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Vážení spoluobčané,
ač od posledního vydání Občasníku obce 
uplynulo jen pár měsíců, mají i tentokrát 
příspěvky na dalších stránkách co nabídnout. 
Opět se dozvíte o dění v mateřské a základní 
škole, se svými výsledky se pochlubí členové 
SDH Nová Ves pod Pleší a TJ. Sokol nás pozve 
na sportovní utkání. V rámci akce „Ukliďme 
Česko“ jsme se zapojili do jarního úklidu v naší 
vesničce, s přáním, aby se nás příště sešlo více.
Představí se nám nezisková organizace pro 
onkologicky nemocné „Amelie“.
Nemocnice Na Pleši s.r.o. nás nechá nahlédnout 
pod pokličku léčebné rehabilitace a zároveň 
nás seznámí s inovovaným pracovištěm 
radiodiagnostiky.
Myslivecký spolek Hubert přispěje také svou 
trochou do pověstného mlýna, zprávou o své 
činnosti.
A na konec se všichni pobavíme u povídky Jiřího 
Bilba Reidingera.
Všem přispěvovatelům děkuji za odvedenou práci.
 Pavel Rada
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administrátor:  
Pavel Rada
tisk: Amos typografické 
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přicházíme za  Vámi 
s  dalším číslem našeho 
Občasníku roku 2019. 
V  jeho úvodu bych vás, 
jako vždy, chtěl sezná-
mit s  děním v  naší obci 
během posledních tří 
měsíců a  dále hlavně 

s tím, co nás čeká v těch následujících.
V  prvních měsících letošního roku proběh-
ly spíše přípravy na  různé akce budoucího 
období.
Byly učiněny první kroky pro pořízení nového 
územního plánu. Ten bychom měli mít schvá-
lený do konce roku 2020. V té době bychom 
chtěli mít i  hotovou intenzifikaci a  rozšíření 
čističky odpadních vod. Tento termín je však 
daný tím, jak se nám podaří na stavbu zajis-
tit finance. Žádost o dotaci máme podanou, 
ale to je podle mě jen začátek a uvidíme jaké 
možnosti finančního zabezpečení stavby na-
konec využijeme a  zda se nám vše v  naplá-
novaném termínu podaří. V  současné době 
probíhá oprava povrchu vozovky v ulici Ma-
lostranská. V  této oblasti je to naše největší 
letošní investice. Původní dohoda byla, že 
kompletní oprava povrchu bude provedena 
po konec obce. Vzhledem ke stavu vozovky, 
navrhl jsme prodloužení zhruba o  200 met-
rů, což bylo přijato. Doufám že v  době, kdy 
se Vám dostane Občasník do rukou, bude již 
oprava kompletně hotova.
Dále se mi snad podařilo již dotáhnout 
do  konce kauzu městské policie. O  tomto 
bodě jsem Vás informoval v  každém vydání 
Občasníku. Nyní má již Nový Knín městskou 
policii zřízenu. V  únoru jsem ještě spolu se 
starostou Nového Knína obhajoval její zříze-

ní a  následnou spolupráci s  naší obcí před 
obyvateli města. Následně jsme podepsali 
veřejnoprávní smlouvu, jejíž obsah je na na-
šich webových stránkách. Městská policie by 
měla začít sloužit v  naší obci nejpozději za-
čátkem května. K  tomuto vedla trochu delší 
cesta, než jsem si představoval, ale teď již 
snad mohu říct, že se podařila a  výsledkem 
bude hlavně zvýšení bezpečnosti v naší obci.
V  prvním čtvrtletí letošního roku proběhly 
v naší obci dvě kulturní akce. V únoru uspořá-
dali naši hasiči Hasičský ples a začátkem břez-
na proběhl v  sokolovně Den Novoveských 
žen, který se letos podle mě vydařil i  díky 
o hodně větší účasti, než v letech minulých.
V následujícím čtvrtletí bychom měli dodělat 
dešťovou kanalizaci od školy do vodní nádrže 
za Fantomem a také drobné opravy vozovek 
místních komunikací. Stále platí, že hlavními 
dlouhodobějšími akcemi, kterými se zabývá-
me je intenzifikace a rozšíření čističky odpad-
ních vod a  tvorba nového územního plánu 
naší obce.
Chci Vás též informovat, že naše obec uza-
vřela s  Dobříší Dohodu o  poskytnutí finanč-
ního příspěvku na  rozšíření kapacity 2. ZŠ 
Dobříš. Tímto krokem se nám, kromě povin-
ností z  dohody plynoucích, podařilo zajistit 
na Dobříši školní zařízení pro 2. stupeň školní 
docházky našich dětí.
V příštích měsících proběhne v naší obci ně-
kolik kulturních a  sportovních akcí. Koncem 
dubna to bude přednáška Dana Přibáně 
o jejich poslední expedici trabantů, hasičská 
soutěž O  zlatý koš a  30. dubna se sejdeme 
u  fotbalového hřiště na  každoročním Čaro-
dějnickém reji.
4. května u nás zahájíme, též již tradiční, osla-
vy konce 2. světové války. Tyto oslavy pořádá-

me společně s Kytínem a Voznicí, kde budou 
letos zakončeny.
Hned na začátku června nás čekají Novoves-
ké oslavy. Následovat budou 8. června Hry 
bez hranic Mníšeckého regionu, které tento-
krát uspořádají Čisovice. 22. června uspořá-
dají naši hasiči soutěž O pohár starosty obce 
a  Memoriál Václava Petrika. Poslední červ-
novou sobotu nás dopoledne čeká 4. ročník 
Novoveského běhu a odpoledne oslavy 100. 

výročí založení TJ Sokol Nová Ves pod Pleší. 
Při těchto oslavách by měla naše tělocvičná 
jednota představit nový prapor, který chce 
pořídit i z finanční podpory připravované ve-
řejné sbírky.
V  závěru svého příspěvku Vám chci popřát, 
krásné jarní dny.
A  nyní již dávám prostor dalším informacím 
a zajímavým příspěvkům. 
 Jan Havelka – starosta obce
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Opět jako v loňském ročníku byly k vidění za-
jímavé kousky, jako hlava panenky, umyvadlo, 
nábytek, koberce a  další harampádí různého 
původu a stáří.
Za 3 hodiny se nám podařilo nashromáždit 
okolo 40-ti pytlů odpadu, pár kusů nadměrné-
ho odpadu a 8 pneumatik. 
Pan Nekvapil a  pan Veselý pak vše průběžně 
odváželi do kontejneru v garáži OÚ.
Akce Ukliďme svět/Ukliďme Česko má v  naší 
zemi již tradici a  letos se zapojilo celorepub-
likově přes 3000 měst a obcí. Doufám, že díky 
zvyšujícímu se počtu dobrovolníků se podaří 

zcela vymýtit černé skládky v  okolí naší vsi 
a nové již nevzniknou.
Věřím, že jsme tuto dubnovou sobotu spojili 
příjemné s  užitečným a  naše práce nepřijde 
vniveč. Musíme jít příkladem našim dětem, 
abychom dalším generacím přenechali zacho-
valou přírodu.
Závěrem chci poděkovat všem dobrovolní-
kům, kteří si akci užili i díky krásnému jarnímu 
počasí a také obci, která zajistila ochranné po-
můcky, kontejner a také bagety ke svačině.
 Za dobrovolníky
 Jana Korbová

První sobotu měsíce dubna se i Nová Ves pod Pleší zapojila do úklidové akce 
Ukliďme Česko. Letošní ročník byl vydařenější než ten loňský co do počtu 

dobrovolníků. Celkem se zapojilo 20 dospělých a 5 dětí. V 8:45 hod jsme se 
všichni přivítali na návsi, obdrželi jsme ochranné pomůcky a svačinu. Po 

společné fotografii jsme se každý odebrali na rozdělená území. 

