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Úvodník

Tak máme po komunálních volbách. Voliči rozdali 
karty na další čtyři roky, kampaně skončily, nastal čas 
tvrdé práce. Zatímco v některých okolních obcích 
probíhala často nelehká povolební jednání mající za 
cíl sladit programy, personální představy a vytvořit ko-
alici z často nesourodých subjektů, u nás v Čisovicích 
jsme toho byli ušetřeni. Jediný kandidující subjekt způ-
sobil, že žádné vyjednávání není třeba. Nechávám 
na hodnocení každého, zda se mu takové volby líbí či 
nikoliv – ostatně jediná možnost, jak s tím pro příští vol-
by něco dělat, je sestavit a předložit další kandidátku.

Co je však velice důležité – v Čisovicích budeme mít 
kontinuitu vládnutí. Víte, demokracie je strašně fajn, 
možnost vybrat si, kdo nám bude vládnout, také, 
možnost sám se ucházet o hlasy spoluobčanů, to je 
k nezaplacení. Ale má to i svá negativa – v mnoha ob-
cích se život jede na čtyřletky, po každých volbách se 
mění kurz, ode zdi ke zdi. A to je prostě špatně – budo-
vání dobré obce je práce na mnoho let, ba co více, 
možná na celou generaci. Pozitivní dopady mnoha 
skvělých rozhodnutí jsou přitom viditelné v horizontu 
daleko delším, než jaký nám nabízí volební cyklus.

A tak nám mnozí kandidáti nabízí (ve snaze zalíbit se) 
změnu. My to určitě budeme dělat jinak než ti, kdo na 
radnici sedí dnes. Až na to, že se často nedozvíme, 
jak to tedy onen kandidát bude dělat, dozvíme se 
jen o neurčité změně. Jistě, jak se říká, život je změna, 
ale tato musí být cílená, musí vycházet z pečlivého 
zhodnocení současné situace, stejně jako z pečlivé-
ho zhodnocení nově navrženého řešení (které na-
víc musí být známo). Ten, kdo nabízí jen změnu pro 
změnu, je pro mě krajně nedůvěryhodným. Neměli 

bychom totiž volat po změně, ale po kvalitním řešení 
našich problémů – někdy je tím kvalitním řešením stá-
vající způsob, jindy skutečně musíme najít nějaký jiný. 

A proto je tak důležitá kontinuita, možnost dlouhodo-
bě se věnovat problémům obce, ne stále jen analy-
zovat a zkoumat, ne stále jen otáčet kormidlo. V naší 
obci se buduje, a každý, kdo chce, to vidí. Že nejde 
vše hned, že mnohá řešení jsou dlouhodobá, že mno-
hé projekty jsou závislé na nenárokových dotacích, 
to je zřejmé. Co už je zřejmé méně, alespoň mnoha 
lidem v této zemi, je fakt, že dobrá obec (město, kraj, 
stát) není jen o skvělém starostovi, ale také o skvělých 
občanech. Mnohé krásné obce jsou proto krásné, že 
občané přiloží ruku k dílu a společnými silami něco 
zlepší, něco vybudují, něco uspořádají. Ne nadarmo 
slovo obec znamená nejen právní subjekt, ale také 
komunitu lidí. A jací jsou ti lidé, takový je ten právní 
subjekt. Jak prosté, viďte?

Využijme tedy kontinuitu veřejné správy v naší obci 
a společně pojďme tuto obec budovat. A věřte, že 
každý může svým dílem přispět k veřejnému blahu 
a rozkvětu Čisovic…

Vážení čtenáři ČN, v závěru svého rozjímání si Vám 
dovoluji popřát příjemné podzimní dny, které v době, 
kdy pracujeme na uzávěrce aktuálního čísla, jsou 
více než nadstandardně teplé na konec října. Snad 
i zima k nám bude milosrdná. Další číslo ČN bude se-
stavováno až v lednu příštího roku, proto Vám již teď 
přeji, byť poněkud s předstihem, hezké prožití vánoč-
ních svátků a šťastné vykročení do nového roku.

Josef Myslín

Rozjímání povolební
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Slovo starostky

dovolte mi, abych Vás seznámila s prací obecního 
úřadu v období od vydání posledního čísla ČN a zá-
roveň nastínila další plány pro budoucí měsíce.

Na úvod tohoto článku bych chtěla nejprve podě-
kovat zastupitelům, kteří po zářijových komunálních 
volbách dále nepokračují ve své funkci, a zároveň 
poukázat na to, že za posledních dvacet let poprvé 
nastala situace, kdy do komunálních voleb byla zare-
gistrována pouze jedna kandidátní listina. Myslím, že 
je velká škoda, že se nenajde nikdo další z řad spo-
luobčanů, kteří by měli zájem se aktivně spolupodílet 
na chodu naší obce. Na druhou stranu děkuji touto 
cestou za vyslovenou důvěru všech, kteří k volbám 
přišli, a jsem ráda, že můžeme ve své činnosti (v té-
měř nezměněném složení) pokračovat. Jak se dočte-
te v přiložených výsledcích z voleb, novými tvářemi 
v zastupitelstvu naší obce jsou Mgr. Lenka Hejnicová, 
Kamil Čermák a opětovně se vrací jako člen zastupi-
telstva Vlastimil Klainer.

Podzimní měsíce byly ve znamení dokončování, 
a to především administrativního, stavby další etapy 
splaškové kanalizace a intenzifikace čistírny odpad-
ních vod. Kolaudace obou staveb proběhla úspěš-
ně a v polovině října jsme mohli oznámit majitelům 
nemovitostí, kterých se stavba kanalizace týkala, že 
se mohou začít připojovat. Zároveň s výstavbou ka-
nalizace byl položen i nový asfaltový povrch v ulicích 
dotčených touto stavbou. Výše investic do obou 
staveb byla bezmála 60 milionů korun. Z toho obec 
obdržela dotaci na kanalizaci z Ministerstva země-
dělství ČR ve výši 12.747.000 Kč a ze Středočeského 
kraje celkem 4.057.599 Kč. Na intenzifikaci ČOV nám 
byla poskytnuta dotace ze Středočeského kraje ve 
výši 1.000.000 Kč. Ještě čekáme, jak dopadne obcí 
podaná žádost o dotaci ze Středočeského fondu 
homogenizace krajské dopravní infrastruktury, která 
by měla dodatečně pokrýt část nákladů na obnovu 
asfaltových povrchů na krajských komunikacích, kte-
ré byly stavbou kanalizace dotčeny. Jednoduchými 
počty si každý dokáže spočítat, kolik obec musela na 
obě stavby, i s „pomocí“ desetimiliónového úvěru, 
vynaložit z vlastních prostředků. Přesto můžeme říci, 
že v současné době a při růstu cen nejen za stavební 
práce a materiál, je dokončení obou staveb velkým 
úspěchem. Nyní jsou odkanalizovány téměř všechny 
lokality v Čisovicích a zmodernizována čistírna od-
padních vod, která má dostatečnou kapacitu i pro 
budoucí připojení Bojova.  

