.6. 2019
19.7. 2019

běžecké závody

Loreta Pyšely od 18:00 hod.

Noc kostelů

Sokolské oslavy

k 90. výročí k otevření Sokolovny

Oslava letního slunovratu

kapela Rockass

Svatojánek

Pořádá T.J. Sokol Pyšely

Pivní slavnosti

Zaječice

procházka po kouzelném lese
kapela Brutus

Pyšelské listy. Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne 13. 5. 1996. tel. 323 647 218, fax 323 647 452, E-mail: epodatelna@pysely.cz;
urad@pysely.cz; http://www.pysely.cz. Redakční rada: Š. Bednářová, D. Kasl, M. Kocourková, J. Kostrhoun, P. Lazáková, B. Nádvorníková, V. Pařízek, M. Sedláčková, Z. Srnská, I. Vaculíková, V. Vlčková; odpovědný redaktor: Jiří Blažek
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost ručí autor. Tisk městský úřad Pyšely.
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Přijďte si zdarma vyzkoušet celý sortiment elektrokol
českého výrobce Apache.

TESTOVACÍ TÝDEN ELEKTROKOL APACHE V SENOHRABECH
10. – 16. 4. 2019 OD 9 DO 18 HODIN

K dispozici budou všechny typy elektrokol,
včetně dětských. Po všechny dny bude možnost vyzkoušet si
koloběžky (pro děti i dospělé), dětská odrážedla
a elektrokoloběžky.
V sobotu 13. 4. 2019 od 9 do 18 hodin
budou zástupci Apache prezentovat nový
středový česko-japonský elektromotor Comp Drive C18.
Doprovodný program pro děti.

Virtuální
prohlídka
prodejny
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