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Úvodní slovo

Vážení sousedé líšničtí, varadovští, vandrličtí,
blíží se čas prázdnin a dovolených, doba zaslouženého odpočinku. Předpovědi, jaké to léto letos bude, se velmi různí. Někde říkají, že bude opět horké léto, někde se zase píše, že bude naopak
chladno a pršet. Ať už bude jakkoliv, stejně s tím nic nenaděláme
a budeme se muset přizpůsobit. Tak vám přeji, abyste si léto užili
přesně podle vašich představ, v dobré pohodě a hlavně ve zdraví.
Je vždycky moc fajn, když se někdo dobrovolně rozhodne udělat
něco pro obec, tedy i pro nás ostatní. Během několika předchozích
týdnů naše nová náves krásně rozkvetla a za to bych chtěla moc
poděkovat Ženám 50+, které se postaraly o květinovou výzdobu.

Stejně velký dík patří všem brigádníkům, kteří přišli „uklidit“ Líšnici
v rámci celonárodní akce „Ukliďme Česko“.
Máme za sebou již 4. ročník regionální akce Hry bez hranic. Tentokrát hry hostila obec Nová ves pod Pleší a náš tým opět nezklamal. Umístili jsme se, jako již tradičně, na krásném 3. místě. Děkuji
všem členům týmu za reprezentaci obce a také fanouškům, kteří
se na nás přijeli podívat, za skvělé povzbuzování. Více se dozvíte
ve fotogalerii z her dále ve zpravodaji.
Příjemné letní čtení vám přeje
HANA NAVRÁTILOVÁ, starostka Líšnice

Zprávy z úřadu a z obce

Naše škola bude vařit
(i vám)
Ačkoliv se zdá, že v době prázdnin utichne
„život“ zejména ve škole, je tomu přesně naopak. Právě toto období nám umožní různé
rekonstrukce a přestavby v budově školy a školky, a tak se i letos, hned začátkem
prázdnin, pustíme do práce. Zastupitelstvo
na návrh ředitelky školy projednalo a souhlasilo s přestavbou výdejny obědů na školní vývařovnu. Naše škola a školka bude konečně po mnoha letech plně soběstačná.
Někteří z vás, ať už rodičů či žáků naší školy,
ještě pamatujete, když se na oběd chodilo
za každého počasí pěšky do řitecké školky.
Následně jsme vybudovali výdejnu obědů a obědy se začaly do školy a později
i do školky dovážet. Bohužel ani tato varianta nebyla bezproblémová a to zejména z důvodu, že každý převoz kvalitu jídla
zhorší. Poté, co nám příslušné úřady posvětily přestavbu výdejny na vývařovnu, pustili
jsme se do projektování a přípravy podkladů pro vydání stavebního povolení. Začátkem prázdnin tedy budeme moci s přestavbou začít. Až se provoz vývařovny zaběhne
a budeme vědět, že vše bez problémů funguje, nabídne škola těm, kteří budou mít
zájem, možnost si školní oběd koupit domů.

Získali jsme
dvě dotace
Jak jsem v minulém zpravodaji psala, čekali
jsme v jarním období na výsledky dotačních
řízení. V tuto chvíli jej již rozhodnuto. Některým našim žádostem vyhověno nebylo, na-

příklad té na kompletní rekonstrukci silnice
za školou (pod kostelem), na opravu křížku
pod golfem nebo dovybavení zásahové
jednotky hasičskými komplety. Získali jsme
však dvě poměrně důležité dotace z rozpočtu Středočeského kraje. První z Fondu
rozvoje obcí a měst ve výši 500 000 Kč je určena na opravu komunikace 4c (nad horním
zrcadlem) a druhá na přípravu projektové
dokumentace na protipovodňová opatření
z Povodňového fondu Středočeského kraje
ve výši 706 244 Kč.

Cestu za školou
opravíme
Bohužel se nám nepodařilo získat dotaci
na rekonstrukci cesty za školou, kterou řadíme mezi klíčové místní komunikace. Přesto
jsme se rozhodli po přívalovém dešti, který
se prohnal obcí v sobotu 28. 5., provést její
kompletní opravu z vlastních zdrojů. Během
prázdnin tedy začneme cestu opravovat,
což si samozřejmě vyžádá některá dopravní omezení. Majitele přilehlých nemovitostí
budeme vždy předem informovat a prosíme je o pochopení a spolupráci.

Audity hlásí: OK
V průběhu jara proběhlo na obci několik
kontrol. 17. 3. provedli auditoři Středočeského kraje tzv. audit neboli kontrolu hospodaření se závěrem: Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. Dále proběhla kontrola Středočeského kraje k čerpání dotace na projekt „Rekonstrukce veřejného prostranství
před hasičskou zbrojnicí“ (Náves). Ani zde

nebyly zjištěny chyby a obci byla proplacena zbývající část dotace. Poslední kontrolou
byl audit čerpání dotace z prostředků MMR
z roku 2012 na hřiště u školky. Ani při této
kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Uf.

Naše četa je mobilní
Za výhodných podmínek se nám podařilo
pořídit obecní multikáru. Za podstatné považujeme zejména to, že součástí multikáry
je také radlice na odhrnování sněhu a sypač.
Budeme tak schopni v zimních měsících
plně pokrýt zimní údržbu našimi vlastními
zdroji, tedy jak pracovníky, tak i technikou.
Multikáru budeme plně využívat celoročně
při údržbě veřejných prostranství obce.

Že bychom konečně měli
opravenou hlavní silnici?
Po několikaleté urgenci u Krajské správy
a údržby silnic a Krajského úřadu jsme dostali příslib, že komunikace III. třídy č. 0042
bude rekonstruována příští rok v rámci prováděného projektu „III/1025 Bojov – Klínec“
a to na úroveň golfového hřiště. Na navazující úsek silnice III/0042 (přes obec) již je
zpracovaná technická specifikace a bude
řešena samostatným projektem. Součástí
opravy bude i rekonstrukce 2 propustků.
Na základě sdělení KÚ pevně věříme, že
daná akce by mohla být připravena pro
administraci veřejné zakázky, po vyprojektování a ukončení stavebního řízení, v polovině příštího roku. Realizace by tedy měla
být nejdříve na konci roku 2017 spíše na začátku roku 2018.
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Díky všem,
kdo s námi uklízeli
Velké díky patří také všem a hlavně dětem
z naší základní a mateřské školy, kteří se
zúčastnili akce „Ukliďme Česko“. „Hlavní
náčelník“ akce Martin Žbánek nám přidělil
úseky k úklidu, na kterých se našly opravdu roztodivné věci. Po skončení akce nás
v břiše hřály opečené buřtíky a u srdce
krásný pocit z dobře vykonané a velmi
užitečné práce.

Hledáme dobrovolníky
do volební komise
Ve dnech 7. a 8. října proběhnou volby
do Zastupitelstva Středočeského kraje.
Volební místnost bude, jako obvykle,
v naší základní škole. Prosím zájemce
o členství v okrskové volební komisi, aby
se přihlásili do 8. 8. na mail starostka@
obeclisnice.eu. Podle počtu delegovaných členů komise politickými stranami
bychom doplnili okrskovou volební komisi z řad případných zájemců.

Knihovna
V období od 24. 6. do 26. 8. bude knihovna otevřena každý pátek od 17–18 hodin.

LOUČÍME SE S PÁŤÁKY

V letošním roce navštěvovalo 5. ročník základní školy 11 žáků. S nimi se musíme na konci školního roku, bohužel, rozloučit. Prožili jsme toho společně
hodně a bude se nám moc stýskat. Přejeme všem šťastné vykročení do světa dospívajících a ze srdce gratulujeme Barunce Kulhánkové, Líze Machové,
Natce Kociánové a Adélce Bírešové k jejich přijetí na Gymnázium Karla Čapka
v Dobříši. Hodně štěstí všem!