Ukliďme Česko, uklidíme  
Novou Ves pod Pleší
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Jak se máme ve školce?
Ani jsme se nestihli rozkoukat po vánočních prázdninách a děti ze třídy 

Zajíců už se chystaly na Tříkrálovou koledu. I v letošním roce se tato akce 
velmi vydařila a děti s paní učitelkami Marií a Lenkou brzy za odměnu 

vyrazí do cukrárny za vykoledované peníze. Mňam! Už teď se těšíme, ale 
musíme vydržet, až bude výletní počasí.

V lednu i v únoru nás potěšil sníh, a tak jsme 
se mohli na bílé třpytivé peřině hodně vyřádit. 
Stavěli se sněhuláci, jezdilo se na  lopatách, 
dovádělo se ve sněhu, ale jako každý rok nás 
nejvíce zajímaly rampouchy, a některé maličké 
děti i to, jak vlastně sníh chutná.
Únor byl také ve znamení Karnevalu. Všechny 
třídy byly překrásně vyzdobené a  děti i  paní 
učitelky si užily v maskách pořádného veselí! 

Tančilo se, zpívalo, soutěžilo, a hlavně jsme se 
všichni smáli a radovali.
Děti ze třídy Veverek si velmi oblíbily jógu, 
a tak s paní ředitelkou při cvičení zkouší mož-
né i  nemožné. Nutno říci, že se malí jogínci 
den ode dne zlepšují a  všechny, i  ty nejvíce 
krkolomné pozice, už vzali za své.
Na konci února k nám do školky přijela vzácná 
návštěva. Medvěd Teodor společně s  panem 

záchranářem z opravdové sanitky! Seděli jsme 
a  poslouchali medvěda, a  ani jsme nehlesli, 
jak to bylo zajímavé a  poučné. Na tento den 
jsme si měli přinést malého plyšáka, a  víte 
proč? Učili jsme se na něm, jak obvázat obva-
zem zranění, a bylo to opravdu náročné. Pan 
záchranář si dokonce vypůjčil paní učitelky 
a ty musely předvádět, jak jsou zraněné a my 
jsme museli říci, jak jim pomoci. Trošičku jsme 
se o ně báli, ale zase ne moc, protože to přeci 
bylo jenom JAKO!
Předjaří ve  školce je krásný předěl mezi kon-
čící zimou a jarem. Pomalu se probouzí první 
jarní květiny a slunce už nás lechtá na tvářích. 
Škemráme, abychom si už mohli sundat čepici 

a  paní učitelky kroutí hlavou a  pak… Jedno-
ho dne to přijde a bundy a čepice doslova letí 
na  lavičku a začíná opravdové jaro! Skláníme 
se nad prvními sedmikráskami a  jako každý 
rok jsme tou důležitou změnou v přírodě do-
slova fascinováni. 
Čeká nás teď mnoho a mnoho akcí. Začneme 
jezdit plavat, budou Velikonoce, úplně poprvé 
budeme nocovat ve  školce, v  květnu přivítá-
me nové občánky a červen už bude ve zname-
ní výletů a loučení se školkou. Na to je ale ještě 
čas a příliš bychom předbíhali.
Srdečně vás, milí rodiče a  děti, zveme 9. 5. 
2019 k  zápisu do  MŠ. Veškeré důležité infor-
mace naleznete na webových stránkách škol-
ky, nebo vám je poskytne paní ředitelka. 
 Zuzana Dulíková a kolektiv MŠ
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Zápis do první třídy
Ve dnech 26.–27. 4. 2019 se uskuteční zápis 
do  prvního ročníku ZŠ Nová Ves pod Pleší. 
Před zápisem proběhnou dvě doprovodné akce:
–  návštěva ZŠ předškoláky 
–  schůzka třídní učitelky budoucích prv-

ňáčků s rodiči v MŠ
Podle předběžných informací by mělo do prv-
ního ročníku nastoupit cca 15 dětí. Třídní 
učitelkou prvňáčků bude paní Barbora Slav-
kovská, která se do školy vrací po rodičovské 
dovolené.

Akce školy
Ve druhém pololetí školního roku začaly děti 
navštěvovat tradiční kurz plavání. Jelikož byla 
od  1. 9. 2017 v  základních školách zavedena 

povinná výuka plavání v rozsahu 40 vyučova-
cích hodin ve dvou po sobě jdoucích ročnících 
(loni 2. a 3. ročník), mají žáci 3. a 4. ročníku pla-
vecký kurz zcela zdarma. Výuka pro tyto děti je 
hrazena z prostředků MŠMT. Doprava je zdar-
ma pro všechny zájemce (hrazena z  rozvojo-
vého programu k podpoře výuky plavání na 1. 
stupni ZŠ a z provozních prostředků školy).
Na začátku února využily děti sněhové nadílky 
a pustily se do stavby sněhuláka na téma „Jára 
Cimrman, ležící, spící“ v  rámci projektu Sně-
huláci pro Afriku. Smyslem charitativní akce, 
která vynesla celkem 670,-Kč, je zakoupit ško-
lákům v Africe jízdní kola, aby se i děti ze vzdá-
lených vesnic mohly zúčastnit školní výuky.
V  pondělí 18. 2. vystoupil ve  škole kytarista 
Jindřich Kaulfers. Mladší děti seznámil s hud-

– jaro 2019ZŠ bou W. A. Mozarta, starší pak vzal na putování 
„S hudbou kolem světa“.
Na konci února připravily vychovatelky škol-
ní družiny pro žáky naší školy maškarní bál. 
Karneval se konal v  tělocvičně. Přišlo okolo 
40 dětí. Byl připraven pestrý program: soutěž 
družstev - posílání nafukovacího balonku, ta-
nec ve dvojicích s balonky na čele, na zádech, 
hod na cíl atd.
Po skončení zábavy bylo pro všechny připra-
veno drobné občerstvení. 
Naše škola se opět připojila k akci Tulipánový 
měsíc pro spolek Amelie (podpora onkologic-
ky nemocných pacientů). Žáci naší školy  vy-
tvářely různými technikami obrázky tulipánů, 
které  byly  v  březnu  vystaveny v  Nemocnici 
na Pleši.
Na začátku března navštívili žáci 1. – 3. ročníku 
divadlo Příbram, kde zhlédli moderní dramati-
zaci klasické pohádky „Otesánek“.
V úterý 19. 3. 2019 navštívili žáci 1. – 3. roční-
ku výstavu v Čechově stodole na téma: Veliko-
noce a jarní zvyky.