Ohledně budoucí výstavby splaškové kanalizace 
v Bojově jsem Vás informovala v minulém čísle Čiso-
vických novin.

Díky ekonomickému vývoji nejen v naší republice 
neumíme v současné chvíli odhadnout, jaké další in-
vestiční plány budeme moci v budoucnu realizovat. 
Nadále budeme usilovat o získání vyšší dotace na vy-
budování kanalizace v Bojově, intenzivně se zaměří-
me na přípravu projektu na výstavbu vodojemu, který 
by měl umožnit rozšíření vodovodní sítě 

a napojení dalších nemovitostí na veřejný vodovod. 
I nadále budeme spolupracovat s Dobrovolným 
svazkem obcí Svazková škola pod Skalkou na přípra-
vě realizace výstavby svazkové základní školy v Mníš-
ku pod Brdy. V plánu je i dokončení záměru výstavby 
chodníku v úseku od základní školy do obce. 

Velkou změnou projde v příštích letech systém od-
padového hospodářství, jak jsem se již zmiňovala 
v předchozím čísle ČN. O všech novinkách budete 
včas informováni a na toto téma plánujeme i veřejné 
prezentace v Kulturním domě v Čisovicích.

V současné době nás velmi trápí nedostatečná ka-
pacita okolních školských zařízení, do kterých by měli 
přecházet žáci naší základní školy, a to do šestých 
ročníků. Pro probíhající školní rok se nám podařilo 
uzavřít smlouvu s městem Dobříš, pro příští školní rok 
je tato otázka nadále otevřená. V Mníšku pod Brdy 
a v dalších obcích (Davle, Dobřichovice, Vrané n/Vlt. 
…) jsou kapacity druhého stupně základních škol na-
plněny. Z tohoto důvodu je v rámci celého regionu 
připravováno jednání na krajské úrovni.

Další vizí do budoucna je i znovuobnovení různých 
kulturních a společenských akcí. Jak jistě víte, v mi-
nulých letech byla provedena celkové rekonstrukce 
Kulturního domu, bohužel v době, kdy nám covidová 
situace neumožňovala tyto prostory náležitě využívat. 
Předpokládáme, že již tuto zimu budeme moci uspo-
řádat divadelní představení pro děti i pro dospělé 
a že z řad spolků zaznamenáme i zájem o pořádá-
ní např. tanečních zábav a jiných kulturních počinů. 
První „vlaštovky“ najdete již v kalendáři připravova-
ných akcí.

Pokud se budete chtít dozvědět podrobné infor-
mace o dění v obci, o přípravě budoucích projektů 
a dalších plánovaných investicích, přijďte na zasedá-
ní zastupitelstva obce, která jsou dle zákona veřejná 
a probíhají každý měsíc.

Vzhledem k tomu, že toto číslo Čisovických novin je 
v letošním roce poslední, přeji Vám s předstihem klid-
né prožití vánočních svátků, a především pevné zdra-
ví v příštím roce.

Zuzana Kuthanová 
starostka obce

Vážení spoluobčané, milí čtenáři Čisovických novin,
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Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Zahoďte své starosti, nabízím:
�� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
�� Zajištění účinné inzerce na největších 

realitních serverech
�� Férové a profesionální jednání
�� Právní servis přes certifikovanou advokátní 

kancelář
�� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
�� Předání nemovitosti novému majiteli
�� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

in
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Připravované akce
3. 12.  „Mikulášská venkovní bojovka“    čas bude upřesněn

7. 12.  Zájezd na vánoční trhy do Berouna  odjezd 8:00 z Čisovic přes Bojov

8. 12.  Vánoční představení pro děti   16:00 hod., KD Čisovice

13. 12.  Vánoční besídka ZŠ + MŠ    čas bude upřesněn, KD Čisovice

24. 12.  Vánoční zpívání      22:00 hod., kaplička Čisovice

1. 1. 2023 Tradiční novoroční běh nebo výšlap na Horu čas bude upřesněn

Pozvánky
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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
............................................. okres .........................
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

      2
      2
-------
      1
    863
    293
    293

Čisovice Praha-západ
23.09. - 24.09.2022

A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí  Jméno a příjmení                            Věk  Pořadí na HL  Počet hlasů
zvolení                                                                           

Volební strana č. 1 - NEZÁVISLÍ
 1.     Zuzana Kuthanová                             54        1.           232
 2.     Lenka Hejnicová                              48        5.           206
 3.     Petr Mathauser                               53        2.           189
 4.     Alexandra Kadičová                           54        3.           196
 5.     Vlastimil Klainer                            65        4.           191
 6.     Kamil Čermák                                 50        6.           188
 7.     Jaroslav Maršík                              76        7.           160

B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí  Jméno a příjmení                            Věk  Pořadí na HL  Počet hlasů
náhrad.                                                                           

Volební strana č. 1 - NEZÁVISLÍ
 1.     Jaroslav Zámečník                            38        8.            99

C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
   kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:

Volební strana č. 1 - NEZÁVISLÍ
Počet hlasů pro stranu:   1461, hranice:      200,2
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    Zuzana Kuthanová                                 232
              2.    Petr Mathauser                                   189
              3.    Alexandra Kadičová                               196
              4.    Vlastimil Klainer                                191
              5.    Lenka Hejnicová                                  206
              6.    Kamil Čermák                                     188
              7.    Jaroslav Maršík                                  160
              8.    Jaroslav Zámečník                                 99

539155 - str. č. 1

V/8

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

........................................15:54 hod., 24.09.2022

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Počet listů přílohy č. 1: ......0

Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:                                    

                                         ........................................................Miluše Balíková

zaměstnanec Českého statistického úřadu: ........................................................Radek Havel

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový 
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

.............................

539155 - str. č. 2

Volební výsledky
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AKCE „72 HODIN“ 
PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ a MŠ Čisovice

V pátek 14.10.2022 proběhla na zahradě školy opět 
dobrovolná akce „72 hodin“. Cílem této celostátní 
akce (letos 11. ročník) je zapojení lidí např. do čištění 
parků, veřejných zahrad, různých menších oprav atd. 
My jsme se již osmým rokem rozhodli zapojit a pomoci 
tak s údržbou naší školní zahrady. 

Chtěla bych i touto cestou poděkovat všem dospě-
lým i dětským pomocníkům, kteří přiložili ruce k dílu!