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ZADOV 2016
Ke konci školního roku pravidelně odjíždíme na školu v přírodě. V tomto roce
jsme opět zvolili Sporthotel Olympia na Zadově na Šumavě a udělali jsme
dobře. Krásné ubytování, milí a pozorní zaměstnanci hotelu, výborná strava
a především překrásná Šumava. Počasí nám vyšlo skvěle, a tak jsme si celý
týden s chutí užili.
Paní učitelky připravily pro děti tématickou
etapovou hru „Vzhůru na Kašperk“, během
které děti plnily různé úkoly Karla IV. a získá-

valy za ně rodové vlajky. Také si všichni vydělávali zlaťáky a snažili se získat klíč od hradu. To se nakonec všem podařilo a díky
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provozovateli Sporthotelu Olympia panu
ing. Petrovi Nehodovi, který našim dětem
zaplatil autobus do Kašperských hor, mohl
Karel IV. celou hru zakončit právě na onom
zmiňovaném hradě. Tímto panu Nehodovi
na dálku opět moc děkujeme, to bylo překrásné vyvrcholení našeho snažení.
Kromě Karla IV. jsme dělali i spoustu dalších
zajímavých věcí. Navštívili jsme výbornou
cukrárnu, chodili na túry, koupali jsme se
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a školka
Úvodní
slovo
ve vířivce, šplhali v lanovém centru či hráli
různé hry v lese. A co napsali o škole v přírodě naši druháci?

A udělali jsme tam studničku s vodou. A k té
studni malé klacíky jako schodečky.
JŮLINKA MATYASKO

Škola v přírodě
očima druháčků

Na konci školy v přírodě jsme měli výlet
na Kašperk. Zjistili jsme, že ho postavil Karel

IV. a že je starý 660 let. Také sloužil k obrňování Čech od Moravy. Když se podíváte na Kašperk, uvidíte díry do omítky. Moc
je tam hezky. Nedaleko od něj je Pustý hrádek.
TEREZKA VACKOVÁ

Co se u nás ve škole
a školce dělo na jaře?

Zavíráme
a stavíme vývařovnu

Čtvrtá a pátá třída vyrazily na výlet do Terezína a do Lidic. Výletu předcházela ve škole
tématická výuka a také projekt o životě Židů
před a během II. světové války. Výlet to byl
smutný a jen těžko lze říci, že se nám líbil. Zážitky jsme však měli hluboké. Věnovali jsme
se i veselejším věcem – ve škole jsme přivítali
některé rodiče spolu s paní Helenkou Žbánkovou z naší místní knihovny a uspořádali
jsme čtení a spaní ve škole. Dospěláci četli
dětem ze svých oblíbených knih a musíme
uznat, že jsme se notně zasmáli. Druhý den
jsme pak všichni hromadně navštívili paní
Žbánkovou u ní v knihovně.

Školní rok končí a všechny děti ze školky
a žáci ze školy se těší na prázdniny. I my, vyučující a další zaměstnanci školy, se těšíme
na zasloužený odpočinek. Nebudeme ale
odpočívat mnoho, protože se v naší škole
a školce bude i přes léto pracovat.
Učebny základní školy budou vymalované
a prostor jídelny obložen dřevem a kachlíky. Třídy nově vyzdobíme, aby naše dětičky měly v září nějaké překvapení. Také
nás od září bude rekordně nejvíce (65 dětí
v ZŠ a 28 v MŠ), tak je třeba prostory tříd
většímu počtu žáků uzpůsobit. I školce ale
bude probíhat revoluce! Po všech jednáních
a po schválení zastupitelstvem obce bude
v naší školce vybudována vlastní vývařovna
obědů. Máme z toho ohromnou radost, protože dovážení jídla je komplikované a i sebelepší jídlo transportem trpí. Nyní tedy
budeme mít vlastní kuchyň, kde budeme
moci složení a kvalitu jídla aktivně ovlivňovat. V kuchyni se bude vařit pro děti školky
i žáky základní školy.
Všem našim dětem i žákům přejeme krásné
prázdniny a vám všem krásné léto.

Na škole v přírodě jsme se šli podívat na rozhlednu. Je to starý skokanský můstek. Bylo
to hodně vysoko. Bylo tam 150 schodů.
A odnesli jsme si domů pohledy.
ANIČKA DOLEJŠOVÁ
Na škole v přírodě jsme šli do lanového
centra. U každého stromu stál jeden páťák,
který nám pomáhal. Bylo to moc hezké. Bylo
to sice trochu těžké, ale přesto to bylo moc
hezké. Na konci nám bohužel začalo pršet.
ANDREJKA EFFENBERGEROVÁ
Na škole v přírodě jsme stavěli domečky.
Stavěli jsme takhle: Prvně jsme vymetli hlínu u stromu, ale malinko jsme tam nechali.
Pak jsme donesli klacíky. Klacíky jsme položili na střechu. Na klacíky jsme položili mech
a na mech jsme položili jehličí a střechu jsme
měli hotovou. Potom jsme začali dělat vstup.
Na vstup jsme potřebovali malé klacíčky, malinký kousek mechu a nějaké ozdobné kytky.
Potom jsme začali stavět zahrádku. Zahrádku jsme vyskládali mechem. Kolem mechu
jsme vyskládali na stojato klacíky jako plot.

Den nanečisto a další ...
V květnu jsme vyrazili do nově vybudované
tělocvičny Jo-Jo Gym v Dobřichovicích, kde
jsme řádili celé dopoledne. Děti šplhaly, skákaly přes různé gymnastické náčiní, zkoušely salta a přemety a měly i hodinu baletu. Ta
měla největší úspěch u našich nejstarších
chlapců☺. Doufáme, že s tělocvičnou budeme spolupracovat i v dalším školním roce.
V květnu a v červnu jsme toho stihli ještě mnoho: Zdravotníci nás vyškolili v první pomoci,
proběhl Den nanečisto pro naše budoucí
prvňáčky, navštívili jsme výstavu Karel IV.
700 let ve Valdštejnské jízdárně v Praze.
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Za všechny rodiče a přátele školy,
Mgr. ALENA FIALOVÁ, ředitelka školy
Foto archiv ZŠ Líšnice

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Úvodní
Odpadyslovo

VYVÁŽENÍ ODPADNÍCH VOD
Z BEZODTOKOVÝCH JÍMEK
Každý, kdo má u své nemovitosti, rodinného domu, chaty, ale i jiného druhu
objektu, bezodtokou jímku určenou k akumulaci odpadních vod z nemovitosti (tzv. jímku nebo žumpu) má povinnost zajistit likvidaci odpadních vod
v souladu s vodním zákonem, ale také povinnost tuto řádnou likvidaci prokázat. Tato povinnost je uvedena v §38 odst. 6 vodního zákona.
Orgánem, který může splnění této povinnosti kontrolovat je vodoprávní úřad Městského úřadu Černošice nebo Česká inspekce životního prostředí.
Ptáte se, jak je možné splnění povinnosti
prokázat?
Jednoduše, je třeba uschovávat doklady
o vyvážení jímek, protože jiným způsobem
toto prokázat nejde.
V dokladech o vyvážení by vždy mělo být
uvedeno, kdo ho vystavil a pro koho, od-

kud byly odpadní vody odvezeny a zároveň
množství odvezených odpadních vod. Posledním důležitým údajem v takovém dokladu je, kdy byly odpadní vody odvezeny.
Z uschovávaných dokladů musí být zřejmé,
že množství spotřebované vody v nemovitosti odpovídá množství vyvážených odpadních vod.
Každý uživatel jímky je povinen řádnou likvidaci prokázat a v případě, že ji schopen
prokázat není hrozí mu uložení pokuty
do výše 50 000 Kč, o které rozhoduje vodo-

právní úřad nebo Česká inspekce životního
prostředí.
Zároveň každý uživatel takové jímky musí
zajistit, že jímka je nepropustná, tzn., že
z ní odpadní vody nijak neunikají, že jímka
neprotéká. V případě, že by toto splněno
nebylo, tak se uživatel opět vystavuje nebezpečí uložení pokuty, protože nezajišťuje
řádnou likvidaci odpadních vod akumulovaných v jímce.
Zmíněné pokuty mohou být uloženy v případě fyzické osoby dle §118 odst. 1 písm. d)
vodního zákona a v případě právnické osoby
dle §125c odst. 1 písm. d) vodního zákona.
Taktéž je třeba upozornit, že nezajistí-li
uživatel jímky její řádné vyvážení, tak se
vystavuje nebezpečí, že mu bude nařízeno
napojit se na kanalizaci, pokud je to v místě
možné.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz
jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí
mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce
2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního
dokladu pro děti dovolená nějak zásadně
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci
v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině
států Evropy pouze s občanským průkazem.
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska,
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydá-

ní občanského průkazu pro dítě do 15 let je
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou
na místě zpracuje úředník, není nutné při-

kládat fotografii; úředník pořídí fotografii
dítěte přímo na úřadu při podání žádosti.
Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze
tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
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V případě vycestování v kratší lhůtě než 30
dnů je možné požádat o vydání cestovního
pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě
je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“
a dále v části „Státy a území – informace
na cesty“.
Mgr. JANA VILDUMETZOVÁ
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Z Vandrlice