Připravované akce
Ve dnech 16.–22. 6. vyjede cca 12 žáků v rám-
ci jazykového a poznávacího pobytu do An-
glie (město Ilfracombe). Program mimo jiné 
zahrnuje:

–  9 lekcí anglického jazyka s rodilými mluv-
čími v místí jazykové škole

–  prohlídku města Ilfracombe vč. Tunnels 
Beaches – tunelů prokopaných velšskými 
horníky na jinak nedostupné pláže

–  výlet do národního parku Exmoor
–  prohlídku měst Lynton a Lynmouth
–  procházku kolem útesů ve Valley of Rocks
–  návštěvu města Barnstaple
–  výlet do  rybářské vesničky Clovelly pro-

slavené dílem Charlese Dickense
–  prohlídku nejvýznamnějších památek 

Londýna 

Ve dnech 26. – 27. 6. pořádáme třídenní školní 
výlet do  Železné Rudy. Podobně jako v  loň-
ském roce se chystáme cestou tam i zpět na-
vštívit řadu zajímavých kulturních památek 
(např. hrad Kašperk).
 Příjemné jarní dny přeje
 Jiří Hájek
 ředitel školy
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„Dobrovolníci Amelie chodí na  onkologická 
oddělení nemocnic nebo se zapojují v  Cen-
trech Amelie. Do nemocnice přinášejí běžný, 
lidský kontakt a  zpříjemňují pacientům čas 
popovídáním, předčítáním, hraním her nebo 
doprovodem na procházku po areálu nemoc-
nice, anebo vedením skupinek třeba s  vý-
tvarným zaměřením. To dělají i  dobrovolníci 
v Nemocnici Na Pleši,“ upřesňuje koordinátor-

ka dobrovolníků Dina Rišianová. Možná Vás 
napadá, že je to těžké, nebo si kladete otázku, 
proč to ti lidé vlastně dělají. „Proč Na Pleš? Pro-
tože jim jsem vděčná. Před čtyřmi lety tu byla 
moje babička a výtečně ji rozcvičili, nezlomi-
li nad ní hůl. Tím, co dělám, chci poděkovat 
personálu, ale také podpořit nemocné.“ A  co 
vlastně dobrovolnice Zuzana dělá? „Jednou 
za čas přijdu s kamarádkami a kytarou, jdeme 

Do Nemocnice Na Pleši docházejí dobrovolníci z neziskové organizace 
Amelie už šestým rokem. Doplňují tak nabídku služeb pro onkologicky 

nemocné a jejich blízké, kterou Amelie ve spolupráci s nemocnicemi 
rozvíjí od svého založení v roce 2006. 

Dobrovolníci Amelie dělají 
onkologicky nemocným hezčí den

po pokojích a nabízíme lidem, že jim zahraje-
me a zazpíváme to, co mají rádi. Je to krásný 
zážitek, odcházíme odsud vždy plné energie 
a radosti,“ dodává Zuzana.
Dobrovolníkem se může stát každý dospě-
lý, kdo ve  svém volném čase a  bez nároku 
na  finanční odměnu  chce vykonávat činnost 
ve prospěch onkologicky nemocných a jejich 
blízkých. Pokud by se někdo chtěl zapojit, tře-
ba právě v  nemocnici Na Pleši, tak po  úvod-
ním rozhovoru s  koordinátorkou dobrovolní-
ků musí absolvovat vstupní školení, podepsat 
smlouvu a zaškolit se přímo v nemocnici za do-
provodu  již zkušeného dobrovolníka. Školení 
se konají vždy na jaře a na podzim, zájemci se 
mohou hlásit průběžně. 
Měsíc březen je navíc v  Amelii každoročně 
zasvěcen projektu Tulipánový měsíc, aneb 
přivolejme s jarem i naději. V praxi to zahrnuje 
výzdobu onkologických oddělení, workshopy, 

přednášky, kulturní akce či benefiční prodej 
tulipánů. Pro  Nemocnici Na Pleši se letos vý-
zdoby ujaly ZŠ Nová Ves pod Pleší, 1. ZŠ Dob-
říš, Pexeso, z.s., Neposedný tygřík z.s. a ZŠ Mní-
šek pod Brdy Komenského 886. „Děti po celý 
leden a  únor vyráběly dílka, která ozdobila 
a  projasnila nemocniční prostory. Sešlo se 
nám přes 250 obrázků, váziček a  papírových 
tulipánků – zapojeným školám a  dětem moc 
děkujeme! Dále jsme pacienty pozvali na vý-
tvarnou dílnu, na  programu byl také krásný 
koncert hudebního dua Cricket & Snail a živý 
jukebox. Další podobné akce plánujeme 
v průběhu celého roku, i nadále je tedy možné 
se zapojit – přijďte pacientům zahrát, zazpívat, 
společně něco vytvořit,“ vyzývá 
 Dina Rišianová. 
 Více na www.amelie-zs.cz. 
 Kontakt na koordinátorku dobrovolníků: dina.
 risianova@amelie-zs.cz, tel.: 608 458 303. 
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Branný závod všestrannosti Pleš.
Dne 16. 3. 2019, jsme uspořádali branný závod všestrannosti. Všichni 

jsme se na sobotu moc těšili, ale trochu jsme se obávali nepřízni počasí, 
které se nakonec umoudřilo.Tento závod je pro nás takový cvičný než 
za 14 dní vyrážíme na opravdový branný závod, který je součástí hry 

Plamen. A mohli vyrazit a plnit dané stanoviště, ale hezky popořádku. Po 
obědě jsme se sešli (hasičata, rodiče s mladšími sourozenci a kamarády 

a naši velcí hasiči a hasičky). U hasičské zbrojnice a vyrazili směr Pleš.

Závod se skládal ze stanovišť: Práce s  ma-
pou a  vyhledání azimutu, zdravověda, uzle, 
lana, topografie, značení hasičských přístrojů 
a střelba ze vzduchovky.
Těchto stanovišť se zúčastnily 3 týmy: závod-
ní který naše SDH reprezentuje na  Plamenu, 
prťata hasiči a ostatní děti co jsi přišly protáh-
nout nohy a náš 3. tým byl tým rodičů.
Po splnění všech zadaných úkolů a  doved-
ností jsme závod ukončili u ohně u sochy Sv. 
Václava a vyhodnotili výsledky, ale ještě stále 
to nebyl konec naší akce, na každého závodní-

ka čekal pamětní list. Ten byl ovšem schovaný 
různě kolem sochy SV. Václava.
U sochy byla převážně volná zábava, stavěli se 
domečky z mechu, jezdilo se terénním autem, 
cvičil se pejsek, hrálo se na  schovku, někteří 
trénovali střelbu, opékali se buřtíky, ochutná-
vali buchty, bábovky a šišky a všelijaké domácí 
dobroty.
Za mne myslím, že jsme jsi to všichni užili, moc 
děkuji všem, kteří nám pomohli s organizací, 
dámám za pečení a všem ostatním za účast.
 Šárka Krejčová
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Dne 30. 3. v sobotu ráno, jsme vyrazili vpřed opravdovému brannému 
závodu. Ve složení Amálka Krejčová, David Pouček, Kateřina 