Počasí nám přálo, a tak šla práce pěkně od ruky. Ple-

velilo se, okopávalo, upravovali jsme záhony i dopa-
dové plochy u herních prvků. Vyčistily se chodníky, 
zametlo hřiště. Shrabali jsme i část opadaného listí. Na 
zimu se uklidily židličky a stolky z venkovního altánku.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další setkání ☺

Za kolektiv ZŠ a MŠ Čisovice 
Mgr. Lenka Hejnicová, ředitelka školy 

Školka a škola

Projekt: Environmentální rozvoj ZŠ a MŠ Čisovice – 
ZAHRADA MŠ, č. 1190700335

PEV „Zahrada bádání bez hranic“ MŠ Čisovice
Před rokem jsem psala o posledních úpravách před 
dokončením projektu. Veškeré práce a nákupy jsou 
u konce. V červnu 2022 jsme úspěšně prošli certifika-
cí „Přírodní zahrady“.  Tento certifikát nás opravňuje 
nejen se touto značkou chlubit (cedulka s ježkem 
u vstupu na pozemek), ale také nás zavazuje k péči 
o rostliny bez použití chemikálií a údržbě v nastave-
ném režimu. Za pomoc při přípravě výsadby záhonů 

musím poděkovat také paní Haně Barboříkové z or-
ganizace MAS Dolnobřežanko a Sdružení Přírodních 
zahrad, která nám pomohla se skladbou rostlin a při-
spěla mnoha užitečnými radami. 

Samotná výsadba a pomoc při všech zahradnických 
pracích skončila na bedrech rodičů Filipa a Ondry 
Rubešových, což jsem již zmiňovala v předminulém 
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Školka a škola

čísle Čisovických novin. Výsadba 
dopadla velmi dobře, pestrost kvě-
tů je patrná od jara do podzimu. Je 
potěšující, že se děti ke všem pěstitel-
ským činnostem staví velice aktivně 
a s nadšením. Naše překvapení z vy-
pěstované čočky, salátů nebo jahod 
je ohromující. Minulý školní rok děti 
důkladně zalévaly záhony a sledo-
valy proměny s přicházejícím létem. 
O prázdninách si zalévání rozdělily 
některé paní učitelky a paní uklízeč-
ky. Velkou pomocí na zahradě je 

společná celorepubliková akce ro-
dičů, dětí a pedagogů pod názvem 
72 hodin. Letos jsme se sešli v hojněj-
ším počtu a vše naplánované jsme 
krásně zvládli. Děkujeme všem účast-
níkům. Budeme rádi, když v těchto 
společných aktivitách budeme i na-
dále pokračovat. Máme tak možnost 
se poznat trošku jinak než v šatně při 
předávání dětí. ☺
K ukončení projektu zbývá jen malý 
administrativní krůček. Věřím, že 
vše brzy zvládneme a budeme se 

moci pustit do dalšího 
dobrodružství. Děku-
ji všem, kteří nám po-
mohli k smysluplnému 
zvelebení naší školní 
zahrady. Od prvních 
projektů a technických 
dokumentů paní Ing. 
Čurdové a panu Ing. 
Zemkovi, finanční pod-
pory zřizovatele nebo 
rad zkušené kolegyně 
Magdalény Cihelkové. 
Důležitou součástí byly 
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kreslené náměty žáků základní školy na vybavení zahrady dle jejich 
fantazie. Poděkování patří všem kolegyním z mateřské školy za po-
moc ve chvílích, kdy byla potřeba. Největší dík však náleží paní ředi-
telce za odvahu, se kterou mi tento projekt svěřila, a její nekonečnou 
podporu.

Koordinátorka projektu 
Mgr. Žaneta Rubešová 

zástupkyně ředitelky pro MŠ

Zdravíme za Veverky

Letos často doslova. Ještě nikdy se nestalo, že by do 
první třídy MŠ přišli opravdu samí nováčkové, až ten-
tokrát. A tak se teprve učíme směle zdravit, požádat 
o pomoc, poděkovat…zatím nám to moc nejde, ně-
kdo ještě občas i pláče, že se mu stýská po rodičích, 
někdo s těmi cizími dospělými nemluví vůbec, někdo 
„drží protestní hladovku“ – to je trochu nadsázka, ale 
ochutnávání nových jídel také není zrovna hračka… 

Mnohé děti záhy onemocněly (klasické postupné vy-
tváření imunity v kolektivu) a následně se znovu mu-
sely adaptovat na nové prostředí. Ono jen zvykat si 
na podzimní boty není žádná legrace, zvlášť když je 

jedna pravá a druhá levá. Přesto se snažíme i ty těž-
kosti brát sportovně, s humorem a s laskavostí, platí 
ovšem školková pravidla, důslednosti je třeba. O pev-
né hranice se lze i opřít ve smyslu podpory, která je 
pevná, uklidňující, spravedlivá a přehledná. Tak, aby 
nám spolu bylo dobře. 

Ještě si ani nepamatujeme všechny kamarády jmé-
nem, a tak hrajeme nejrůznější interaktivní hry. Něko-
mu se ještě pletou názvy barev, tak si užíváme legra-
ce s lehoučkým pestrým padákem. Někdo ale krásně 
poznává melodie známých písniček, zkoušíme hrát 
na jednoduché hudební nástroje, pohybujeme se při 
hudbě, zpíváme, snažíme se vyprávět – třeba i dra-
matizovat pohádky, skládat obrázky podle nejrůzněj-
ších zadání, hledat, hádat, třídit, pozorovat…

Objevujeme nové výtvarné techniky, co dokážeme 
s rukou, prstovými barvami, se štětcem, lepidlem, nůž-
kami, s různými druhy papíru, s pastelkami, voskovka-
mi, textilem, přírodninami…

Rozcvičujeme celé tělo i prstíky při říkankách, hraje-
me společenské hry s pravidly, někdo už umí krásně 
počítat, počkat, až bude na řadě, někdo má výborný 
postřeh, někdo umí i pomoci druhému.

Je to velké dobrodružství, je to práce i radost, obje-
vovat své talenty, respektovat všechny individuality, 

Školka a škola
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a přitom se umět domlouvat a sladit s ostatními.

Samozřejmě máme i zkušenější kamarády ze třídy Koťat 
a Lvíčat, nejvíc nás to společně baví na naší přírodní zahra-
dě, ale i na procházkách nebo při divadelních představe-
ních.

Těšíme se ještě na pár dětí, které mezi nás teprve přijdou, 
jistě to bude k dobrému a bude nás zase víc do kroužku 
s veverkou Čiperkou a ke hraní!

třída MŠ  
paní učitelky Jana a Markéta

Koťata

Po prázdninách jsme se sešli ve třídě Koťat. Téměř po-
lovina dětí přišla z vedlejší třídy Veverek a prostředí 
pro ně bylo známé. Adaptace druhé poloviny dětí 
proběhla dle jejich individuálních potřeb. Děti se 
rychle sžily s novým prostorem i kolektivem. Skupina je 
kamarádská a vzájemně se podporující. Přesto se ješ-
tě někdy objeví snaha o nadřazení svého JÁ. Vysvět-

líme si problémovou situaci a učíme se správnému 
chování. Někdy je potřeba ustoupit nebo počkat, až 
na mě dojde řada. Nejsem tady sám/a. 