PIPI-GANG
Vážené čtenářky, následující řádky budou tak řečeno značně genderově nevyvážené. Leč nezoufejte, pro-tože ve váš prospěch! Zároveň však nepopírám, že někde v podvědomí také tak trochu sázím na vaši značnou toleranci
a smysl pro sebeironii a recesi. A od těch, kterým tyto dispozice jaksi nebyly
dány do vínku, mně asi hrozí žaloba.
Pokud jste tam přímo nebyly, tak jste snad
alespoň slyšely o stánku U pelikána na louce pod železniční zastávkou Bojov. To je ten
plácek, kde, když uděláte pár kroků směrem
na východ, jste ve Hvozdnici, když na jih, tak
v Čisovicích a když na západ, tak v Líšnici.
(A když na sever, tak se ocitnete v TOi TOi
budce.)
Letos z tohoto občerstvení již třetím rokem
zase neodolatelně voní vyhlášené Dášiny
langoše do všech tří katastrálních území - podle směru větru.
Tradičně se tam přes léto koná
spousta akcí, a to jak pro prázdninovým volnem znuděné děti, tak pro fanoušky zdejších
i přespolních kapel, mlsné gurmány, pupkaté pivaře, nadšené
soutěživce všeho druhu a nebo
třeba i pro těžko pochopitelné
blázny chodící bosi po žhavém
uhlí v prapodivné kombinaci
s břišními kreacemi orientální
tanečnice.
Ovšem nic vysloveně pro ženy.
A tak koncem loňského roku
paní vedoucí napadlo zavést
– jako určité zadostiučinění
– pravidelná středeční odpoledne rezervovaná výhradně
pro dámy. Ohlasy na onu myšlenku byly vesměs pozitivní,
a hned jedna z prvních oslovených spontánně zvolala: ,,Jó,
to je skvělej nápad! Takovej
pipi-gang, viď?". Všimněte si,
prosím: toto jistě originální,
ale svým způsobem i dost
odvážné pojmenování tedy
nemá na svědomí autor tohoto fejetonu! To by si ani nedovolil... Ostatně tato paní (Iva
Burdíková) také zformulovala
text na přiloženém plakátku a schválen byl
alespoň těmi skalními účastnicemi, které ji
ubezpečily, že se nad ním zasměje i zarputilá feministka bez smyslu pro humor. Ale to
už musíte posoudit samy.
Na podzim se dámy scházely jak indiánky
do kruhu kolem ohně ve stylovém teepee

a když už i ta nejotužilejší Apačka začala
mrazem cvakat zubama, tak se pravidelný Pipi-Gang na zimní měsíce přesunul
do domu paní hostinské. A jelikož je paní
hostinská zároveň i moje paní, tak mohu poreferovat. No, teda vlastně ani moc nemůžu,
protože jsem byl (logicky) pokaždé vykázán
do karantény o patro níž, abych snad nezaslechl něco kapku „choulostivějšího".
Tady si dovolím malou odbočku, neboť

obavy zmíněných dam, že bych se snad
z podobných debat nejspíš osypal, jsou poněkud přehnané. Před léty jsem totiž nějaký čas hrál v ryze ženské kapele Sally Rose
Band (dříve Schovanky), kde jsem byl sám
samotinkej mezi sedmi rozvernými muzikantkami! Prostě taková Sněhurka a sedm

Červen 2016 / Strana 5

trpaslíků v opačném gardu. Což o to, ze
začátku se holky snažily mě ušetřit různých
intimnějších témat a v mé přítomnosti se
obyčejně bavily tak o vaření, žehlení a snad
nejtroufalejší diskuze byla o utíkajícím oku
na punčoše. Jenže muselo to pro ně být
značně náročné a nepohodlné, protože
postupem času se přestaly žinýrovat a evidentně (i když asi nevědomky) mě pomalu
začaly brát jako osmou schovanku. Až jsem
se začal bát, že se mě před vystoupením zeptají, zda mě neškrtí podprsenka nebo jestli
jsem „to" nedostal(a). Netřeba mít zrovna
mimořádný dar velké představivosti, abyste
odhadly, co všechno jsem si na těch mnohasetkilometrových štacích asi vyslechl! Proti
své vůli, pochopitelně. Nebudu to rozpitvávat, ale každopádně po této pikantní životní epizodě jsem měl pocit, že bych si bez
obav mohl otevřít kadeřnictví, salón krásy,
obchůdek s kosmetikou, dámským spodním prádlem a hygienickými potřebami nebo rovnou
gynekologickou poradnu. Ale to
už by byl článek zcela odlišného
žánru vhodný do jinak zaměřeného časopisu (a nemám teď zrovna
na mysli odborné medicínské periodikum) ...
Ale zpět k „pípáči" – jak mu familiárně začaly po čase říkat samotné aktérky. Jak jsem již předeslal,
mohu těžko podat přímé svědectví o tom, co se asi tak dělo za zavřenými dveřmi. Já jsem leda tak
dokázal až po skončení párty posoudit, jak se komu povedly donesené pamlsky (i když samozřejmě
ty nejchutnější už byly vždycky
pozřené) a nebo podle počtu válejících se dudlíků a vyhozených
plen odhadnout, kolik u nás bylo
kojenců. Uznávám, že cennější
by pro vás byla reportáž přímo
od některé návštěvnice. Já jsem
holt na těchto sedánkách platil
jen za toho ubohého protivně kokrhajícího kohouta, pro kterého
na bidýlku není místo.
Summa summarum. Takže jestli
se, milé čtenářky, chcete o této
tajemné seanci s poněkud nepoetickým názvem dozvědět víc, tak zkrátka
musíte osobně dorazit. Brána do vašeho samičího světa bez samců se U pelikána otevírá každou středu ve 14:00.
Ky-ky-ry-kýý!

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

JAKUB NOLL

Úvodní slovo
Rozhovor
V rodinné kartotéce – jak se říká po meči – je už pátou generací křestního jména
Prokop. Ve svých třiasedmdesáti je chodící čítankou zdaleka nejen líšnického
golfu, jemuž zasvětil svůj život a který se pro něho stal činorodou vášní. Jedinou kaňkou na prosluněném květnovém podvečeru – to když jsme spolu
seděli v historické klubovně líšnického golfového klubu, byla skutečnost, že
pro poutavé vyprávění bychom potřebovali o dobrých pět stránek víc a nebo
rovnou celé číslo... Tolik toho má co říct člen Síně slávy českého golfu PROKOP
SEDLÁK.
Do té doby tu měli vaši předchůdci klid?
Vcelku ano, až na to, že smlouva obsahovala
dodatek, který zdejším kravám na hřišti zaručoval právo pastvy.
Počkejte, to se ten hovězí dobytek popásal mezi odpalovanými míčky?
Naštěstí měly krávy svoje hodiny: ráno mezi
šestou a sedmou, k večeru je přitáhli zas.

