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EDITORIAL

Když jsem se před dvěma lety se Stuartem seznámila a v malém kabinetě jazyků
nás rázem zasedlo pět, pomyslela jsem
si, že kromě pokřikování žáků 1. stupně,
Hry na učitelky (tak se u nás říká přestávkovému času, kdy žáci nižších ročníků vyhlížejí učitelky 2. stupně a snaží se nebýt
vyhmátnuti při různých uličnictvích. Pak se
chodbami školy ozývá – bacha, Vomáčková, bacha, Škardová, bacha Novotná,
bacha, Chaloupková…), občasné zvídavé
pohledy malých holčiček, které dychtivě
nakukují do místnosti, aby nasály atmosféru, případně vůni parfému učitelky vcházející do útrob budovy, budu poslouchat
anglické hovory Dany Novotné a Stuarta
McNaughtona.
Uběhlo několik málo týdnů, se Stuartem
jsem se spřátelila a dnes už si některé
dny pracovního týdne jen těžko dokážeme
představit bez jeho přítomnosti. Je veselý,
vždy dobře naladěný, uvolněný, vstřícný
a na vyučovací hodiny vždy perfektně připravený. Je totiž učitelem angličtiny. Co zavedlo jeho kroky do ondřejovské školy vám
sdělí sám, pokud se na stránkách Ozvěn
zdržíte ještě chvíli, ale vyjádřit radost z jeho
setrvání, prosím, dovolte mně.
Perspektivní učitel, rodilý mluvčí, volný byt,
příroda, přátelské vtahy a přímý spoj do
Prahy – to vše pomohlo zrození nápadu.
A podařilo se. Stuart se nastěhoval a my se
těšíme na spolupráci.
Ač se nás v malém kabinetě jazyků tísní pět
a velmi často zajdou i další kolegové, jsem
ráda, že prostor ve staré budově školy je
místem, kde panuje příjemná a otevřená atmosféra a legrace.
Vratislava Vomáčková
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SLOVO STAROSTY
Co je nového
V červnu se podařilo dokončit kolaudaci
nové podkrovní učebny naší základní školy
a její kapacita tak narostla na 270 žáků.
V průběhu prázdnin probíhaly další práce na škole, dnes již staré budovy mají
novou střešní krytinu, obvodové stěny
jsou odizolovány proti vlhkosti a byla
provedena rekonstrukce podlah. V září
budou ještě dokončeny drenáže podél
obvodových stěn.
Dále jsou postupně opravovány některé
komunikace a prováděny úpravy odvodů
dešťové vody. V Turkovicích se pracuje
na projektu úprav požární zbrojnice. Na
podzim dojde k plánované opravě střechy
na požární zbrojnici v Ondřejově.
Zároveň připravujeme realizaci projektů, na
které jsme obdrželi dotaci. Jedná se o instalaci česlí na ČOV ve Třemblatech, nákup cisterny pro ondřejovské hasiče a stavbu dětského hřiště pod Obecním úřadem
v Ondřejově.
Vladimír Zámyslický, starosta

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA
PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Uzávěrka pro další číslo Ozvěn je 1. 11. 2016.
Příspěvky zasílejte na adresu redakce.ozvenyondrejov@gmail.com.
Výjimečně lze příspěvek odevzdat na podatelně OÚ.
Texty příspěvků zasílejte ve standardním formátu .doc, docx.
Nevkládejte do textu fotograﬁe a graﬁcké materiály,
tyto musí být dodány jako samostatné
soubory, ve formátech .jpg, .tiff, případně .pdf.
Fotograﬁe musí vyhovovat požadavkům pro tisk.