Poučková, Aleš Volf a Tadeáš Beránek. Závod se konal v krásné 
přírodě v okolí Sobenského rybníka. Sobotní poledne bylo rozděleno 

na dvě závodní části: štafetu dvojic a ZPV. Tento závod je součástí hry 
plamen a toto byla její 3. část ze 4. Děti si tento závod užily a vrátily se 

domů plní nových zážitků.
  Šárka Krejčová

Branný závod

Dne 2. února se naši zástupci zúčastnili jako 
každý rok Výroční valné hromady 22. okrsku, 
která se tentokrát konala ve Velké Lečici v hasič-
ské zbrojnici. Tohoto setkání se také zúčastnili 
zástupci obcí z Velké a Malé Hraštice, Nové Vsi 
pod Pleší a Velké Lečice.
Dne 22. Února pořádal náš sbor tradiční hasič-
ský ples. Na tento ples, který je pořádán jako 
jediný v obci, byli pozváni osobně všichni naši 
spoluobčané. Ples se po  společenské stránce 
vydařil. Občerstvení, které zajišťoval TJ Sokol 
Nová Ves pod Pleší, bylo na velmi dobré úrovni. 
Bylo také osobně poděkováno všem, kteří se 
na organizaci plesu podíleli a všem sponzorům.
Dne 27. dubna od 9.00 hodin je naplánováno 
konání soutěže O Zlatý koš, která se bude konat 
v areálu TJ Sokol Nová Ves pod Pleší.
Dne 18. Května od 9.00 hodin se bude konat 
základní kolo v  požárním sportu 22. okrsku. 
Místo konání fotbalové hřiště ve Velké Lečici. 
Jako první budou soutěžit děti a poté je vystří-
dají dospělí.
Pro letošní rok jsme změnili termín konání sou-
těží Memoriál Václava Petrika pro děti a  pro 
dospělé Pohár starosty obce a to na 22. června. 
Obě soutěže budou probíhat ve  sportovním 
areálu TJ Sokol.
  Starosta sboru Petr Šedivý

Činnost SDH Nová Ves pod Pleší
Vážení spoluobčané, seznámím Vás v krátkosti s činností sboru za období 
od posledního vydání Novoveského občasníku a s plány na další období.  

Dne 12. ledna od 16.00 hod. se sále místní Sokolovny konala Výroční valná 
hromada našeho sboru. Na tuto valnou hromadu jsme osobně pozvali  
všechny naše členy, zástupce sborů 22. okrsku a další spřátelené sbory 

z  okolí. Pozvání také přijali starosta obce Ing Jan Havelka, zástupci za TJ 
Sokol a mysliveckého sdružení Hubert. Na tomto jednání jsme zhodnotili 
činnost našeho sboru v roce 2018 a přijali plán naší činnosti pro rok 2019.

Untitled-1   1 04/01/16   18:09
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Zásahová jednotka
Konec zimy a začátek jara byl pro jednotku, co se týče událostí, velmi plodný.
13.1. čerpání vody ze zatopeného sklepa
25.1. požár automobilu u Voznic
3. 2. odstranění popadaných stromů ve Voznickém lese
11. 2. odstranění nakloněného stromu nad garáží rodinného domu
22. 2. hořící saze v komíně rodinného domu
9. 3. odstranění havarovaného automobilu z kolejí u železničního přejezdu v obci
V měsíci březnu absolvovali velitel jednotky a velitelé družstev pravidelnou odbornou přípravu 
u HZS Příbram. Na konci téhož měsíce prošla cisterna technickou prohlídkou bez závad. Začát-
kem dubna provedli strojníci na technice přechod na letní provoz.
 v. j. Daniel Rákosník

ˇ
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Přeborník starší přípravky 2018/19 
Neděle 31. 3. 2019 14:30 
1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 

Neděle 7. 4. 2019 10:30  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - SK Březnice 1918, z.s. 
 
Pondělí 15. 4. 2019 16:45  
MFK Dobříš - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Sobota 20. 4. 2019 10:00  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - TJ Sokol Jesenice, z.s. 
 
Neděle 28. 4. 2019 15:00  
SK SPARTAK Příbram - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Středa 8. 5. 2019 10:00  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - TJ TATRAN SEDLČANY B, z.s. 
 
Neděle 12. 5. 2019 10:30  
TJ TATRAN SEDLČANY B, z.s. - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Neděle 19. 5. 2019 10:30  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. 
 
Neděle 26. 5. 2019 10:00  
SK Březnice 1918, z.s. - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Neděle 2. 6. 2019 14:00  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - MFK Dobříš 
 
Neděle 9. 6. 2019 15:00  
TJ Sokol Jesenice, z.s. - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Sobota 15. 6. 2019 14:00  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - SK SPARTAK Příbram 

Okresní přebor mladší přípravky 8. – 15. místo 
Neděle 7. 4. 2019 12:00 
TJ Sokol Daleké Dušníky z.s. - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 

Neděle 14. 4. 2019 17:00  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - TJ Stará Huť, z.s.  
 
Neděle 21. 4. 2019 10:00  
MFK Dobříš B - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Neděle 28. 4. 2019 11:45  
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Neděle 5. 5. 2019 17:00  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem, spolek 
Hřiště: Tělocvičná jednota Sokol Malá Hraštice 
 
Čtvrtek 9. 5. 2019 17:00  
TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem, spolek - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Neděle 12. 5. 2019 17:00  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - SK LITAVAN Bohutín, z.s. 
 
Neděle 19. 5. 2019 10:00  
FC Višňová - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Neděle 26. 5. 2019 17:00  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - TJ Sokol Daleké Dušníky z.s. 
 
Neděle 2. 6. 2019 11:00  
TJ Stará Huť, z.s. - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Neděle 9. 6. 2019 17:00  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - MFK Dobříš B 
 
Sobota 15. 6. 2019 17:00  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA 
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13. ledna jsme se sešli v  sokolovně v  Malé 
Hraštici, abychom vnitřní i vnější prostory opět 
tradičně vyzdobili chvojím, mysliveckými mo-
tivy a trofejemi. O týden později jsme úspěš-
ně zahájili 52. plesovou sezonu a ve dnech 18 
a  19 ledna 2019 jsme uspořádali v  Sokolov-
ně v  Malé Hraštici v  pořadí již dvacátý „Velký 
myslivecký ples“ konaný po  2 dny za  sebou. 
K tanci a poslechu hrála skupina Dynamic. So-
kolovna byla po oba dny zaplněna do posled-
ního místa. V  páteční ples navštívilo cca 340 
návštěvníků. Aby účastníci druhého dne přišli 
do  čistého, museli jsme v  sobotu po  obědě 
nastoupit a perfektně uklidit celou sokolovnu. 
Tombolu jsme měli po oba dny opět bohatou 
i  díky sponzorům Pekárna a  cukrárna Stáňa 
v Malé Hraštici a Pekárna Jarolímek v Mníšku 
pod Brdy, kterým touto cestou ještě jednou 
moc děkujeme. 
V  návaznosti na  ocenění Polní honitba roku 
2016 jsme byli ČMMJ osloveni s prosbou, zda-
-li bychom s naší činností neseznámili studen-

ty 4 ročníku nejprestižnější univerzity v České 
republice, konkrétně přírodovědecké fakulty 
University Karlovy. Přednáška na Karlově uni-
versitě proběhla 15. ledna 2019. Na 84 sním-
cích byla opět s velkým úspěchem odprezen-
tována činnost našeho spolku související se 
zlepšováním životního prostředí nejen pro 
zvěř. Studenti nečekali, že myslivci mohou 
ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, 
udělat pro životní prostředí tolik dobrého.
6. 2. 2019 byla uspořádána exkurse v naší ho-
nitbě pro studenty zahraničních střeních škol, 
v rámci studijních výměnných pobytů. Těmto 
studentům byly předvedeny krajinotvorné 
úpravy realizované MS Hubert Malá Hrašti-
ce. Studenti byli zároveň seznámeni se zvyky 
a tradicemi v myslivosti. 
V  současné době myslivci v  oplocence v  k.ú. 
Malá Hraštice rozměřují spon a  předvrtávají 
jamky pro cca 1800 kontejnerovaných sazenic 
plodonosných keřů a stromků. Brigáda na vy-
sázení proběhne 13. dubna 2019 od  8.00. 