Jsem dítě 50. let, sbíral jsem mandelinku
bramborovou, kterou „nám sem propašovali američtí imperialisté“ a golf na Korýtkách byl pro nás tehdy nefotbalovou,
nehokejovou libůstkou „těch Nahoře“…
A víte, že můj otec, jeden ze zakladatelů
golfového klubu v Líšnici, jinak doktor práv,
byl ve vámi vzpomínaných 50. letech soustružníkem v ČKD? V klubovně, v níž sedíme,
měl být umístěn vagon obilí a golfisté z hřiště dostali výpověď! Vzpomínám si, jak jsme
naše věci pod dohledem policie vynášeli
ven… Až díky jistému Matunovi – místnímu
komunistovi, kterého otec poznal ve fabrice
– se to podařilo zvrátit, když rezolutně prohlásil, že by to byla sabotáž, poněvadž „tam“
není voda a kdyby došlo k požáru, je po obilí!
Tajemno kolem Korýtek se rozplynulo,
když pro nás na Mezinárodní den dětí
golfisté uspořádali sportovní klání na
školním hřišti a pozvali nás do své klubovny. Psal se rok 1957.
Vidíte – a to byl právě rok, kdy byl mému
tátovi, prezidentu, nebo taky primátorovi
Golfového klubu Líšnice doručen dopis, že
zemědělství má přednost a nájemní smlouva z roku 1928 vypršela.

A zatímco si krávy nerušeně plnily bachory, mezi líšnickými golfisty se odehrávala
malá dramata, pokud vím.
Právníci a inženýři šli makat do fabrik nebo
třeba jako takzvaní barabové na dráhu stavět tunely. Jenže Hanno Tonder člen Síně
slávy českého golfu za vynikající sportovní
výsledky, kterých dosáhl v období let 1932
až 1950, šestinásobný držitel Masarykova
poháru pro mezinárodního amatérského
mistra republiky a trojnásobný mistr v letech válečných dopadl hůř.
Jeho bratr Ivo byl coby stíhač britského RAFu
sestřelen, a vylovili ho Němci. Jako jeden
z hlavních organizátorů později zfilmovaného útěku z tábora Sagan se dostal až do Liberce. Tam si ho nešťastně všiml gestapák: „Hele,
tenhle má stejný kalhoty jako ten, co jsme ho
včera strčili do temnice…“ Zavřeli ho na Pankrác a následně i jeho matku a bratra golfistu.
Ale tomu pokoj nedali ani komunisti, že?
Od těch Hanno vyfasoval tři a půl roku natvrdo v jáchymovských dolech… Pustili ho
až na amnestii po Gottwaldově smrti, takže
se ve třiapadesátém zúčastnil mistrovství
v Mariánských Lázních. Ale pro doktora
práv, kterému bránili uchytit se v oboru,
byla závozničina jen chabou náhražkou
za váženou profesi. Přestal mít zájem na životě a dva roky potom si pustil plyn…
Mívali jsme vedle golfového hřiště pole,
a když se tam zatoulal míček, byl jsem
štěstím bez sebe. Myslím, že ta opatrovaná relikvie dosud přebývá někde
na půdě. Čím je bílý míček pro vás?
Já na Lišnici začal jezdit za války s rodiči
ještě v plenách a padesátá léta jsem prožíval obdobně jako vy. Tady to bylo jakési
útočiště, kde stejně nebylo možné dělat
nic jiného. Tak nás maminka, jež hrála golf
už před válkou, k tomuhle sportu přivedla,
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abychom se nenudili. V sedmi už jsem se
obstojně trefoval.
Dospělí členové, které jsem oslovoval jako
strýce a tety, na tom byli ekonomicky dost
špatně, otec bral asi šest set korun, dostávali
jsme podporu z národního výboru. Naše rodina v té době vlastnila jeden otlučený míček… Pokaždé, když otec dohrál, půjčil ho
mamince. My s bratrem většinou nezahráli
ani jednu jamku, protože jsme ho furt hledali. On se prostě nesměl ztratit! Pro nás byl
míček poklad.

Já vždycky svů

A kdy tenhle bílý otloukánek dostal nějaké ty bratříčky?
V jednapadesátém se vrátil z nespravedlivého výkonu trestu bývalý předseda Československého golfového svazu Zdeněk Klán
a záhy po jeho úmrtí po něm zůstal pytlík
obehraných míčů. Spravedlivě se rozdělily
a naše rodina od té doby tím pádem vlastnila celé tři míčky!
No to teda bylo něco…
Nesmějte se – potkalo nás další štěstí. Americká Pan American Airways sem lítala ještě
v oněch 50. letech a za zdejšího ředitele si
vybrala nějakého pana Jiráska. Ten měl neomezený přísun bílých míčků. Jeho žena,
dobrá golfistka, se ráda předváděla a na našem tehdy rozpadlém odpališti vždycky rozbalila fungl nový míček, který občas ztratila
ve vysoké trávě. My ho s bráchou jednou našli a vážili si ho tak, že jsme s ním ani nehráli.
Měli jste s bratrem nějaké míčky jen pro
sebe?
Maminka ještě ve 30. letech vyhrála v turnaji druhou cenu – dva míčky – a ty po celou
válku schovávala pro nás, děti. Když nám je –
pořád se točíme v 50. letech – konečně dala,
v životě jsem to už nikdy nezažil, byly tvrdé
jako kostka, loupaly se a absolutně nedaly
použít. Měl jsem lak na kůži, oblepil je leukoplastí, nabarvil na bílo a s tím jsme hráli.
Pak už se daly koupit běžně, ne?
Abych řekl pravdu, já hrál celý život spíš
s nalezenými míčky. Šel jsem do trávy pro
jeden, a našel tři…Dnes jich mám tolik, že
je do smrti nemůžu obehrát. Ale jedno mi
zůstalo: já ten svůj odpálený míček hledám
tak dlouho, dokud ho nenajdu! Pro mě je
zkrátka posvátnej.
A když hledání někdo vzdá a jde dál…?
…tak se míček, který je nehledán, stává trofejí toho, kdo ho našel.
Víte, když se ještě dnes zeptáte deseti lidí,
jestli by si začali s golfem, dobrá polo-

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Rozhovor
vina vám odpoví, že je to přece záležitost
tučného konta a takříkajíc – snobárna…
No – líšnický golfový klub měl úplně jiné
základy než pražský. Ten, třebas umožňoval
nějaké granty nebo stipendia pro mládež –
upřímně řečeno – z nižších vrstev obyvatelstva se ale do něj nikdo nepřihlásil. Oslovili
však diplomatické špičky a čestným předsedou byl Honza Masaryk.
V Líšnici taky hráli synáčci z bohatých rodin.
Ale některých už zchudlých! Tak můj pradědeček a jeho potomci měli třeba obrovský,

A Amerika? To je přeci dnes golfový ráj!
Tenkrát ne. Tam byl golf sportem nepřátel,
stejně jako u nás po osmašedesátém ruské
gorodky. Kolem roku 1880 s golfem přišli skotští emigranti. Dvacet let nato to všem přišel
„natřít“ Angličan Harry Vardon, který na devadesáti hřištích všechny porazil. Roku 1912
měl přijet znovu, ale zradilo ho zdraví a tak vrátil lodní lístek. Loď se jmenovala Titanic…
O rok později se za velkou louži přece vypravil a měl s sebou jistého Teda Raye.
Nakonec na americkém mistrovství zvítě-

a taky veškerý majetek, v carském Rusku.
Jenže výstřel z Aurory, který odstartoval nešťastnou socialistickou revoluci, je připravil
úplně o všechno.
Co pradědeček vybudoval, toho byl dědeček likvidátor. Co vám budu povídat – celý
život nejradši hrál na housle.

zili tihle dva profesionálové a jeden místní
amatér se stejným výsledkem. Americký
chlapec Francis Ouimet, který dřív nosíval
jiným hole a kvůli nadšení pro golf čelil otcově hrozbě vydědění, přinesl do tohoto
sportu i onen sociální prvek. Že totiž golf
není jen sportem bohatých. Od té doby nastal v USA šílený boom a Amerika světovému golfu vévodí.

ůj zatoulaný míček najdu

Takže je golf fajnový sport snobů či zámožných podnikatelů?
To je pohled, který se nikdy nepodařilo vymýtit. Ve Skotsku ho hráli prokazatelně už
v roce 1415 prostí žoldáci, kteří podobnou
hru jako golf přitáhli z Francie. Skotové vymysleli golfovou jamku.
Nejsem si jist, že by se tehdy uchytil u nás.
Ten rok jsme měli jiné starosti, když nám
upalovali mistra Jana Husa… Ale říkáte,
že to býval sport i kmánů?