Vzhledem k omezenému rozsahu časopisu
je limitován i rozsah příspěvků.
Organizace města, spolky a sdružení – max. 1 strana A4 textu – 5000 znaků
Občané a ostatní přispěvatelé – max. 30 řádek textu – 2500 znaků
(písmo Times New Roman, velikost 12, okraje normální,
řádkování 1, zarovnání vlevo)
Delší příspěvky je možné zveřejnit jedině po dohodě s redakcí,
případně bude autor vyzván ke zkrácení příspěvku.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku plně odpovídá
autor externího příspěvku.
Přednost při uveřejňování mají příspěvky týkající se
aktuálního dění ve městě.
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Oslavy 110. výročí
založení SDH Třemblat
Historie prvních sborů dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska spadá do roku
1850. Ve Třemblatě byl sbor SDH založen
v roce 1906. Prvními zakládajícími členy
byli F. Bareš, Jan Kotek, Josef Hofman,
Fr. Zámyslický, Vojtěch Šindelář, Alois
Medřický, Fr. Vávra a Fr. Pánek.
Letos jsme tedy oslavili kulatých 110 let
od založení SDH. Přípravy významného
výročí začaly již v lednu na výroční schůzi.
Pro zdárné zajištění oslav bylo zapotřebí
zapojit všechny členy SDH a každému přiřadit pracovní úkol. Zároveň jsme se snažili co nejvíce oslovit sponzory, pozvat je
na akci a při té příležitosti doufat i v nějaký
sponzorský dar.
Termín na 16. června 2016 byla sázka do
loterie. Oslavy měly být spojeny se soutěží
Okrsku č. 2 a měly se konat na Pastvinách,
tudíž jsme všichni doufali a přáli si, aby bylo
pěkné počasí. Svatý Florián - patron hasičů
nás vyslyšel. 16. června bylo počasí jako
vymalované (i když chvilinku při nástupu
sprchlo) ale to nám, jako správným hasičům, nevadilo.
Při slavnostním nástupu a projevu starosty
sboru Pepy Sedláčka byli odměněni tito
členové: Vladimír Zámyslický, nejstarší člen
SDH, Josef Povýšil st., Josef Pác st., čestné
uznání sboru za vedení dětského kolektivu si odnesly Kateřina Preislerová a Jana
Pácová. Po ceremoniálu mohly oslavy 110.
výročí založení SDH odstartovat.
Do soutěže v útoku se přihlásilo celkem
8 sborů. První místo z mužů mladších
získalo družstvo z Turkovic. Z žen obdrželo první místo a putovní pohár družstvo
ze Třemblat. Po této soutěži byla ukázka
třemblatského a turkovického sboru při záchraně osob z havarovaného vozidla a následně odvozem sanitkou. Můžeme říci, že
při příjezdu hasičů a záchranky s hlasitým
houkáním nám všem běhal mráz po zádech a nutno přiznat, že bychom se neradi
ocitli v této situaci ve skutečnosti.
Dále byla ukázka třemblatského dětského
útoku a všemi očekávaná „sranda soutěž“
Jako další úspěšnou akcí na této oslavě
byly předváděcí jízdy šesti typů automobilů
Škoda a všichni co s námi přišli slavit, si
mohli vyzkoušet řízení těchto vozů (samozřejmě ti co vlastní řidičský průkaz). Tato
akce byla spojena se soutěží o zapůjčení
vozu na víkend a jiné ceny. Automobil na
víkend vyhrál Petr Hrunek a druhou cenu
nosiče kol vyhrála Monika Zajíčková – oba
dva ze Třemblat – gratulujeme.
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Po slavnostním předání pohárů vítězům
a ukončení soutěží jsme si oddychli a začali s velkou oslavou, kterou s námi průběžně
oslavilo na 350 občanů nejen ze Třemblat,
ale i z blízkého i dalekého okolí.
K oslavě nám hrála živá hudba, dokonce se
i tančilo a zpívalo. Nechybělo ani pořádné
občerstvení – grilované masíčko, hamburgery, langoše, párky, klobásy. To vše se
zapíjelo vychlazeným pivem.

Dětský den v Turkovicích
V neděli 5. 6. 2016 se v Turkovicích již podruhé uskutečnila oslava Dne dětí.
Dopoledne si děti prohlédly vojenské obrněné vozidlo a vyplňovaly kvízy od Besipu.
Vyzkoušely si také speciální brýle, díky
kterým viděly, že pít alkohol nebo zkoušet
něco „tvrdšího“ se nevyplácí.
Na odpoledne byla připravena soutěž Dětský železný hasič, kde si děti zasoutěžily
o pěkné ceny. Poháry získaly ty, které
stanuly na stupních vítězů. Soutěžilo se ve

Nám všem se oslava velice líbila a jsme
na sebe pyšní, že dokážeme zorganizovat
takovou velikou akci. Nakonec musíme
poděkovat všem sponzorům, kteří nám
velice pomohli: Avydon, 1. REX servis,
BENO Říčany, potraviny Senft a Alfa classic Říčany.