Koťata jsou třída prostředních dětí ve věku 
4–5 let a tři předškoláci. Těmto je věnována individuál-
ní péče a také se budou účastnit některých akcí s tří-
dou Lvíčat, kde je zbytek předškolních dětí. Ve třídě 
se řídíme mottem: "Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi 
a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já to pocho-
pím.“ V tomto duchu probíhají i pravidelné středeč-
ní vycházky, kde se děti seznamují s přírodou. S jejími 
krásami, ale i nástrahami. K vzdělávacím tématům, 
která se momentálně týkají podzimu, je využívána 
i naše školní přírodní zahrada. 

Pro starší děti máme rozjednané kurzy plavání, brusle-
ní i lyžování. Těšíme se a věříme, že se nám je poda-
ří uskutečnit. Do školky již přijela dvě divadla, jeden 
hudební program a jeden vzdělávací program s ca-

Školka a škola
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nisterapeutickým labradorem. 
Nezapomínáme ani na rozvoj 
předmatematických a čtenář-
ských dovedností. Počítáme 
kaštany, stavíme z nich obraz-
ce, určujeme méně – více nebo 
trénujeme pojmy nad, pod, ve-
dle, vlevo, vpravo… Uvolňuje-
me ruku, aby se dětem ve škole 
dobře psalo. Trénujeme paměť 
na básničkách a písničkách. Ale 
především si hrajeme, protože 
tyto všechny aktivity probíhají 
hravou formou, aby děti bavily.

 

Za třídu Koťat  
Romana a Žaneta

Lvíčata
Oddělení Lvíčat se vrátilo do budovy ZŠ, máme ve 
třídě 6 dívek a 9 chlapců. Jsou to děti, které už naši 
školku navštěvovaly v minulých letech. Teď jsou z nich 
předškoláci a jsou na to náležitě pyšní a my jsme pyš-
né zase na ně.

Sešla se nám zde fajn parta, která se dobře zoriento-
vala v novém prostředí, vytvořila si společně pravidla 
pro kamarádské chování, snaží se navzájem si po-
máhat a podporovat se, vzájemně respektují své po-
vahy. Se sebeobsluhou nemají děti žádný problém, 
navíc jsou hrdé na to, že už se stravují ve velké školní 
jídelně společně se školáky a až na výjimky chodí cvi-
čit denně do velké tělocvičny. Do různých aktivit jdou 
s radostí a nadšením, motivují i nás učitelky k dalším 
nápadům.
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V září jsme se seznamovali právě s prostředím budovy 
ZŠ i naší třídy, vytvořili jsme společně pravidla chová-
ní, hráli jsme různé hry a podnikali aktivity navozující 
sounáležitost a společné sdílení zážitků. Také jsme si 
vyprávěli o místě, kde žijeme – rodině i obci. Snažili 
jsme se vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém 
děti žijí. Moc hezky vyprávěly o svých domovech, čle-
nech rodiny. Při vycházce jsme se šli podívat na důle-
žitá místa v obci.

V říjnu se více zabýváme sledováním přírody, tím, jak 
se mění, krásnými barvami podzimu, podzimní sklizní. 
Nabízíme dětem mnoho aktivit, které je baví. Tvoříme 
z přírodnin, malujeme, kreslíme, zpíváme, recitujeme, 
stříháme, cvičíme, hrajeme kvízy…..

Jako správní předškoláci také procvičujeme předma-
tematické představy a předčtenářskou gramotnost, 
při logopedických chvilkách procvičujeme mluvidla 
a snažíme se souvisle vyprávět a správně vyslovovat.

Na zahradě děti pravidelně sledují meteostanici, baví 
je hlavně kontrolovat množství srážek v odměrném 
válci. Děti aktivně nasbíraly i ořechy a donesli jsme je 
společně paní kuchařkám ve školní jídelně, které nám 
je pak připravily k svačince jako pamlsek.

Čekají nás další výpravy do lesa, kde budeme pozná-
vat různé stromy i plody a v neposlední řadě se bude-
me zabývat podzimními zvyky a tradicemi.

Přejeme všem krásné a pohodové podzimní dny.

Za oddělení Lvíčat paní učitelky Mája a Renáta

Za sklípkany do Prahy
Zajímavým zážitkem pro čtvrťáky byla návštěva výsta-
vy sklípkanů na Přírodovědecké fakultě v Praze. Velký 
dík patří RNDr. Petře Frýdlové, která nám byla skvělým 
průvodcem. Obdivovat jsme mohli 64 druhů sklípka-
nů, a samozřejmě jsme se dozvěděli spoustu zajíma-
vostí z jejich života. Třešničkou na dortu byla možnost 
pohladit si hada. Sklípkany ztvárnili moji čtvrťáci i ve 
výtvarné výchově. Této akce se zúčastnili i žáci třetí 
a páté třídy. 

Lenka Veselá
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Putovní malované kamínky pro radost

Kde se vůbec vzal 
nápad malovat na 
kameny? Myšlenka 
se zrodila už v pra-
věku, kdy se lidé 
snažili zaznamenat 
na stěny jeskynních 
úkrytů i na samotné 
kameny své prožit-
ky, touhy i obavy. 
Tato forma sdělo-
vání pocitů a tou-
ha udělat radost 
někomu jinému se 
v době “covidové“ vrátila zpět, navíc s novinkou – 
jejich přemisťováním, tedy putováním.  V době, kdy 
se nikam nemohlo, začali lidé malovat kamínky a zpří-
jemňovat si výlety do přírody jejich roznášením a hle-
dáním. Jde o zdobené kamínky, které někdo doma 
namaluje, zezadu je označí směrovacím číslem a vez-
me s sebou na výlet. Na nějakém viditelném místě ka-

mínek položí s přáním, že ho najde další výletník, který 
tudy půjde. Nálezce si kámen může ponechat pro 
štěstí, nebo ho odnese na jiné místo.

 
Když jsme si na začátku školního roku ve školní družině 
vyprávěli o svých prázdninových zážitcích, mnozí žáci 
byli nálezem malovaných kamínků v různých lokali-
tách nadšeni. Tato myšlenka se nám natolik zalíbila, 
že jsme si kameny nasbírali, očistili, namalovali vlastní-
mi motivy a označili směrovacím číslem Čisovic. Teď 
už je na každém z nás, zda si ho ponecháme, nebo 
uděláme radost někomu dalšímu.

Mgr. Ivana Matějková, vychovatelka 
oddělení ŠD 
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Rodiče pro Čisovice a Bojov

Čisokros 2022

Milí přátelé, rodiče, děti, jsme rádi, že se Vám terénní 
cyklistické klání zalíbilo a ve velkém počtu jste se zú-
častnili už sedmého ročníku Čisokrosu. Skoro nám ne-
stačila startovní čísla, tolik borců vyrazilo letos na trať!

Historicky největší účast byla v kategorii odrážedel 
a balančních kol, kde jsme museli zařadit hned dvě 
rozjížďky, jinak by se nejmenší závodníci na trať ani ne-
vešli. Kategorie pro větší děti byly také nabité, prak-
ticky každá rozjížďka přinesla svá dramata na trati. 
Počasí bylo nádherné, takže si to všichni cyklisti užili, 
i když třeba nebyli v cíli jako první. 