Činnost členů mysliveckého spolku Hubert Malá Hraštice byla v zimních 
měsících zaměřena především na přikrmování zvěře. Bažantům 

a koroptvím jsme zasypávali obilí a plevy do zásypů, srnčí zvěři a zajícům 
pak seno a oves do jeslí.

Myslivecký spolek Hubert
Přeborník starších žáků 2018/19 
Středa 3. 4. 2019 17:00 
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - Obořiště 

Neděle 7. 4. 2019 14:15  
Obecnice/Pičín - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší  
 
Středa 10. 4. 2019 17:30  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem, spolek 
 
Sobota 13. 4. 2019 10:30  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - SK LITAVAN Bohutín, z.s. 
 
Neděle 21. 4. 2019 13:00  
TJ Ligmet Milín z.s. - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Sobota 27. 4. 2019 10:30  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - SK Nový Knín 
 
Středa 1. 5. 2019 10:30  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší – TJ Sokol Sedlec-Prčice, z.s. 
 
Neděle 5. 5. 2019 12:15  
Tělovýchovná jednota Sokol Sedlec-Prčice, z.s. – T.J. Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Neděle 12. 5. 2019 14:45  
Obořiště - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Středa 22. 5. 2019 17:00  
TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem, spolek - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Sobota 25. 5. 2019 10:30  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - Obecnice/Pičín 
 
Neděle 2. 6. 2019 14:45  
SK LITAVAN Bohutín, z.s. - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
 
Sobota 8. 6. 2019 10:30  
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - TJ Ligmet Milín z.s. 
 
Sobota 15. 6. 2019 10:00 
SK Nový Knín - Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší 
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Samozřejmě uvítáme pomoc každého, komu 
není lhostejný stav naší přírody. Zároveň pro-
bíhá orba pozemků obhospodařovaných na-
ším spolkem-příprava na  setí mysliveckých 
políček a biopásů. 
A na závěr výzva pro majitele psů.
Vzhledem k  rozrůstajícím se obcím, dochá-
zí i  k  nárůstů stavu pejsků v  obcích. Někteří 

majitelé psů se často chovají v  přírodě velmi 
nezodpovědně. Na procházky se psy chodí 
napříč zatravněných lánů polí a  luk, pejsky 
nechávají v  přírodě volně pobíhat. Svým 
chováním maří naše úsilí o  udržení alespoň 
minimálních stavů koroptví, bažantů i  zajíců. 
Negativní vliv má toto chování též na zpěvné 
ptactvo, např. na skřivana polního. Takovýmto 

chováním se dopouštějí přestupku proti záko-
nu č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 

§ 8 Základní povinnosti 
(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana 
zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před 
nakažlivými nemocemi, před škodlivými zá-
sahy lidí a před volně pobíhajícími domácími 
zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, za-
jištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých 
zařízení.
(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností 
do přírody, si musí počínat tak, aby nedochá-
zelo ke  zbytečnému ohrožování nebo zraňo-
vání zvěře a  k  poškozování jejích životních 
podmínek.

§ 9 Omezení a zákazy 
dané v zájmu ochrany
(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způso-
bem, s výjimkou opatření k zabránění škodám 
působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. 
Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kla-
dení mláďat a provádět další činnosti záporně 
působící na  život zvěře jako volně žijících ži-
vočichů, pokud nejde o činnosti při obhospo-
dařování pozemků nebo o činnosti při návště-
vách honiteb jako součástí krajiny.
 
§ 10 Povinnosti vlastníků domácích 
a hospodářských zvířat a vlastníků 
pozemků
(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, 
včetně zvířat ze zájmových chovů a  zvířat 
z farmových chovů zvěře, nechat je volně po-
bíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo 
vedoucího.

§ 15 Povinnosti myslivecké stráže
(1) Myslivecká stráž je při své činnosti povinna
a) prokázat se průkazem myslivecké stráže 
a nosit služební odznak, b) dohlížet na dodr-

žování povinností spojených s  ochranou my-
slivosti,
c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, ne-
dostatky a škody podle jejich povahy uživateli 
honitby nebo orgánu, který ji ustanovil, popří-
padě v neodkladných případech též orgánům 
policie nebo příslušným orgánům státní správy.

§ 14 Oprávnění myslivecké stráže
e) usmrcovat v  honitbě toulavé psy, kteří 
mimo vliv svého vedoucího ve  vzdálenosti 
větší než 200 m od nejbližší nemovitosti slou-
žící k bydlení pronásledují zvěř
i) ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení 
za přestupky podle zvláštního právního před-
pisu, (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

§ 11 Zákon č. 200/1990  
Sb., o přestupcích 
(1) Za přestupek lze uložit tyto sankce:
a) napomenutí, b) pokutu, c) zákaz činnosti, d) 
propadnutí věci, e) zákaz pobytu.

§ 13
(1) Pokutu lze uložit do  1000 Kč, nestanoví-li 
zvláštní část tohoto zákona nebo jiný zákon 
pokutu vyšší.
(2) V  blokovém řízení (§ 84) lze uložit pokutu 
do 5000 Kč, pokud tento zákon nebo jiný zákon 
nepřipouští uložit v takovém řízení pokutu vyš-
ší, a v příkazním řízení (§ 87) do 10 000 Kč.

Myslivci a  členové myslivecké stráže nemají 
zájem finančně zatěžovat rodinné rozpočty. 
Proto tímto žádáme majitele psů, chovejte se 
v přírodě ohleduplně a svým chováním nevy-
volávejte zbytečné konflikty! 