Právě už v 15. století se hra natolik rozmohla, že ji skotský parlament zakázal, protože
to odvádělo lid od branného sportu lukostřelby. Navzdory zákonodárcům tomu však
propadl sám panovník a začala nová sláva.
Skotský král s jakýmsi ševcem porazili dva
anglické nóblmany a protože hráli o pěkné
peníze, švícko si za to koupil nový dům.

No dobrá, ale v Evropě to na akci „kterak
chudý golfínek k paláci a rollsroycu přišel“ beztak nevidím.
Na kontinentě byl golf skutečně sportem
vyšších vrstev – aristokracie, buržoazie.
U nás šlo převážně o průmyslníky, právníky,
obchodníky, podnikatele.
Třebaže doba zaplaťpámbu setřela ducha kolektivismu, u starousedlíků pořád

platí – my ve vsi, a oni – ti na kopci, co
mají čas a „prachy“.
Můžu vás ujistit, že od padesátých let minulého století v líšnickém golf klubu už
žádný pracháč nebyl. Všichni tihle zástupci
zchudlé buržoazie tady vlastně dožívali. Ale
drželi si svou úroveň, například ve svých
debatách. Přestože byli na dně. Já jsem fakt
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PROKOP SEDLÁK, ING.

Člen Síně slávy českého golfu za dlouholetou
organizační a publikační činnost. V 50. letech
dosáhl několika sportovních úspěchů na klubové úrovni. Do celostátního sportovního dění se
zapojil v 60. letech. Je znám svou organizátorskou činností. Od roku 1966 nepřetržitě členem
výboru Golfového klubu Líšnice.
Po založení Československého golfového svazu
v roce 1968 byl na pět let zvolen do jeho prvního výboru jako jednatel. Když se po Listopadu
1989 vedle celostátní golfové organizace vytvářely i národní svazy, byl zvolen do výboru nově
založeného Českomoravského golfového svazu.
Po rozdělení Československé republiky v roce
1993 byl Prokop Sedlák zvolen do výboru České golfové federace, poslední čtyřleté funkční
období ve funkci viceprezidenta. V roce 1993
jej zvolili prezidentem Golfového klubu Líšnice,
který po tři roky vedl.
Shromáždil podklady z historie Golfového klubu
Líšnice a později celého českého golfu. Tato práce vedla nejdříve k napsání příručky o předválečné historii Golfového klubu Líšnice. Napsal řadu
článků jak o historii českého golfu, tak i o jeho osobnostech. Jeho nejvýznamnějším dílem je
kniha, která vyšla v roce 2004 pod názvem „Historie golfu v českých zemích a na Slovensku“.
dítě pražské periferie. První dvě léta jsem žil
v Resslově ulici, ale když tam před náš barák v únoru 1945 spadla bomba, tak jsme
se přestěhovali k babičce do Dejvic. Většina
věcí z původního bytu byla rozbita nebo poškozena. Blahobytu jsem si vskutku neužil.
Ten si dopřávám až mými vnoučaty.
Počkejte – ale prý jste si užíval líšnické
žně. Je to pravda?
Bezezbytku. Jakmile žně začaly, nehrálo
se, ale chodilo se mlátit. Otec stál nahoře
na mlátičce, my s bráchou podávali obilí a stará paní Křížová z hospody nás živila
tlustými chleby se sádlem.
No vidíte. Takže na pozadí vzpomínek
i žhavé současnosti – v čem spočívá filozofie golfu?
Jak to říct… Golf je i symbolem našeho činného života: hrajete a úspěšně, a najednou
se propadnete do hlubokého neúspěchu.
Myslíte si, že jste mistrem, a vtom přijde moment, náhoda, která vás srazí dolů. Je to zkrácený film celé existence lidského bytí. Člověk
na sobě musí pracovat. Nikdo se nenarodil
s hodnotami, jež bude jednou potřebovat.
Na hřišti musíte dodržovat pravidla a u golfu
ještě něco – etiketu! Vztah k hřišti, jehož jste
součástí, a vztah k ostatním. To je otázka vychování člověka a přirozeného džentlmenství.
ZDENĚK LEBL
Foto autor a archiv P. S.
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Procházky po okolí

ZA SOCHOU SVOBODY
NEMUSÍTE AŽ ZA VELKOU LOUŽI!
Vyrazil jsem, tak jako většinou v sobotu, na cestu v okolí Líšnice, aniž bych
znal, nebo si předem určil, svojí dnešní trasu. Než jsem došel na stanici autobusu, někdo na mě troubí – Jirka, známý z doby, kdy jsme spolu pod vysokou
sítí svedli nejeden turnajový boj, a kam prý mám na mířeno. Je mi to fuk, odvětil jsem a sedl si k němu do vozu. Jel do Berouna, tak jsem usedl vedle něho
a nechal se vysadit v Řevnicích. Na turistických směrovkách jsem si vybral Halouny, protože jsem tam nikdy nebyl a vydal se od řevnického nádraží přes
náměstí vzhůru, po silnici do kopce za svým dnešním cílem.
Už od rána to vypadalo, že dnes bude krásný
den. Výška, tlak, teplota a rosný bod byly přímo ideálně rozvrstvené a tak, vybaven půllitrem sodovky s příchutí červeného pomeranče a spolehlivě zašněrovanými keckami,
jsem namířil, kam mi cestu ukazovala zelená
značka, slibující mi na rozcestníku, že mě dovede do obce Halouny a dál pak do Kytína.
Jenže značka se mi někam schovala, a tak
jsem šlapal chvilku naslepo. Kolem mateřské
školy s pěkným názvem Bambinárium ještě chvilku po asfaltové silnici, ale pak jsem
opustil tvrdou vozovku a vkročil na polní
cestu vedoucí vzhůru. Tam se konečně objevila hledaná zelená značka a nepustila se mě
(spíše já jí) až do prvního cíle mého dnešního putování. Stoupal jsem mírně do kopce
a ponožky ta cesta měla – modré. To pomněnky lemovaly její okraj a nabízely svou
barvu, nasbíranou na téměř letním nebi.
Po levé straně se táhl pás hustě zalesněných
kopců, napravo pole, na kterém se to začínalo šedozelenat mladým ječmenem nebo
pšenicí (kdo to má takhle brzo poznat!)
a všude kolem tolik zeleně barvy, že i ta
značka byla občas sotva k nalezení. I přesto jsem se jí stále držel a dostal se úspěš-

ně do prvního bodu svojí pouti, do obce
Halouny a tam jsem ji – jako se mi to stává
častokrát, ztratil.
Ušel jsem asi kilometr, zelená nikde. Vrátil
jsem se tedy zpátky na rozcestí před hospodu U zrzavého paviána, kde už to slušně
hučelo, třebaže nebylo ještě ani poledne,
a tam jsem ji, přikrčenou za informační tabulí ukazující směr na Rochotu, penzion,
který sliboval občerstvení, zase objevil. Vyčítavě jsem se na ní podíval, ale zelená značka
mě velkoryse ignorovala, jakoby mi dávala
najevo, že jsem se měl pořádně dívat a vybídla mě k dalším krokům.

Rochota, Na soudném
– občerstvení?
Držel jsem se tedy značené trasy a dostal se
příjemnou zastíněnou lesní cestou až k slibovanému penzionu Rochota, kde jsem si
chtěl na chvilku posedět a svlažit hrdlo. Penzion zvící rekreačního objektu ROH, ale – jak
jinak, zavřený. Minul jsem tedy tuto velkolepou stavbu a jen tak tak uskočil pelotonu,
který se kolem mě prohnal rychlostí hladové laně a pokračoval až k rozcestí Na Soud-

Den jak vymalovaný štětcem malíře, který
umí krajinky. Cesta stoupá vzhůru přes kamení a valouny a aby to šlo do rýmu, na kopci
jsou Halouny ...
ném, kde se ke mně přidala ještě červená
značka, slibující, že mě dovede do Kytína,
kde jsem si slíbil zastavení a oběd. Patrně
jsem si už stoupání dostatečně vybral a tak
jsem došel okolo „Puebla de flores“ (to je
na jednom z prvních domů v Kytíně na červené smaltované tabuli), a kolem plůtku
s varující cedulkou Dotěrný kozel na náměstí, kde jsem konečně usedl za stůl a objednal si jídlo a protože sluníčko nepolevovalo,
tak i něco k pití. Mělo to dost hustou pěnu.