Podívejte se na pár fotek, ještě víc jich máme na na-

šem Facebook profilu Rodiče pro Čisovice a Bojov. 
Tam sledujte i další akce, které chystáme do konce 
roku:

• 6. 11. 2022 Halloween – strašidelný orientační po-
chod za světla i za tmy

• 3. 12. 2022 Mikulášská – připravujeme venkovní mi-
kulášskou bojovku, snad se Vám bude líbit

• 1. 1. 2023 – už tradiční novoroční běh nebo výšlap 
nahoru na Horu

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Honza Hruška za Rodiče pro Čisovice a Bojov
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Fotbalová sezona 2022/2023 – podzim

Nový fotbalový ročník 2022/2023 přinesl spoustu změn. 
Bohužel se však nejedná o změny, které bychom si 
zrovna přáli. To, co bylo patrné již v jarní části minulé-
ho ročníku, se potvrdilo a náš A-tým se „propadl“ do 
okresní soutěže.

Čisovické „áčko“
V době psaní tohoto článku máme odehrány 
2/3 podzimních zápasů a bohužel se „klepeme“ na 
poslední příčce okresního přeboru s pouhými třemi 
body. Nejedná se o lichotivou situaci celého týmu, 
navíc umocněnou množstvím zraněných hráčů. Dal-
ším faktorem, jenž hraje proti nám, je i naše pracovní 
vytížení, tudíž se opravdu jen velmi těžko sbírají body. 
Budu doufat, že zimní příprava po doléčení „marodů“ 
nám umožní, abychom se doslova porvali o udržení 
v této soutěži. Rozhodně nechceme házet flintu do 
žita a je třeba, abychom naše kluky udrželi v kondici 
a v přesvědčení, že určitě stojí za to se o budoucnost 
našeho týmu poprat. Všichni hrajeme pro zábavu, ze-
jména proto, abychom se mohli potkat i s místními fa-
noušky, jimž děláme radost i starost. V každém přípa-
dě je pro nás důležité, že se můžeme sejít a společně 
si užít vzájemně strávený (nejen) sportovní čas. 

Podaří se obnovit „béčko“?
Náš dlouholetý B-tým jsme bohužel byli nuceni ze 
soutěží odhlásit, protože již delší dobu jsme bojovali 
s nedostatečným počtem hráčů. Ano, jde v každém 
případě o smutnou záležitost pro nás všechny, neboť 
B-tým fungoval v Čisovicích mnoho let, avšak jiné ře-
šení nebylo. Jak jistě víte, fotbalové družstvo musí čítat 
11 hráčů a s ohledem na zdraví a věk některých na-
šich kolegů jsme už B-tým nebyli schopni dále sestavit. 

Samozřejmě stále doufáme, že není všem dnům ko-
nec a jednou budou zase hráči, kteří obnoví čisovické 
„béčko“. 

Jiskra naděje – sokolské mládí
Abych nepsal jen o smutných věcech, je na místě 
zmínit také naši sokolskou radost. Tu nám dělají naši 
mladší žáci. U této kategorie fungujeme jako spojená 
spolupráce s mníšeckým klubem. Po podzimní části se 
mladší žáci nachází na třetím místě tabulky se 17 body, 
na první místo ztrácí pouhý jeden bod. Budeme tedy 
doufat, že tento úspěch bude pokračovat a že nám 
před očima roste další generace fotbalistů. 

Vznikne nový tým?
Další dobrá zpráva, o níž bych se s Vámi rád podělil, 
spočívá v tom, že v jarních měsících bychom rádi za-
ložili nový tým fotbalových začátečníků. Tento tým by 
vznikl z nejmladší generace našich fotbalistů (koneč-
ně), a samozřejmě i ostatních dětí. Pevně doufáme, 
že mezi nimi naleznete další opory našeho týmu. 

Na závěr…
…je zcela určitě na místě poděkovat všem, kdo náš 
klub jakýmkoliv způsobem podporují. Děkujeme za 
veškerou finanční podporu i pomoc fyzickou formou 
práce. Děkujeme však také všem našim fanouškům, 
neboť bez nich by to rovněž nešlo. Velice si vážíme 
toho, že i když se nám momentálně příliš nedaří, stále 
nás chodí podporovat a fandit nám v našem úsilí. Dě-
kujeme Vám všem!

Za TJ Sokol Čisovice  
Petr Mathauser

TJ Sokol Čisovice
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Naši prvňáčci

Anežka Zemková Bára Hanzálková Beáta Hrůšová Daniel Majchrák

Adam Vlk Alan Korbelář Albert Laryš

Naši prvňáčci
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Naši prvňáčci

Ondřej Klíma Ondřej Rubeš Pavel Šafránek Rozárie Šmídová

Jan Legény Justýna Hlavicová Linda Vošická Matyáš Trejbal

Eliška Khelová Filippa Doul Charlotte Pokorná Jakub Hervíř
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Volejbal v Čisovicích

Zahájili jsme druhou sezónu volejbalu v Čisovicích

Již v září 2021 se dala dohromady parta blízkých 
i vzdálených sousedů, kteří se pravidelně jednou týd-
ně setkávají, aby si spolu v Čisovicích zahráli volejbal. 
Minulý podzim jsme se začali po-
tkávat na tehdy novém venkovním 
hřišti. Protože tou dobou ještě ne-
byla v provozu tělocvična, hrálo se 
i v mikinách a pod umělým osvět-
lením, dokud zima nezačala lézt za 
nehty. A od začátku tohoto roku 
jsme s radostí pokračovali v nové 
školní tělocvičně, kde jsou ke hře 
ideální podmínky. S jarním hezkým 
počasím jsme až do konce září byli 
opět k vidění na venkovním hřišti.

Každý trénink začínáme individuál-
ním rozcvičením, pak rozehráním ve dvojicích, kolek-
tivně potrénujeme smeče z obou stran hřiště a podá-
ní ze základní čáry. Poté se pustíme do vzájemného 
zápolení na body. Většinou naplno odehrajeme čtyři 
až pět setů. Protože jsme amatéři, občas si tolerujeme 

některé drobné prohřešky proti pravidlům, někdy na-
opak pravidla hry všem objasníme, ale vždy se v dob-
rém hecujeme, chválíme a povzbuzujeme k lepšímu 

výkonu. Nejvtipnější bývají polemi-
ky mezi rodinnými příslušníky, které 
pobaví všechny ostatní!

První zkušební ročník volejbalu v Či-
sovicích se povedl. Konání tréninků 
bylo téměř bez výpadků, se stá-
le se zvyšující účastí a se zlepšující 
se kvalitou hry. A protože sport je 
radost, volejbalisté ve spolupráci 
s vedením školy navíc svými pří-
spěvky podpořili sportování několi-
ka čisovických dětí.

Po slavnostním zahájení druhé sezóny, již v tělocvičně 
opět tlučeme do míčů. Všem volejbalistům děkuji za 
podporu a motivaci k pokračování v rozvoji soused-
ského volejbalu v Čisovicích. 