 Děkujeme za pochopení.
 Petr Chlumecký
 myslivecký hospodář
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Nemocnice Na Pleši otevírá 
inovované oddělení 

radiodiagnostiky s CT

Po otevření nového pracoviště radiologie s li-
neárním urychlovačem v  roce 2017 Nemoc-
nice Na Pleši dále rozšiřuje spektrum posky-
tovaných služeb. V průběhu letošní zimy bylo 
kompletně zrekonstruováno radiodiagnos-
tické oddělení a doplněno o nová pracoviště 
s  nejmodernějším přístrojovým vybavením. 
Celá renovace se realizovala v  napjatém ter-
mínu tří měsíců a soukromého vlastníka přišla 
na 15 milionů korun
Klíčovou inovací je pořízení nového výpočet-
ního tomografu Somatom Confidence RT Pro 

od  společnosti Siemens Healthineers, který 
doplňuje spektrum zobrazovacích metod do-
sud v nemocnici provozovaných. Moderní CT 
skener umožňuje provádět širokou škálu dia-
gnostických výkonů včetně počítačově asisto-
vané detekce kostních i  plicních nádorových 
ložisek, měření míry řídnutí kostní tkáně a mi-
ni-invazivní, bolest tlumící výkony na  krční 
i bederní páteři.
Kromě diagnostických a  intervenčních vyšet-
ření přístroj umožňuje i  provádění tzv. CT si-
mulací, což výrazně zvýší komfort pacientům 

Nemocnice Na Pleši s.r.o. otevírá 4. dubna zmodernizované oddělení 
radiodiagnostiky s novým přístrojem výpočetní tomografie (CT).

podstupujícím léčbu ozařováním, kteří tak 
budou mít všechny diagnostické i terapeutic-
ké možnosti pod jednou střechou. Unikátní 
kombinace diagnostického CT přístroje s  CT 
simulátorem efektivně využívá jedno zařízení 
hned pro několik lékařských oborů najednou. 
V plánu je spolupráce zejména s obory onko-
logie, radioterapie, interny a  rehabilitace, ale 
i s regionálními praktickými lékaři a ambulant-
ními specialisty. 
Somatom Confidence RT Pro je nejnovější 
CT skener společnosti Siemens Healthineers 
a  v  Nemocnici Pod Pleší je instalován jako 
první exemplář v  České republice. Mezi jeho 
přednosti patří minimální dávka záření nut-
ná k  vyšetření, pokročilá softwarová výbava 
a  velký pacientský otvor (gantry) o  průměru 
80  cm, který umožňuje pohodlné vyšetření 
pacientů připravovaných na radioterapii i pa-
cientů s nadváhou. Nově byla v Nemocnici Na 
Pleši zřízena také multioborová sonografická 

ambulance s vysoce kvalitním ultrazvukovým 
přístrojem Xario 200 Platinum značky Toshi-
ba. Prováděná vyšetření vycházejí zejména ze 
spolupráce s nemocničními obory onkologie, 
endokrinologie, interny, pneumologie a  gy-
nekologie. V kooperaci s kardiologem se bude 
provádět i echokardiografické vyšetření.
Vedení nemocnice otevírá nové pracoviště 
s  vizí zlepšení kvality a  dostupnosti zdravot-
nické péče v  regionu. Nabídnout pacientům 
včasnou a  kvalitní diagnostiku a  zahájit tak 
včas relevantní léčbu, to je jednou z  priorit 
zdravotnického týmu Nemocnice Na Pleši. 
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Víte, co je ergoterapie  
a čím se zabývá?

Ergoterapeut je kvalifikovaný odborník, který 
se snaží u osob s různým typem postižení o co 
největší míru soběstačnosti a samostatnosti.
Cílem ergoterapeuta je dosáhnout maxi-
mální funkční úrovně a  nezávislosti pacienta 
ve všech aspektech života. Přihlíží k charakteru 
onemocnění a typu činnosti, poté zvolí vhod-
nou formu terapie – individuální nebo skupi-
novou. Součástí ergoterapie je i  poradenské 
služba, návrh kompenzačních a  technických 
pomůcek, spolupráce s rodinnými příslušníky. 
Pokud je fyzioterapie oborem, který navrací 
pacientovi s poškozením pohybového apará-
tu funkci postižené části těla, pak ergoterapie 
pomáhá zapojit obnovenou funkci do  běž-
ných denních činností, výkonu práce a zájmo-
vých aktivit.
 Mgr. Šárka Zelenková,  
 vedoucí ergoterapeutka

Básnička – poděkování pacientky
Když mě bolí tělo i duše,  
na Pleš těším se velice.
Odborníci na slovo vzatí vezmou  
mě tady do péče.
Zde opraví mé tělo křehké,  
že jsem skoro jak Venuše.
K odborné péči milý úsměv  
a dobré jídlo k tomu,
to téže přispívá ke zdraví,  
že můžu jet domů.
 Jiřina Krňáková
 pobyt 10/2018

Ergoterapie je důležitou součástí léčebné rehabilitace, kterou 
poskytujeme v rámci komplexní diagnostiky a individuálního přístupu 

všem pacientům Komplexního rehabilitačního centra  
Nemocnice Na Pleši s.r.o.
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Klouzání miluji. Klouzání v grotesce, na ledě, 
na  banánové slupce...Vše i  vyučuji, pročež 
s  rozkoší padám i  s  žáky. Sem, tam. Kluzké 
propletence se košatí a  strhávají další ne-
šťastníky do  svého středu. Horší je, když 
mrzne a začne krápat voda shůry. Vše ihned 
obrůstá ledovou krustou. Ledové království. 
Kdyby existoval obří výtah a  auto, dům by 
mohly zajet pod zem, na  vrchu by dál stály 
jejich věrné kopie. Sochy z ledu. Chůze se zdá 
nemožná. Opatrně balancuji, přenáším váhu, 
ale stačí drobné vychýlení, vyčouhlý kámen, 
chomáč listí, nepatrné smítko...a třísla se roz-
jíždí, lámou…
„Třeba to bude jen tady! Až vyjedeme 
za město...“ 

Opravdu hlavní tah je jen mokrý, ale jakmile 
vklouzneme do lesa. Nastává ledové, pekelné 
sklo! Kola neposlouchají, jedou kam je to táh-
ne. Volant s nimi točí, ale jen zvýrazňuje bez-
mocné ploužení. Přesto obezřetně postupuje-
me v před. Já a Sylvie v autosáních kloužeme 
k domovu. Až když se před námi zjeví mávají-
cí, blikající paže, pokusíme se smýkání zarazit. 
Zachrání nás hluboká vrstva sněhu na  kraji 
příkopu. Světélkující pán vysvětluje „No já 
bych to vyjel, ale jeden přede mnou zastavil...
On pak odjel, měl čtyřkolku, ale mě to klouže 
jak prase. Celá rodina se třese uvnitř vozu...
Rozjet se je nemožné...“ Další odvážlivci přijíž-
dějí. Když obhlídnou své možnosti, natlačí nás 
na lesní cestu, obkrouží a pomalými přískoky 