Pole, louky, les a v dálce
– Mníšek pod Brdy
Širokou pěší cestou jsem pak opustil Kytín
a vyrazil – tentokrát ale po žluté, na Stříbrnou Lhotu a dál na Mníšek pod Brdy. Tam
Uprostřed lesa zastavit a vpravo bok! Ten výhled opravdu stojí za to. Kousek před Rochotou se otevírá krásný pohled do krajiny.
Červen 2016 / Strana 8
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Procházky
Úvodní
po slovo
okolí
tele a básníka F. X. Svobody, místního rodáka. Viděl jsem tedy sochu Svobody a nemusel jsem ani čekat na trajekt a dostal se k ní
suchou nohou.

Čím více řepky olejky,
tím méně srnčí zvěře!

jsem zase značku ztratil, ale protože zdálky
na mě vykukovala věžička kostela na náměstí v Mníšku, zamířil jsem přímo k ní
a o značení se dál už nestaral. Mezi poli jsem
se dostal až na kraj Mníšku a tam se ke mně
ta žlutá značka zase vrátila. Přešel jsem
můstek, do kterého cesta vyústila, a kolem
podzámeckého rybníka dorazil na náměstí
jednoho ze dvou měst na celém světě, kde
je možné vidět skutečnou sochu Svobody.
Jedna je v nějakém Ňújorku, ale to prý je
až někde za velkou vodou, a druhá právě
v Mníšku pod Brdy. Na nejnižší části náměstí
je na kamenném podstavci socha spisova-

Když jsem procházel mezi poli, na kterých
právě kvetla řepka olejná, vzpomněl jsem si
na slova jednoho myslivce, se kterým jsem
si nedávno povídal, že tato plodina, zejména poslední dobou tolik žádaná a pěstovaná, způsobuje velké škody na srnčí zvěři. Ani
ne tak svojí razantní vůní v době květu, ale
spíše tím, že když mladou rostlinu tato zvěř
spásá, většinou oslepne a značná část i uhyne. Na pohled jsou řepková pole krásná, ale
vždycky, když vidím řepková pole v květu, si
říkám, proč zapomínáme, že jsme z přírody
vzešli a že bychom se měli k ní podle toho
také chovat.
Dnešní putování mi krokoměr ohodnotil jako dvacetikilometrové. Došel jsem na autobusovou zastávku a ještě před setměním
jsem bral doma za kliku. Celý den bylo krásné počasí a tak jsem, třebaže mě už docela
bolely nohy, s nabitými baterkami spokojeně odmykal dveře bytu. Znovu jsem si uvědomil, jak krásnou krajinu tu máme a jak
to praotec Čech dobře vybral. Myslel jsem
na to, kam zase příští víkend povedou moje
kroky, ale dobře vím, že to zase bude tak
jako vždycky, který autobus přijde první,
tím se vydám.
Text a foto: PAVEL ŠTĚDRÝ

Není po lesích místa, kudy by se neprohnali
cyklisté, patřičně vybavení na cestu. Přilba
na hlavě a v batůžku pláštěnka (jeden nikdy
neví) a nějaká ta „sváča“, to dnes patří téměř
k povinné výzbroji.

Tři věže mníšeckého zámku se shlížejí v podzámeckém rybníce a naznačují, že dnešní putování jde do finále. Socha spisovatele a básníka F. X. Svobody (na snímku vlevo) na dolní části náměstí si zadumaně hledí svého stejně jako statné
kaštany kolem kostela a k autobusové zastávce je to už jenom pár kroků.
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Rybářské závody

Na Spáleňáku se opět rybařilo
V sobotu 25. června se na rybníce v osadě Spálený Mlýn konal již
druhý ročník Juniorského mistrovství Líšnice v historickém rybolovu, tedy v rybářské soutěži pro naše nejmladší. Ryby se chytaly
na lískové pruty se splávky z korkových zátek či husího brka. Návnadou bylo vařené kolínko se strouhankou nebo kus chleba. Od
třetí hodiny odpoledne se na dvacet dětí usilovně zamotávalo do
vlasců a napichovalo na háčky, aby pak všichni s vlastnoručně vyrobenými pruty trpělivě čekali okolo rybníka, než ryba zabere. Ty,
kteří vydrželi, čekalo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
nejlepším. Hodnocen byl počet a délka ulovených ryb. Pouze čtyřem šikovným rybářům se podařilo zaseknout na háček alespoň
jednu rybu a vyhlášení výsledků pak bylo celkem jednoduché. Na
čtvrtém místě Áďa s jednou chycenou rybkou, na třetím Tonda
se dvěma, kterého jen o dva centimetry celkové délky chycených
okounů předstihl Honzík. První místo jednoznačně obsadila Eliška, která jako jediná chytila tři rybky. Všichni čtyři úspěšní lovci si
domů odnesli cenu v podobě živého kapra či pstruha dle vlastního výběru. Ani ti, co neměli štěstí při rybolovu, neodešli s prázdnou – každý získal sladkou odměnu.
Všechny chycené ryby byly vráceny bez úhony do rybníka a naopak žádný z účastníků v rybníku neskončil. Vedle rybářských závodů se pod rybníkem konalo také dětské sportovní odpoledne
pořádané Osadou Spálený Mlýn. Děti si tak mohly do sytosti užít
začátku prázdnin v přírodě a u vody.
Velký dík všem, kteří přišli soutěžit, a všem, kteří pomohli s organizací (zejména pak Lucce a Víťovi Kulhánkovým za „zapůjčení“
rybníka.
Za organizátory ONDRA HRAZDIRA, z.s. Kuliš
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Co se děje u sousedů

FARMA KLÍNEC INFORMUJE
Líšnice není od Klínce zase tak daleko, abyste nevěděli, že zhruba před rokem
se v areálu bývalého klíneckého statku otevřela nová HOSPŮDKA NA FARMĚ
(dříve U Slavíčků). Postupně se zde rodí i malé ekologické hospodářství s pastvinami pro ovce a kozy, s uzavřeným chovem prasat a dalších drobných domácích zvířat.
Jistě vás zaujmou voliéry s okrasnými ptáky
nebo tzv. kozí porodnice s malými kůzlátky.
Vše je volně přístupné, s možností bezplatného parkování na soukromém parkovišti
a s posezením v již zmíněné hospůdce, kde
se můžete občerstvit přímo v klasickém
venkovském šenku, nebo pod pergolou
ve dvoře. Majitelé mysleli i na děti, pro které

jsou na přilehlém dětském hřišti houpačky
i skluzavky. Pro ty menší je zde pískoviště
a pro ty větší pingpongový stůl. To vše je
rovněž zastřešeno velkými slunečníky nebo
zahradní pergolou a ani tady nechybí posezení pro rodiče.