(FZE)
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SDH Čisovice

Ze života SDH Čisovice

Hasiči jsou nedílnou součástí naší 
obce a je již tradicí, že na strán-
kách Čisovických novin přinášíme 
náhledy do činnosti sboru dobro-
volných hasičů a zásahové jed-
notky, které – ač se jedná o dva 
samostatné subjekty – v naší obci 
fungují jako jeden přátelský celek 
a je to tak dobře. Co se tedy dělo 
u našich hasičů v posledních mě-
sících?

Letní údržba
Měsíc červenec byl ve zname-
ní technických příprav na státní 
technickou kontrolu hasičského 
vozidla, které prošlo STK úspěšně. 
Tato skutečnost svědčí o tom, že 
se naši hasiči o svěřenou techniku 
starají řádně, což dokládá spousta 
hodin, které tráví v hasičské zbroj-
nici údržbou techniky a výstroje. 

Velká ztráta pro čisovické 
hasiče
Bohužel však smutných zpráv není 
nikdy dost, a ta obzvlášť smutná 
přišla na počátku měsíce srpna, 
kdy řady čisovických hasičů na-
vždy opustila paní Zdena Dufková, 
obětavá členka, jež po dlouhá 
léta vykonávala funkci kronikáře 
a revizora v SDH Čisovice. V loň-
ském roce obdržela paní Dufková 
nejvyšší hasičské vyznamenání – Ti-
tul Zasloužilý hasič, které si skuteč-

ně zasloužila za svou dlouholetou 
práci pro hasičské hnutí. Paní Duf-
kovou si zcela jistě budou všichni 
pamatovat jako milou a přátel-
skou dámu, vždy s úsměvem na 
tváři. Na hasičské zbrojnici v den 
jejího odchodu zavlál černý pra-
por. Čest památce této obětavé 
sestry!

Přichází podzim…
…a s jeho začátkem se odehrálo 
hned několik událostí v životě čiso-
vických hasičů. Protože pro členy 
výjezdové jednotky je velmi důle-
žitá odborná příprava, zúčastnili 
se její zástupci hned dvou pravi-
delných školení, a sice 24. září to 
bylo školení veliteů a o den později 
školení strojníků. 

Dne 27. září byla čisovická jednot-
ka povolána k zásahu, jímž byl po-
žár kontejnerů v průmyslovém are-
álu v Mníšku pod Brdy. Ve stejný 
den byla jednotka zavolána také 
k další technické pomoci, a sice 
otevření uzavřených prostor, avšak 
na tento zásah již jednotka nevyje-
la. Státní svátek 28. září určitě nebyl 
pro naše hasiče dnem odpočinku, 
neboť se sešli v hasičské zbrojnici 
k údržbě svého zásahového vozi-
dla Tatra. Tento fakt opět svědčí 
o skutečnosti, že dobrovolní hasiči 
jsou hasiči zejména svým srdcem 

a není pro ně důležité, zda je či 
není pracovní den, protože svou 
činnost vnímají jako poslání. 

Ach, ti divočáci!
Ano, problematika divokých pra-
sat se skloňuje ve všech pádech 
v celém širém okolí naší obce. Di-
vočáci bohužel nevynechali ani 
hasičskou tréninkovou louku, kte-
rou se rozhodli připravit pro neplá-
novanou zimní orbu. Od 16. října 
probíhala po jejich „návštěvě“ na 
louce celotýdenní brigáda, aby 
bylo možno louku, na níž trénují 
také čisovičtí Mladí hasiči, uvést 
do použitelného stavu. Určitě si 
poděkování zaslouží všichni, kdo 
se na na odstraňování škod napá-
chaných divočáckým „náletem“ 
podíleli.

Na sklonku října, přesně v den stát-
ního svátku, se zástupci našeho 
sboru vypravili do Klínce, aby se 
zúčastnili tradičního pálení Masa-
rykovy vatry konané u příležitosti 
„narozenin“ naší republiky. O tom 
však přinášíme povídání v samo-
statném článku.

Děkuji za poskytnutí informací Mar-
tinu Svobodovi, veliteli SDH Čisovi-
ce a zásahové jednotky. 

Za SDH Čisovice  
Petra Myslíová Cejpková
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SDH Bojov

Zábavný den v Bojově

Dne 8. října 2022 se uskutečnila v Obecním domě 
a jeho okolí akce „Zábavný den v Bojově“. 

Zúčastnit jste se mohli přírodovědného a zálesáckého 
stanoviště, které si pro Vás připravili členové přírodo-
vědného klubu Čejka z Mníšku pod Brdy. Na stanovišti 
jste například poznávali lesní zvěř, učili se, jak vázat 
uzly, nebo si měli možnost vyluštit krátký vzkaz napsa-
ný Morseovou abecedou.  

O hasičské stanoviště se postaral místní Sbor dobro-
volných hasičů Bojov, který si pro Vás připravil ha-
sičskou poznávací hru. Během akce bylo možno se 
u nás občerstvit za symbolickou cenu. Na večerní 
promítání jsme vybrali film Léto s kovbojem, který se 
natáčel v našem okolí, zde nám zapůjčilo projektor 
Okresní sdružení hasičů Praha-západ.

Velice zajímavé bylo pozorování oblohy astronomic-
kým dalekohledem s doprovodným výkladem o pla-
netách a celkově o vesmíru. 

Díky příznivému počasí a vzájemné spolupráci při or-

ganizaci mezi SDH Bojov, přírodovědným klubem Čej-
ka a Okresním sdružení hasičů Praha-západ se akce 
vydařila. Tímto patří našim spolupracovníkům velké 
díky!

SDH Bojov rovněž děkuje Obci Čisovice za poskytnutí 
obecních prostor pro realizaci této akce. 

Za SDH Bojov  
Jana Dusíková
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SDH Čisovice

Nová hasičská sezóna 2022/2023

Po letních prázdninách začala již 5. sezóna našich 
Mladých hasičů. Hned od začátku jsme začali tré-
novat na důležitou podzimní soutěž – Závod požár-
nické všestrannosti, který nás čekal na konci října. Po 
delší době jsme však nejdříve museli oprášit znalosti 
z topografie, uzlování, zdravovědy, určování azimu-
tu, technických prostředků, střelby ze vzduchovky  
a házení granátem. Abychom se ale pořád jen neu-
čili, tréninky jsme prokládali hraním různých kolektiv-
ních her. 

Bohužel ani naší hasičské louce se nevyhnula divoká 
prasata a zanechala za sebou velkou spoušť. Proto 
jsme hned následující trénink uspořádali brigádu, při 
které jsme se věnovali obnově povrchu louky. Do té 
se zapojily nejen děti, ale i někteří jejich rodiče. Tímto 
bychom rádi poděkovali za pomoc všem zúčastně-
ným rodičům – konkrétně Šárce Vlkové, Báře Králové, 
Andree Borkové a Miluši Ptáčkové. Věříme, že se tak-

to upravená louka do jara vzpamatuje a nečeká nás 
již žádná nezvaná návštěva. 

