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MONÍNEC | Svatý Martin letos na bí-
lém koni nepřijel a teploty přes den za-
tím nevypadají na první sněhovou na-
dílku, ale na Monínci už se lyžaři sve-
zou. Zatím jen na umělém sněhu,
ovšem sezona v zimním areálu začíná
již v sobotu 17. listopadu.
„Třetí zimu po sobě budeme využí-

vat technologie zasněžování, takzvané
Snowfactory. Umožňuje zasněžování
i při teplotách nad nulou. K tomu jsme
udělali několik vylepšení. Celkově
jsme investovali na sedmdesát milionů
korun,“ uvedl mluvčí lyžařského areá-
lu Radek Polák.
S novou sezonou začne u dolní stani-

ce lanovky fungovat zrekonstruovaná
budova s pokladnou skipasů a lyžař-
skou školou.

„Pro děti dokončujeme novou hernu
v rozšířené budově M2. V provozu
bude zhruba se začátkem prosince. To
už se snad také víc ochladí a dosněžíme
celou velkou sjezdovku,“ doplňuje ředi-
tel monínského areálu Jaroslav Krejčí.
Od soboty 17. listopadu bude v pro-

vozu horní šestisetmetrový vlek a ly-
žařská škola pod hotelem Javorka. Od
pátku do neděle bude denní lyžování
od 9 do 16 hodin. Od úterý do pátku se
lyžaři svezou večer při umělém osvětle-
ní od 18 do 21 hodin.
Lyžařská škola je nově přesunuta na

druhou stranu lanové dráhy. „Ve škol-
ním skiparku je pohyblivý pás rozšíře-
ný o další možné výstupy podle toho,
jak je lyžař zdatný,“ říká Krejčí. Pro ty,
kteří už se na sjezdovce trochu rozkou-
kali, bude spuštěný talířový vlek – tak-
zvaný poma.
Půjčovna lyží pro veřejnost se servi-

sem zůstává na původním místě – tedy
v budově M2. Její nový provozovatel
prý zvládne servis lyží díky nejmoder-
nějšímu brousicímu automatu za pár
minut. Novinkou letošní sezony je rov-
něž testovací centrum značkových lyží.
Nejnovější prkýnka od českého výrob-
ce si zájemci vyzkouší hned první den
– tedy v sobotu 17. listopadu od 10 ho-
din.
Hlavní sezona na Monínci letos začí-

ná dva dny před Štědrým dnem. Ještě
předtím, už v sobotu 1. prosince, se

uskuteční oficiální snowboardové zahá-
jení sezony za účasti špičkových jezd-
ců z mezinárodního Horsefeathers Glo-
bal teamu. Na svahu se tak objeví Islan-
ďané Halldór a Eiki Helgason, Tyler
Chorlton z Andorry nebo jejich mladší,
čtyřiadvacetiletý kolega Mans Hedber-
ger ze Švédska.

Bílé Vánoce

„Díky Snowfactory garantujeme ná-
vštěvníkům sníh nejen na Vánoce, ale i
na přelom roku,“ láká milovníky zim-
ních sportů Jaroslav Krejčí.
Další dobrou zprávou je, že ceny ski-

pasů zůstávají stejné. „Drobné úpravy
jsme dělali jen u rodinných skipasů.
Stále platí, kdo si skipas objedná přes
internet, toho vyjde levněji,“ konstato-
val Krejčí. Stejně tak každý, který se na
Monínci ubytuje od 7. prosince do
9. března, bude mít poloviční slevu na
lyžování. Děti ubytované od 2. do
20. ledna si zalyžují zcela zdarma.
Kdo si bude chtít od sjezdového lyžo-

vání odpočinout, může vyzkoušet třeba
snowtubing – jízdu na vzduchem plně-
né duši ve sněhovém korytě. Případně
se sveze na sáňkách či bobech.
Na své si přijdou i běžkaři. V okolí

Monínce jsou pravidelně udržované
a dobře značené trasy pro běžkaře, a to
v celkové délce kolem padesáti čtyř ki-
lometrů.
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Cestovatel promluví
o životě severních Korejců
PŘÍBRAM | O cestě do totalitní Severní
Koreji bude v úterý 20. listopadu vyprá-
vět plzeňský cestovatel Vladimír Vá-
chal v dalším díle cyklu Cestujeme
s krajany. Přednáška KLDR – totalitní
neznámo začíná od 18 hodin v Galerii
Františka Drtikola. Na programu je také
promítání dokumentárních fotografií.
Po skončení přednášky si zájemci mo-
hou prohlédnout netradiční věci, které
z totalitní země cestovatel přivezl. Další
přednáška se koná již 22. listopadu. Lé-
kař Ondřej Jeřábek bude vyprávět o do-
sud neobjevených oblastech západní
Číny a Tibetu. (jak)

Sourozenci Brikciusovi
zahrají pro varhany
DOBŘÍŠ | V pořadí devátý benefiční
koncert pro obnovu dobříšských varhan
se uskuteční v neděli 18. listopadu na
zámku Dobříš. Koncert sourozenecké-
ho dua violoncellistů Anny a Františka
Brikciusových začíná v Zrcadlovém
sále v 19 hodin. Na programu jsou sklad-
by od François Couperina, Bohuslava
Martinů, Gideona Kleina, Jacquese
Offenbacha, Ireny Kosíkové a Leoše Ja-
náčka. Vstupné je dobrovolné. (jak)

Co stihl rožmitálský
Rosenthal za deset let
ROŽMITÁL | Až do konce letošního
roku je v Podbrdském muzeu přístupná
výstava k desátému výročí rožmitálské-
ho spolku Rosenthal, který se zaměřuje
na film, akce pro děti, šerm s divadlem
a zážitkové hry. Kromě vystavených
kostýmů, rekvizit a fotografií z akcí si
návštěvníci mohou užít šerm směkčený-
mi maketami zbraní a videokoutek. Jed-
notné vstupné stojí dvacet korun pro do-
spělé a děti starší šesti let. Muzeum je
přístupné denně mimo pondělí od 9 do
12 a dále od 13 do 16 hodin. (jak)

Lukáš Synek přiblíží krásy
pouštního království
SEDLČANY | Dunové pouště, hory
s cypřišovými lesy a opicemi, barevné
sopky, skalní města wádí s palmovými
háji, starobylé vesnice, pevnosti, monu-
mentální nabatejské hrobky nebo korá-
lové útesy a další divy Saúdské Arábie
přiblíží dnes večer Lukáš Synek vMěst-
ském muzeu Sedlčany. Přednáška o
pouštním království, pověstné pohostin-
nosti Arabů a jejich postoji k součas-
ným reformám začíná v 18:30 hodin.
Vstupné stojí padesát korun. (jak)
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Na Monínci se přes den zatím bude lyžovat od pátku do soboty. Od úterý do soboty také večer. Snowboardová
sezona startuje v sobotu 1. prosince. FOTO | ARCHIV MAFRA

Dětský koutek, větší
lyžařská škola i rychlejší
servis. A hlavně sníh za
každé teploty. Na
Monínci startuje
17. listopadu sezona.

Lyžařům začíná zima