bylo na farmě od jejího otevření mnohem
více – od cimbálky až po rock and roll. Zatím největší počet hostů byl zaregistrován
na maškarní taneční zábavě na konci masopustu, kdy kapacita sálu i hospody tzv. praskala ve švech.
Možná i tato akce byla impulzem pro zamyšlení majitelů farmy, jak a kam dál? Zvědaví
jsme byli i my a tak jsme se manželů Aleny
a Ády Trachtových zeptali na další plány –
tady jsou.
V horních patrech stávajících budov farmy již probíhá rekonstrukce a letos zde
vzniknou tři pokoje pro ubytování hostů,
v budoucnu pak přibudou ještě další čtyři
pokoje. V horní části dětského hřiště bude
upraven terén pro hraní petangue. Tím
hlavním programem letošního roku je ale
otevření restaurace POD FARMOU (dříve
U Krbu) – otevřeno od 10. června. Budou
zde prezentovány produkty farmy v tradičním i moderním zpracování. Zážitková gastronomie nabídne čerstvé suroviny, poctivou
kuchyň a příjemnou pohodu - rovněž ve stylu vesnického interiéru. Ani zde nechybí
venkovní terasa nad rybníčkem a malé dětské hřiště. Letní sezonu obohatí venkovní

grilování, které se v zimních měsících přesune na vnitřní otevřené ohniště v restauraci.
Na Farmě samotné bude v letních měsících
otevřen nový kamenný krámek ve dvoře, s nabídkou vlastních produktů masné
a mléčné výroby, k dostání budou i domácí marmelády, sirupy, sezónní cukroví a jak
nám řekla paní majitelka, ráda by zde nabízela i domácí kosmetiku. A možná budou
i křepelčí vajíčka - záleží na tom, jak rychle
se podaří založit chov křepelky japonské.
Po dokončení stavebních prací spojených
s rekonstrukcí hlavní budovy v příštím roce
bude farma nabízet také prázdninový pobyt
dětí v letním příměstském táboře.
Co dodat? Držíme palce, ať se všechno
podaří! Veškeré dění i novinky sledujte
na webu Farma Klínec… a nezapomeňte
se zastavit!
J. KULA

Farma je otevřená už více než rok a stále se
upravuje a rozrůstá. Za poměrně krátkou
dobu získala své stálé návštěvníky, kteří zde
pravidelně nakupují maso, vajíčka, nebo
také kvalitní moravská vína. Mnoho rodin
s dětmi si už zvyklo na farmě trávit víkendová odpoledne, často je zde připraven program pro malé i velké návštěvníky. Počasí
nemůže žádnou akci pokazit, protože součástí interiéru hospody je i sál s variabilním
uspořádáním stolů.
O kulturní, zábavné a společenské akce
s různým zaměřením není na farmě opravdu nouze. Děti se zde potkávají a baví
o Vánocích, Velikonocích, při masopustních diskotékách nebo jen tak při malování
a vystříhávání z papíru. Dospělí se scházejí
na pravidelných pátečních country večerech s opravdovými živými muzikanty, kde
se společně zpívá, občas i tancuje. Hudebních vystoupení všech možných žánrů už
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Z
historie
Úvodní
slovo

OBCHODY V LÍŠNICI
Vážení čtenáři, při prohlídce dobových pohlednic Líšnice mě zaujal okrajový
nápis s adresou fotografa a jménem toho, na jehož náklady je fotografie pořízena. U pohlednic z konce 19. století je uveden František Štulc, knihkupec,
také obchodník v Líšnici. Z 20. let 20. století Josef Rákosník, i on byl obchodníkem. Uvědomil jsem si, že tito předkové zanechali důležité fotografické svědectví o minulosti naší obce. Bohužel v publikacích o Líšnici není o nich zmínka. Vyhledal jsem některé údaje. Dovolte mi prosím podělit se s vámi alespoň
o to málo.
Do konce 19. století se ve složení obyvatelstva Líšnice vyskytuje profese obchodník,
ale prodejny zde nebyly. Středisky venkovského obchodu byly trhy (jarmarky).
Nejbližšími trhovými místy byly – Mníšek,
Řevnice, Dobřichovice, Davle, Zbraslav
a Smíchov.
První obchod v Líšnici začátkem 20. století
otevřel František Štulc, obchodník a mlynář,
syn mlynáře z Hřebče, s manželkou Albínou,
rozenou Paškovou, dcerou mistra krejčovského z Davle. Co je přivedlo do Líšnice, se

Fotografie zachycuje dům s obchodem u Rákosníků asi z roku 1930. Toto historické stavení se zachovalo dodnes. Současní majitelé i při větší opravě dochovali původní ráz venkovské usedlosti.

nedovíme. V roce 1887 v domku číslo popisné 24 se jim narodil syn, v roce 1890 v domku 34 dcera. V tomto nevelkém stavení otevřeli obchod, který sloužil asi 50 let.

Dlužno připomenout, že František Štulc
(*1853, zemřel v roce 1922) se stal od roku
1889 členem Sboru dobrovolných hasičů
Líšnice. V letech 1892-1898 byl pokladníkem sboru. Syn Jaroslav, od roku 1912 rovněž člen sboru, byl obchodním příručím.
V prosinci roku 1916 padl na bojišti první
světové války. Na pomníku padlým je jeho
jméno a fotografie.
Po rodičích živnost provozovala dcera Anna,
provdaná Breburdová. V roce 1945 předala
svůj obchod spotřebnímu družstvu „Bratrství“. Manžel Karel Breburda byl místním
holičem.
Za člena družstva Bratrství se mohl přihlásit
každý spotřebitel a byla mu vždy na konci
roku vyplacena určitá prémie (ve zboží) podle množství odebraného zboží. Prvním vedoucím prodejny byl Václav Pitelka. Prodejna byla zbožím lépe a přednostně zásobena
na úkor soukromých obchodníků Antonína
Rákosníka a Karla Pojera. Tito postupně své
obchody zavřeli. V obci zůstala jen prodejna Bratrství a soukromé řeznictví Františka
Stuchlíka. Místnost prodejny byla velmi
malá, nízká, naprosto nevyhovující rozvíjejícímu se obchodu. Po zrušení i soukromého
řeznictví byly prostorné místnosti upraveny
pro prodejnu vybavenou chladicím zařízením a potřebným skladištěm. Družstvo

Dochovaný snímek domku s prodejnou Františka Štulce pořídil v květnu 1945 rudoarmějec ubytovaný u Pojerů.
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Bratrství bylo přejmenováno na Jednotu
a prodejna otevřena v srpnu 1953. První vedoucí byla Amálie Pitelková, po ní Anežka
Bartůňková.
V roce 1953 domek s bývalou prodejnou
Bratrství a pozemkem koupili od Vlasty a Jaroslava Dvořákových manželé Anna a Miloslav Humhalovi. Postavili na přilehlém
pozemku nový rodinný domek, historické
stavení v letech 1954-1955 odstranili. Stavební místo přeměnili v pěknou zahradu.
.

Demolice domku s původní prodejnou Bratrsví.
Rok 1954

Josef Rákosník, rolník hospodařící na asi
10 ha půdy, se rozhodl, že otevře v Líšnici
svůj koloniál (menší obchod se smíšeným
zbožím). Dům číslo popisné 30 postavený
v roce 1873 podrobil v roce 1924 větší opravě a připravil v něm prodejnu. Prodej zahájil asi v roce 1925. Zemědělec a obchodník
Josef Rákosník vlastnil koně. Je vzpomínán
jeho povoz tažený jedním koníkem při dovážení zboží ze širokého okolí do svého
krámku.
Hospodářství a obchod předal svému synovi Antonínu (*1913). Manželé Vlasta
a Antonín Rákosníkovi provozovali obchod
do začátku 50. let minulého století, kdy byli
nuceni svou živnost zrušit.
Manželé Karel Pojer, rodák ze Starého Smolivce a Růžena, rozená Procházková z Líšnice, se po čtyřletém pobytu v Americe
rozhodli pro obchodování a polní hospodářství. V říjnu 1926 koupili v Líšnici dům
číslo popisné 6 s přilehlými pozemky o rozloze asi 3 ha. Objekt (bývalá hospoda) byl
vhodný k úpravě na obchod a umožňoval
zahájit rolnickou činnost. Karel Pojer nebyl
vyučeným obchodníkem. Před odchodem
za Atlantik byl řidičem tramvají, definitivním zaměstnancem Elektrických podniků
hlavního města Prahy. V Baltimoru, v obchodě se smíšeným zbožím a drogerií svého
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Z historie
bratra nabyl zkušenosti z obchodní činnosti.
O prominutí překážky, že nebyl vyučeným
obchodníkem a chtěl samostatně provozovat obchod se smíšeným zbožím, požádal
Okresní správu politickou na Smíchově.
Tato mu po kladném vyjádření obchodní
a živnostenské komory a obchodního grémia ve Zbraslavi 22. 12. 1926 udělila povolení. Začátkem roku 1927 v horní části vsi se
na domě objevila firemní deska „SMÍŠENÝ
OBCHOD Karel Pojer“. V tomtéž roce mu
Ředitelství pošt a telegrafů v Praze vydalo
licenci opravňující prodej československých
poštovních a telegrafních známek. Postupně sortiment prodávaného zboží rozšířil
o uhlí a umělá hnojiva. Podle dochované
tehdy povinné knihy „Seznam zákazníků“
z roku 1941 evidoval z Líšnice 150 osob bydlících ve 43 domech (42 % obyvatel obce),
Černolic 25, Řitky 7, Bojova 7, Klínce 2 a Čisovic 1 zákazníka.
Upřednostňování státního a družstevního
obchodu donutilo i jeho, že 24. 2. 1951 oznámil Okresnímu národnímu výboru Praha-jih,
že dnem 1. 7. 1951 ruší natrvalo provozování živnosti-obchod zbožím smíšeným a prodej uhlí v Líšnici.
Kolem roku 1970 malá prodejna Jednota
nestačila uspokojovat stále rostoucí požadavky obyvatel na sortiment, prodejní plochu a zvýšené počty zákazníků v letních měsících pobytem v chatových čtvrtích.
MNV za předsedy Ing. Miroslava Kupky
a tajemnice Jiřiny Novákové získal všechna
povolení ke stavbě prodejny potravin a smíšeného zboží svépomocí občanů a v únoru
1974 zahájil stavbu. Po nelehkém průběhu
byla prodejna v srpnu 1977 předána do užívání družstvu Jednota. Největší zásluhy jsou