V neděli 23.10.2022 jsme se zúčastnili ve Sloupu Závo-
du požárnické všestrannosti. Závodu se za náš sbor 
zúčastnily dvě hlídky – jedna v kategorii starší a jedna 
v kategorii mladší. I když byla soutěž časově i fyzic-
ky náročná, překonali jsme zdárně všechny nástrahy 
a získali krásná umístění – mladší vybojovali 12. místo 
z 19 a starší 13. místo z 19.  Děkujeme všem našim Mla-
dým hasičům za skvělou reprezentaci našeho sboru 
a věříme, že i nadále budeme správný tým, co drží 
spolu.  

Za tým vedoucích Mladých hasičů 
Michaela Zíková
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Mladí hasiči
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Narození

Hugo Lavička

Eliška Svobodová

Šimon Stehlík

Úmrtí

Jan Krafta

Zdeňka Dufková

Emanuel Stočes

Společenská kronika

Vážení čtenáři,

v minulém čísle ČN jsme v naší společenské kronice přinesli medailónek paní Jiřiny Vašíčkové, 
která oslavila neuvěřitelných 100 let a je  nyní nejstarší občankou naší obce. Paní Vašíčková, jež 

léta působila jako matrikářka a vždy se zajímala o veřejné dění, i ve svém úctyhodném věku přišla 
využít svého občanského práva volit, tentokrát do voleb obecního zastupitelstva. Paní Vašíčkovou 
doprovodila její dcera, paní Ivana, které tímto velmi děkujeme za souhlas s uveřejněním fotografií 

a paní Vašíčkové přejeme hodně zdraví a optimismu!

Z oslavy paní Vašíčkové

Redakce Čisovických novin si 
dovoluje co nejsrdečněji poblahopřát 
k významnému životnímu jubileu 80 let 
paní Janě Beranové. Paní Jana oslavila 

významné životní výročí v kruhu své 
rodiny a přátel v září t. r. Do dalších let 
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní 

pohody!

Jana Beranová, 80 let
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135 let – od narození Marie Wagnerové-
Černé alias Felixe Háje

Je tomu již drahně let, 
kdy na stránkách na-
šeho občasníku vyšel 
životopis Marie Wagne-
rové-Černé, legendár-
ní autorky nesmrtelné-
ho Káji Maříka. Většina 
z Vás si jistě archivuje 
stará čísla a životopis tak 
jistě někde objeví, avšak 
s ohledem na skuteč-
nost, že letos uplynulo 
135 let od narození této 
„naší“ paní spisovatelky 
píšící pod mužským pse-
udonymem, řekněme si 
alespoň ve stručnosti zá-

kladní fakta o jejím životě. 

Marie Černá se narodila v Mníšku pod brdy 27. květ-
na 1887 do rodiny řídícího učitele Augustina Černé-
ho. Chodila do obecné školy, kterou vedl její otec, 
poté do tzv. měšťanky do Dobříše, následovala tzv. 
vyšší dívčí v Praze, a nakonec absolvovala učitelský 
ústav v Českých Budějovicích. Po složení maturitní 
zkoušky se ve svých devatenácti letech vrátila zpět 
k rodičům do Mníšku a vzápětí se provdala za Vilé-
ma Wagnera (ano, psaní s krátkým „a“ je správné). 
Z manželství vzešel jeden syn, Vilém. 

Vilém Wagner st. musel za první světové války naru-
kovat, a i když se ve zdraví vrátil, dlouhé odlouče-
ní způsobilo, že se manželství rozpadlo. Dalším dů-
vodem mohly být náboženské rozdíly, neboť Marie 
byla oddaná katolička, zatímco Vilém se netajil svým 
ateismem. Avšak i přes silné náboženské cítění Marie 
nakonec souhlasila s rozvodem a snad, jak některé 
prameny potvrzují, v tom všem hrála roli i manželova 
nevěra, neboť v době rozvodu již čekal dítě s jinou 
ženou. 

Marie se pak plně soustředila na výchovu syna a také 
na péči o stárnoucího otce. Ten po odchodu do 
penze musel opustit služební byt a rodina našla azyl 

na mníšecké faře. Marie pracovala na faře jako hos-
podyně a v průběhu 20. let 20. století se také pono-
řila do psaní vlastní tvorby. V roce 1926 vydala knihu 
„K. Dariš“, v té době však již pracovala na příbězích 
chlapce vyrůstajícího v městečku Lážov obklopené-
ho malebnými brdskými lesy. Téměř každou volnou 
chvíli využívala pro psaní příhod o Kájovi Maříkovi 
a psala prý na vše, co přišlo pod ruku – i na útržky 
starých novin či na sáčky od mouky. Pan Farář Raus 
svou hospodyni v jejích spisovatelských počinech 
podporoval, dokonce sám vše trpělivě přepisoval 
a odesílal do Občanské tiskárny v Brně. Jeho zásluha 
na vydání sedmidílného románu „Školák Kája Mařík“ 
je nesporná. 

Bohužel tento rádce a otcovský i duchovní přítel, 
pan farář Raus, navždy odešel v roce 1933. V té 
době zbýval Marii již jen pouhý rok života. Zemřela 25. 
července 1934 zřejmě na vypětí psychické i fyzické, 
navíc prý vše bylo umocněno silnou kuřáckou závis-
lostí. Je pochována na mníšeckém hřbitově v hrobě 
se symbolickým číslem 1. Její otec Augustin Černý ze-
mřel o 4 roky později.

Osud syna Viléma zůstává zastřen rouškou tajemství. 
Z několika málo informací je známo, že ještě před vál-
kou začal vyznávat levicové smýšlení a za války pů-
sobil v ilegalitě. Po válce dosáhl prý vysoké vojenské 
hodnosti a působil na ministerstvu vnitra. Po nástupu 
totalitního režimu byl sesazen ze své funkce a vyko-
nával tzv. řadová zaměstnání (např. obsluha výtahu 
v hotelu Ambassador). Jeho žena měla být jistá zdra-
votní sestra Eliška. Manželství zůstalo bezdětné. Neví-
me, kdy manželé Wagnerovi zemřeli a kde jsou po-
chováni, byť podle některých zdrojů měla snad být 
urna Viléma Wagnera uložena na místo posledního 
odpočinku jeho matky…

45 let – od premiéry filmu Ať žijí duchové!
Kouzelný filmový muzikál pro děti s názvem „Ať žijí du-
chové!“ měl premiéru 11. listopadu roku 1977. S na-
ším krajem je spjat velmi výrazně, vždyť mnoho scén 
bylo natáčeno v Mníšku pod Brdy i v nedalekém No-
vém Kníně. Příběh o partě pionýrů, kteří chtějí do své 
správy získat zříceninu místního hradu, opravit si jej 
a zřídit zde klubovnu, asi netřeba představovat. Mi-
lovníci tohoto úžasného snímku si oblíbili nejen chlap-
ce a dívky z party, ale i ducha rytíře Brtníka z Brtníku 
a jeho dceru Leontýnku. Duchové, ač se zprvu jeví 
jako nepřátelé, nakonec dětem pomohou zvítězit 
nad těmi, kdo převzetí hradu dětmi brání. V čele této 
„opozice“ je pan vedoucí ze samoobsluhy Jouza, 
skvěle zahraný Lubomírem Lipským. Určitě si vybaví-
te okénko do kanceláře pana vedoucího, pod nímž 
se nachází staré rádio. O kousek dál zpívají a tančí 
děti a žádají „nášup“ Pribiňáků alias Pramene zdraví 
z Posázaví. Ano, to byla původní mníšecká samoob-
sluha…

Doba před 45 lety naštěstí není až tak moc vzdálená, 
takže stále je mezi námi hodně pamětníků, kteří si vy-
bavují původní mníšeckou „sámošku“ s legendárním 

Co prozradil kalendář?