Ledovka

mizí zpět. Mají silnější motory, nervy...Voláme 
známé, ale ta vylučuje pomocný traktor „Ten 
by svojí vahou zapadl do závěje mnohem dřív 
než by k  vám dojel. Nezbývá než zamknout 
auto a ráno, až bude po ledovce, vás k němu 
dovezu.“ Zatlačíme vůz hlouběji na  lesní ces-
tu. Popadneme trumpetu, akordeon a noříme 
se do  tmy. Potíž je, že nevidíme okraj silnice. 
Jedna noha našlapuje v  tvrdé vrstvě sněhu 
a druhá klouže po hladkém asfaltu. Před námi 
čtyři kilometry. Pomoc, ani žádost o ni nemož-
ná. Cupitáme, padáme, klopýtáme...a v  hlavě 
naskakuje katastrofický film...
Krkolomně v  kaskádách, centimetr za  cen-
timetrem posouváme tělesnou schránku...
Žuchnu sebou a  z  ruky trčí obnažená kost. 
Ryčím bolestí! Otevřená zlomenina. Podru-
hé v životě loketní ulna! Chladím jí ve sněhu. 
Úlevný křik sílí. Opíráme se jeden o druhého. 
Naříkám. Z  lesa je slyšet zachrochtání. „Ucí-
tili krev?!“ 
V  kebuli blesknou loudící psí kukadla, připo-
menou jak jsme nedávno hlídali psí fenu...
Kolik toho ztropí, nadělá při nabídce vyvaře-
ného hovězí s kostí. Plazí se, dělá kotouly, pře-
mety, vyskočí z okna, překoná veškeré rekordy 
ve skoku dalekém, vysokém, v plížení, slintání, 
tanci na  jedné noze, na uchu, čenichu, žong-
láži s vlastním ocasem, který i spolkne...Udělá 
cokoli, aby jí byla voňavá kost hozena! Poníží 

zkrátka jako-li svou domýšlivou hrdost....Jímá 
mně hrůza, vždyť to je jen a  jen předobraz 
veškerých lidských plazů, bezpáteřníků. Když 
jim nabídnete po čem jejich oči, smysly touží 
udělají zhola vše. Na ztráty nehledí!…
Probouzí mně další bolestivý pád. Tma poží-
rá okolí...Zrychlit nelze. Přikrčeně se plazíme. 
Krok sun krok. Kdesi s hlomozem padá strom... 
Nepoučitelné lidstvo. I  s  misiemi. Nedávno 
chtěl jeden spasit svou vírou zakázaný ost-
rov. Dopravili ho kousek od  břehu a  on, jako 
správný nezmar, k němu doplaval. Tam už če-
kali domorodci s oštěpem a hned si ho s chu-
tí nabodli na  ostří. On to věděl, tušil, přesto 
nezaváhal. Víra tvá tě uzdraví! Kousek dál by 
ho i  ogrilovali. Posloužil by, svou nezlomnou 
vírou, k  naplnění žaludku. Nebo se jednalo 
o  sebevraha, který sám neměl sílu? Nebo to 
byl jedinec, kterému zamítli eutanazii a  tak 
zamířil na ostrov? Příště raději vybrat rovnou 
ostrov kanibalů, kterým by rozšířil, zpestřil 
místní jídelníček, kulinářské výtvory. Vítali by 
ho s mastnou bradou. Obejmu-li, polaskali, vy-
krmili a pak naporcovali. Bubny by vyhrávaly 
a všichni by byli spokojeni!
Noha opět vyjela z  kyčelního kloubu. „Jsme 
na silnici?“ Opět držkopád. Vytí psa? Vlka? Do 
volné přírody se jich vrací spousty...Za chvíli 
nebude platit - poslední medvěd zastřelen 
na Šumavě, ale rodinka brtníků ve voznickém 
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lesíku pozřela rodinku pražských houbníků...
Noha se zvrtla. Aúúú! Po dalším pádu je kole-
no mimo jamku. Šlacha se protahuje, oddělu-
je od  těla...Dlouhé provazce se zamotávají...
Úpím. Žena skřehotá a  dál prší ledový déšť. 
Kabát, kalhoty se proměňují v  těžké závaží, 
které bobtná. Kilogram na  kilogram a  nosí-
me centy. Ty nás přibíjí, přilepují ke  skleně-
nému asfaltu. Kdyby bylo světlo jistě bych se 
v  něm zrcadlil. Uviděl bych vyděšenou tvář 
zoufalce. Plazím se k domovu jako Meresjev. 
Jsem přišpendlený k ledové ploše jako chro-
bák v  krabičce. Veškerá snaha marná. Nikdo 
k  nám nemůže, nikdo nám nepomůže! Mar-
nost nad marnost! Skrz mobilní síť můžeme 
nanejvýš zavěsit náš poslední testament, 
naše poslední slovo...Krutý osud Před chvílí 
se vznášíme na muzikoterapeutickém zvuko-
vém polštáři, ztrácíme se v  tónech, plujeme 
se zvuky, rytmem, do ozdravných malebných 
krajin...a náhle s  přeraženými údy kloužeme 
k  zániku. Jak? Proč? Zrovna my? Dnes!? Sta-
čilo vyjet o  dvacet minut dříve!... Teď? Přile-
pené, zmrzlé jepice prosí o  holí život! O  pár 
minut, sekund navíc...
Když se konečně vyplazíme z  lesa, vyjde 
z poza mraků i měsíc. Na vteřinku...Ale ledový 
kropáč stále kropí. Světla vesnice, bludičky, 
lákají a my rozvážně, opatrně míříme k nim. 
Světlo! Světlo! Světlo! Doma odkládáme 

ztvrdlé šatstvo, které postojí i  bez věšáku. 
S  panákem whisky rozsvítíme jedno od  ka-
maráda, fotografa Ivana Kuťáka. Bílý deštík 
se klidně, spokojeně rozzáří. Zmáčknu i  sta-
rý Ivanův reflektor a vzpomínám na výstavu 
v Dobřichovicích. Na jeho neobvyklé, neotře-
lé objekty. které dávají nový život kolejnicím, 
vrhačským koulím, maticím, šroubům, sou-
stružnickým hlavám, porcelánovým nosičům, 
dřevným krabičkám, stolečkům…Krása. Sám 
o světelných objektech napsal: 
„…první improvizované reflektory vznika-
ly jako lampy v  začátcích mých fotografic-
kých prací. Plechovky se žárovkami, cedníky 
na  stativech, stínítka, rozptylky a  odrazové 
desky měly nahrazovat bohatost přírodního 
světla, jeho nálad a sloužily k osvětlení zátiší, 
portrétů…Ty, které zhotovuji nyní, jsou více 
určeny k  osvětlení dokončených fotografií, 
zátiší, krajin…“ 
Je to dokonale nimravá práce…Těžítko? Dla-
žební kostka, která svítí! Zázrak!
 Polínka žhnou a tak s polknutím silného, řád-
ně destilovaného, léku zapomínám na horo-
rovou ledovku a  pozorujíc plameny v  krbu 
pozvolna přepínám…
V září začnu režírovat na pražské konzervato-
ři. Vybírali jsme titul. Moliere? Ruzzante? Gol-
doni? Hlava se pěchuje budoucími možnost-
mi... V chůzi, v tramvaji... K zešílení vystřeluje 