Pohlednice byla vydána v roce zahájení prodeje (1953).

přičítány paní Jiřině Novákové. Obchod měl
prodejní plochu 48 m2, skladovou 53 m2,
moderní mrazící pulty, ústřední topení,
sociální zařízení, vykládací rampu. Náklady
činily 539 tisíc Kč. Dosavadní prodejna sloužila občanům 24 let.
V roce 1991 ředitelství Jednoty pronajalo
prodejnu Státnímu statku Praha-jih, Státnímu podniku Mníšek pod Brdy. Provozoval ji
jeden rok. Koupí od Jednoty (1992) se novou majitelkou stala Jana Rohanová z Líšnice. 7. 2.1996 prodej ukončila. Po 19 letech
prodejna, kterou si občané brigádnicky
postavili sami a pro sebe, jim přestala sloužit. Prodejní plocha byla změněna na obytnou, později noví majitelé objekt přestavěli
na rodinný dům.

Čelní strana sáčků, ve kterých se podávalo
zboží zákazníkům.

Fotografie domu byla pořízena v roce 1927. Odstraněn byl v roce 2015.
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Dva roky byli místní občané bez prodejny. Vlastimil Sedláček z Varadova uzavřel
smlouvu s vlastníky toho času zavřené restaurace „U Stuchlíků“ a prostory upravil.
13. 3. 1998 otevřel prodejnu potravin „Sedláček“. Sortiment potravin, zeleniny, ovoce,
nápojů a ostatního zboží byl dostatečný.
Občanům vyšel vstříc také prodejní dobou,
otevřeno měl i v sobotu a v neděli dopoledne. Paní Ludmila Němcová každému ochotně poradila a posloužila. Pravděpodobně
výše tržeb nezajišťovala rentabilitu činnosti. Prodej v září 2001 ukončil. Od této doby
není v historické části obce žádná prodejna.
Ing. VILIBALD HOŘENEK,
horenek.v@seznam.cz
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Kultura

Kultura červenec až říjen 2016
Mníšek pod Brdy
15. – 19. 8.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
„ PO STOPÁCH KNIHOMOLA“
pro děti od prvních do pátých tříd ZŠ
Městská knihovna Mníšek

1. 10. 8.00

BLEŠÍ TRH A BLEŠÁČEK
Předzámčí Mníšek
více na www. Mnisek.cz

Řevnice
Lesní divadlo

14. 7.– 17. 7. 20.00

BROUK V HLAVĚ
komedie
zámek Dobřichovice
hraje Dobřichovická divadelní společnost

21. 7. 20.00

REVIZOR
zámek Dobřichovice
hraje DK Jirásek, Česká Lípa

22. 7. 20.00

EDUARD BY TO CHTĚL

29. 8. 20.00

zámek Dobřichovice
Hraje Studio mladých, Roztoky

Dejvické divadlo a jeho host

24. 7. 20.00

31. 8. 20.00

JAN SWIGMATOR A HOSTÉ

KANCL

DEALER‘S CHOICE

Dejvické divadlo a jeho host

1. 9 . 20.00

BRIAN

hra o jedné expedici
Dejvické divadlo a jeho host

2. 9. 20.00

ZIMNÍ POHÁDKA

Psychothriller se šťastným koncem
Dejvické divadlo a jeho host

11. 9. 19.00

zámek Dobřichovice
Swingové a jazzové hity

27. 8.

VINAŘSKÉ SLAVNOSTI
10. 9.

ŠERMÍŘSKÁ ALOTRIA
více na www.dobrichovice.cz/kultura/

Černošice
13. – 14. 8.

OPERNÍ GALA

ČERNOŠICKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ

11. 9. 20.00

Komenského ul. a okolí kostel
více na www.mestocernosice.cz

Ester Pavlů a hosté

DEPEŠE PRO JARKU HORÁKOVOU
Body Voice Band, Jatka 78
více na www.revnice.cz/mesto/kultura

Dobřichovice

Radotín
17. 9.

11. 6. – 24. 7.

RADOTÍNSKÉ BURČÁKOBRANÍ

DOBŘICHOVICKÉ
DIVADELNÍ SLAVNOSTI

8. - 9. 10.

XIX. HAVELSKÉ POSVÍCENÍ

zámek Dobřichovice

více na www.mcpraha16.cz
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Dětský den

Dětský den s hasiči BYL PARÁDNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Líšnice připravil pro naše děti krásný Dětský
den. Bylo to odpoledne plné soutěží, legrace, sluníčka a dobré nálady.
V cíli čekaly na děti kromě odměn a medailí také výborné buřtíky a limonáda a nakonec hřeb celého dne! Ledová sprcha z hasičské hadice.
Všem, kteří se na přípravě dětského dnu podíleli, jménem dětí i jménem
svým děkujeme. Za všechny rodiče a přátele školy,
Mgr. ALENA FIALOVÁ, ředitelka školy

FOTO: JAROSLAV VOLF
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Text a foto: LÍŠNICKÝ TÝM

HRY BEZ HRANIC 2016
– tentokrát
ve velkém stylu
a opět na bedně
Letošní čtvrtý ročník Her bez hranic mníšeckého mikroregionu se přesunul na plochu
fotbalového stadionu v Nové Vsi pod Pleší. Líšnický D ÝM
TEAM složený ze starých matadorů i nových tváří nastoupil
do soutěže stylově. Stylový stánek s posezením u stylové
Koule bowle a Tátova cideru, neméně stylový závodní dres
i stylová myšlenka sjednoceného Líšnictví se opět nezapomenutelně zapsaly do paměti soupeřů i diváků.
Soutěže, kterých se letos účastnilo 8 závodních týmů, se
nesly převážně v duchu myšlenky „běž, co ti nohy stačí“.
Stylový běh líšnické party překonali pouze zástupci obcí
Klínec a Kytín, kterým tímto ještě jednou gratulujeme.
Děkujeme organizátorům, fanouškům, přátelům, kamarádům
a ostatním týmům za příjemně strávený den a podporu.
Už se těšíme, jak příští rok poměříme síly ve Voznici!

Naše letošní oblečení i stánek prostě měly STYL!

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

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Vítejte v Líšnictví! Pohár za 3. místo drží Šimon vpravo dole (tedy na hlavě).
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Zkuste si desetkrát oběhnout kbelík a pak s ním trefit míč na tyči...

Líšnický tým vybíhá do boje!

Hry
Úvodní
bez slovo
hranic

jaroslav.pycha@re-max.cz
LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Systém Easy Door

Nízký únik formaldehydu

Vodou ředitelné barvy

Kalené sklo

Lepené bezpečnostní sklo

Zdravé dveře
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