Marie Wagnerová se synem 
Vilémem (zdroj Wikipedie)
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Co prozradil kalendář?
okénkem, rádiem i schodištěm do náměstí. V této 
podobě totiž samoobsluha fungovala až do počátku 
90. let, kdy při první rekonstrukci na prodejnu Sezam 
„padly za vlast“ ony schody, na nichž děti tančily se 
svým panem řídícím v podání Vlastimila Brodského. 

Zmizelo okno i rádio, později Sezam vystřídal Albert 
a přišla další přestavba, avšak díky krásnému sním-
ku, jenž nestárne, si můžeme opětovně kouzlo zaniklé 
mníšecké „sámošky“ stále připomínat…

Petra Myslínová Cejpková

Co prozradil kalendář II  
aneb Masarykova vatra – 85 let od skonu TGM

Jméno Tomáše Garrigue Masaryka netřeba jakkoliv 
představovat. První československý prezident zva-
ný „prezident osvoboditel“, jenž působil ve svém 
úřadu od roku 1918 do roku 1935, se stal symbolem 
nové doby v dějinách naší země, která od 28. října 
1918 přestala již být součástí Rakousko-Uherské mo-
narchie. 

Srdce prvního prezidenta dotlouklo 14. září 1937, tedy 
před 85 lety. Srdce tehdy 87letého prezidenta navždy 
dotlouklo nad ránem, které Jaroslav Seifert označil 

ve své básni na počest TGM 
jako „kalné“. Stalo se tak na 
zámku v Lánech, který od 
roku 1921 slouží jako oficiální 
letní sídlo prezidenta. 

Právě v Lánech začala být 
na počest TGM pálena Ma-
sarykova vatra. Tato tradice 
se zde koná zpravidla v po-
lovině září kolem data výročí 
Masarykova skonu. V květ-
nu roku 2018 se do Lán vy-
pravili uctít prezidentovu 
památku Zasloužilí hasiči 7. 
okrsku a průvodce jim dělal 
dnes již zesnulý místní Zaslou-
žilý hasič, p. Pošta. Ten také 
vyprávěl o Masarykově vat-
ře. V říjnu 2018 ku přiležitosti 
100. narozenin naší republiky 
proběhla na 7. okrsku slav-
nostní jízda po jednotlivých 

obcích (Jíloviště, Trnová, Líšnice, Čisovice, Bojov a Klí-
nec). Právě v Klínci v závěru této jízdy byla zapálena 
Masarykova vatra. Od té doby probíhá tato tradice 
vždy buď přímo na státní svátek 28. října nebo v jeho 
těsné blízkosti. Masarykova vatra nezaplálala v „co-
vidovém“ roce 2020. 

V letošním roce se Masarykova vatra konala přímo 
v den státního svátku. Pořadatelem akce se stal Sbor 
dobrovolných hasičů v Klínci společně s Klubem 
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Zasloužilých hasičů 7. okrsku. Pozvaní hosté a další 
účastníci akce se scházeli před hasičskou zbrojnicí 
v Klínci od 17.00 hod., kdy zájemci mohli zhlédnout 
promítaný dokument „Ano, Masaryk“, v němž s klíčo-
vými okamžiky života prvního prezidenta seznamoval 
diváky vynikající rétor Zdeněk Mahler. 

Od 18.00 hod. začal vlastní program, v jehož rámci 
zazněla v podání líšnických hudebníků státní hymna 
včetně slovenské části a také oblíbená lidová sklad-
ba TGM – „Ach, synku, synku“. Bylo také dáno slovo 
přítomným hostům, kteří přijali pozvání na pálení Ma-
sarykovy vatry – p. Robertu Bezděkovi, zastupiteli Stře-
dočeského kraje, p. Petru Štěpánkovi, senátorovi ČR, 
a p. Ondřeji Freudlovi, místostarostovi obce Klínec. 
Zdravice zazněla také od přátel ze spolku Vltavan 
Davle, kteří patří rovněž k tradičním hostům na hasič-
ských akcích našeho okrsku. 

Setkání se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl 
zúčastnit duchovní otec této akce, p. Zdeněk Rych-
lý, Zasloužilý hasič z SDH Bojov a také bývalý vedou-
cí redaktor Čisovických novin. Pozdrav jeho jménem 
přednesla pí. Jana Dusíková, kolegyně pana Rych-

lého z SDH Bojov. Za Zasloužilé hasiče 7. okrsku po-
zdravil setkání p. Jiří Wohlmuth. Přítomné pozdravil 
také starosta Okresního sdružení hasičů Praha-západ 
Josef Myslín, který předal Sboru dobrovolných hasičů 
Klínec Záslužnou medaili OSH Praha-západ jako po-
děkování dlouholetou práci a podporu hasičských 
tradic. V rámci programu zaznělo také několik citátů 
TGM a báseň od K. N. Novotného „Pod vlajkou na půl 
žerdi“, která stejně jako již zmíněná báseň od Seiferta 
se vztahuje ke skonu prezidenta Masaryka. Oficiální 
část programu byla zakončena zapálením Masary-
kovy vatry. Této role se ujali p. Štěpánek společně s p. 
Freudlem. 

Jak jsme již zmínili v článku o SDH Čisovice, zástupci 
našeho sboru se vypravili také na tuto akci v čele se 
starostou SDH Čisovice a současně starostou 7. okrsku, 
p. Janem Říhou ml. 

Po slavnostním 
části následovalo 
posezení v klu-
bovně klíneckých 
hasičů, kde byla 
mj. také připrave-
na malá výstava 
ze života TGM 
i ukázky legionář-
ské literatury. 

Petra Myslínová 
Cejpková

Foto: Michal Skála 
a Petra Uvírová
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Nové nebo ojeté auto snadno a rychle
z pohodlí vašeho domova

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

Po vyřízení platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR

A Vy můžete zvesela jezdit

ESHOP.SRBA.CZ

Srba Servis e-shopSrba Servis e-shop

Je to jednoduchéJe to jednoduché

1

2
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