gag za  gagem… Přitrouble vypečený sluha 
podvádí svého pána, lakomce, kterého střídá 
protřele koketní vdovička z  Ancony...Všichni 
se předhání o mou pozornost. Vyber mně! Ne! 
Já budu lepší!... Umím i zpívat, hrát na trom-
bón tu tů tááá... tu tů tááá... tu tů tááá... tááá...
Já umím nafouknou tváře jak balón... Já vypli-
vovat pecky s nimiž sestřelím jakýkoli cíl... tu 
tů tááá... Já pšoukám a vypšoukám s bravurní 
intonací státní hymnu poslouchejte pů pů 
domov můj... pů pů pů... tu tů tááá…
Přidávají se i klauni ze Školy šašků od Michela 
de Ghelderode…Šklebí se, pitvoří i hrdinové 
z Hop, signora! či čarodějnice ze hry O ďáblo-
vi, který sliboval hory doly...Vše se mísí v  je-
den celek, který týrá fantazii…tu tů tááá... pů 
pů domov můj... tu tů tááá... pů pů domov 
můj... umím i zpívat... nafouknu tváře... střílet 
pecky...Musím vybrat jeden kus! tu tů tááá... 
pů pů domov můj…Musím!...Jinak se zbláz-
ním!... tu tů tááá... pů pů domov můj…
Hop, signore! Ano krutou frašku Hop, signo-
re! Situace jak z commedie dell‘arte, jen po-
sunutá k  lidské krutosti. Celek bude o  lásce. 
Nejprve maličkost od Jaroslava Kvapila. O její 
čisté podobě, kdy se vzájemně podpíráme, 
kmen stromu s  břečťanem. A  když je zaseta 
pochybnost? Milující žena s láskou volá – Tvůj 
břečťan tě udrží, jsou-li tvé kořeny podťa-
ty! – Láska vítězí, aby se v  brutální grotesce 

Hop, signore! proměnila v  cynickou torturu. 
Dětská hra s  vyhazováním loutky z  napjaté-
ho pláténka, se mění, výměnou z dřevěného 
panáčka na  živého mužíčka, v  makabrální 
obraz člověčí ukrutnosti. Manželka se vůbec 
netrápí, vysmívá se, směje manželovu údělu 
a vyčkává katovskou lásku na šibenici…
A dva trpasličí šaškové glosují
– Tak je po hře. Jenom na divadle vám doká-
žou vyrobit několik mrtvol za  jediný den. Je 
mi k  pláči.  Dost té vody, co ti teče z  lebky! 
Copak se sluší plakat, když zmizí člověk? – 
– Ne, spíš by se mělo plakat, když se obje-
ví na  tomhle světě. Není naše stará planeta 
vyděděná, chorá ve  slavném davu hvězd? 
Hrajem! Spravedlnost je uspokojena, proč 
bychom nebyli my také? – Popadnou sukno 
s malou loutku a už jí vyhazují. – Hop, signo-
re! Výš! Výš! –
– Hop, signore! Byl jsi šlechtic, signoříčku! –
– Hop, signore! Výš!... Až do oblak!…

Jaro přijde! 
Proklouzneme k němu!

 Tvůj břečťan tě udrží, jsou-li tvé  
kořeny podťaty! 
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PS.: první jarní vlaštovka? Derniéra (bohužel) 
v Divadle v Dlouhé - Roger Vitrac Viktor aneb 
Dítka u moci. Surreálná podívaná na rozdová-
děné přerostlé děti, přerostlé dospělé… Skvě-
lá jarryovská férie! V  absurditách poznávám 
i  své dnešní velmi reálné okolí. Skrz nepřetr-
žité trapasy, komické zvraty vykukuje tragický 
obsah odžitého. Ano! Vždyť pod vypouklým 

sklíčkem se přesně takhle chováme! Jen ob-
čas dnešní ratolesti nenesou mravní pravdu 
jako devítiletý Viktor či šestiletá Ester. Mnozí 
současní rodiče se svých hodných dětiček bojí 
mnohem víc. Jsou přece jejich bohy! A  před 
nimi je potřeba se třást! Jinak je stihne trest 
kobylek shůry, jezdců apokalypsy! 

KONDIČNÍ 
CVIČENÍ PRO 
VEŘEJNOST 
Každé úterý a čtvrtek od 
19:00, neděle od 18:00 

Úterý: INTERVALOVÝ TRÉNINK 
(kondice, spalování tuků) 

Čtvrtek: KRUHOVÝ TRÉNINK 
(kondice, funkční síla, spalování 
tuků) 

Neděle: FYZIO CARE (zdravotní 
cvičení založené na rehabilitační 
metodě Prof. Pavla Koláře) 

Multifunkční hřiště (v případě 
nepřízně počasí Sokolovna) 

Trenér: Tereza Michálková 
Kontakt a rezervace:  
tel. 731 575 171, FB Cvičení v 
Nové Vsi pod Pleší

Jsem bývalá vrcholová sportovkyně, kondiční a zdravotní trenérka. Zaměřuji se 
na kondiční přípravu sportovců (tenis, triatlon, kickbox), ale i sportovních 
amatérů nadšenců a na zdravotní a kompenzační cvičení. Působím v Balance 
Clubu Brumlovka v Praze, v Nemocnici na Pleši, Tenisový klub Mníšek pod Brdy, 
JoJo Gym Dobřichovice.

Občasník obce Nová Ves pod Pleší 2/2019Jiří Bilbo Reidinger

inzerce

OBEC NOVÁ VES POD PLEŠÍ VÁS ZVE DNE                      na 

NA

REGISTRACE 
do 21. 6. 2019 – startovné 100,- Kč / dětské běhy 20,- Kč
od 22. 6. do 29. 6. 2019 – startovné 150,- Kč / dětské běhy 30,- Kč

  4. ROČNÍK 
NOVOVESKÉHO BĚHU

www.novavespodplesi.cz https://www.facebook.com/Novoveský-běh-1482831995363931

START: 
10.00 hodin z fotbalového stadionu v Nové Vsi pod Pleší.

Prezence a registrace na fotbalovém stadionu Nové Vsi pod Pleší.

Partneři: Mediální partneři:

KATEGORIE: 
Muži 15 - 39 let
Muži 40 - 49 let
Muži nad 50 let
Ženy 15 - 39 let
Ženy nad 40 let
Dětská od Dětská od 11.15 hodin -  50 m, 100m, 200m, 300m, 400m a 500 m  
Hlavní závod v běhu mužů a žen na 10 km
 – certifikovaná trať v souladu s pravidly ČAS 
Souběžný závod na 5,3 Km
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U nás se vám bude líbit

Požadujeme: Nabízíme:

Nemocnice Na Pleši s.r.o. přijme

zdravotní sestry 
fyzioterapeuty
a radiologické asistenty

• výjimečné pracoviště nedaleko Prahy 
• stabilní zaměstnání v soukromé nemocnici 
• otevřená komunikace s vedením 
• práce v mladém kolektivu s důrazem  
  na týmovou spolupráci 
• tým vysoce kvalifikovaných zdravotníků 
• moderní technické vybavení

• ukončené odpovídající vzdělání 
• specializaci či praxi v oboru  
  (výhodou) 
• zdravotní  způsobilost a trestní   
  bezúhonnost 
• zájem o obor a ochotu se dále  
  vzdělávat 
• příjemné vystupování a dobré  
  komunikační schopnosti 
 

• nadstandardní platové 
  ohodnocení 
• kontinuální vzdělávání v oboru 
• možnost ubytování v areálu  
  nemocnice 
• zaměstnanecké benefity 
• 5 týdnů dovolené  
• možnost práce na DPP, 
  zkrácený úvazek i brigádně

tel: 318 541 513 
e-mail: personalni@naplesi.cz

www.naplesi.cz/kariera
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