dvou věkových kategoriích a obě naplnily
samé šikovné děti.
Poděkování patří turkovickým hasičům, kteří
vydatně pomohli s organizací celého dne,
zajistili také dětem bezpečí na sportovištích
a připravili oblíbenou činnost na konec…
pěnu. V té se děti mohly osvěžit a zároveň si
trochu vybít svou nekonečnou energii.
Děkuji všem dobrovolníkům za výpomoc
při organizaci a také těm, kteří ﬁnančně
pomohli Dětský den uspořádat. Na viděnou
zase brzy na nějaké společné akci!
Seija Zachová
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Ondřejovský Krpál
Namísto zrušeného závodu Kozích Dechů
se výbor usnesl na pořádání závodu,
otevřeného všem zájemcům, namísto
mopedům a pionýrům – poslední dobou
zájem o tyto závody velice poklesl (vlivem
špatného počasí především). Proto výbor
PKHV připravil alternativní závod, otevřený
všem zájemcům, na den 4. 6. 2016.
Spojuje v sobě i jízdu do vrchu a projížďku
okolím Ondřejova.
Dopolední etapa vedla směrem k Jevanům a obsahovala v sobě i „jízdu
pravidelnosti“, jak po nás požaduje Autoklub ČR. Její podstata spočívá projetím
úseku stejné délky shodným časem, bohužel k tomu postačí stopky.
V Ondřejově proběhla i soutěž zručnosti
ovládání svého stroje, která byla velice
sledována publikem.
Odpolední etapa vedla, po obědě v Ondřejově, směrem k Sázavě n. S. a zpět do
Ondřejova. Odpolední volitelná část byla
jízda podle „slepé» mapy ke Čtyřkolům
a zpět. Cena za absolvování této doda-
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tečné části soutěže byla čokoláda pro
každou posádku. Nicméně, krásné
počasí způsobilo, že některé posádky
daly přednost relaxování u vody před
vyhlašováním vítězů.
P.S. Závodu se účastnil i jeden traktor!
Příjemný den přeje a zdraví
David Kopřiva
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Pohovka
Zmizela. Ještě ráno tam byla. Krásná světlá
pohovka. Měsíc jsem se na ni denně díval
a přemýšlel, co všechno pamatuje. Byla dost
zachovalá, přesto by asi mohla vyprávět. Přemýšlel jsem, že se na ni zkusím za tropické
noci vyspat pod hvězdami. Jenže byla ve
společnosti kontejnerů a v blízkosti čističky.
Nedalo se tam moc dýchat a už vůbec ne spát.
Poté na ni mí spoluobčané odkládali různý odpad – tu trávu, tu části podlahy a jiné. A stal se
z ní otevřený kontejner. Komplikace pro popeláře, smutný pohled pro mne a ještě smutnější
předzvěst intimního života původního majitele.
Zmizela. Poté, co se stala popelnicí.
Goce Chadzitaskos

Ondřejovská rukavice
Dne 18. 6. proběhl v SKC Ondřejov již
druhý ročník ondřejovské rukavice, který pořádá boxerský oddíl Standy Stárka,
trojnásobného mistra ČR v boxu.
Možná si to většina obyvatel tohoto kraje
ani neuvědomuje, je již tak trochu samozřejmostí, že v ondřejovském SKC působí
skutečné osobnosti republikové i světové
úrovně v oblasti sportu a kultury. Takže
i ondřejovská rukavice, amatérský boxerský
turnaj, ukázala, že i boxeři Standova oddílu mají srdce profesionálů. Pokud to kluci
budou dělat tak, jak mají našlápnuto, bude
v budoucnu tenhle turnaj jednou z dominant sportovního dění minimálně krajského
charakteru. Myslím, že je namístě zmínit ty,
bez kterých by to nevzniklo a ani by to nebylo ono – Standu Stárka, Zdenka Štádlera, Pepu Matyse, zakladatele oddílu, Josefa
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Wustingera, Vojtu Švandu, Jana Santorcla,
Martina Vašourka, Vladimíra Hetmana, Ondřeje Kulhavého, Pavla Beránka, Matěje
Rezka, Josefa Matyse, Zdenka Štádlera,
Standu Stárka, borce, kteří se turnaje zúčastnili a celkově jako oddíl turnaj i vyhráli.
Není vůbec důležité, kdo v jednotlivých zápasech zvítězil, je důležitý takový přístup,
profesionalita a nadšení těch, kteří to takhle
dávají. Fakt palec nahoru!!!
A ještě i poděkování těm, bez nichž by to
taky nešlo, všem kamarádům, kteří pomohli
s organizací a přípravou. SKC za vstřícnou
součinnost, partnerům, mezi které patří
Luděk Böhm, Vladimír Santorcl, Lukáš

Konopišťský, Josef Matys ml. + Jiří Procházka, Roman Valenta a Viktor Votruba
za organizační a sponzorskou pomoc. No
a i členům oddílu, kteří se letos nezúčastnili
a také všem, kteří v počtu hodně přes sto
dvacet lidí na turnaj dorazili jako diváci.
Taky nesmíme zapomenout na ﬁrmu DUCHÁČEK MOVIES, konkrétně Pavla Žďárka
a kameramana Radka Císaře, kteří všechny
zápasy zdokumentovali, upravili a přenesli
na DVD a YOUTUBE (Ondřejovská rukavice). Celkově, jak již bylo řečeno, zvítězil
modrý domácí roh.
Zdenek Štádler, Hynek Kašpar

Dětský den v Třemblatech
Jako každý rok, tak i letos se uskutečnil
před místní hasičárnou dětský den. Akci
pořádal sbor dobrovolných hasičů 28. 5.
2016. Slavnostní začátek byl ve 14:00
hodin. V bohatém programu si děti mohly
vybrat úkoly, které plnily na stanovištích
vytvořených podél hasičárny. Chůzi na
chůdách, střílení ze vzduchovky, házení
šipek, stříkání vodou na cíl, to vše, a ještě
další, děti zvládaly na výbornou. Po splnění úkolů byli nejen vítězové, ale i ostatní dětští účastníci odměněni zajímavou
cenou. Po celou dobu akce bylo zajištěno
občerstvení, přičemž děti měly jako každý
rok párek a limonádu zdarma. Všichni návštěvníci měli možnost ochutnat pochoutky
z grilu a zapít to vychlazeným nápojem.
Celá akce se vydařila ke spokojenosti
nejen dětí, ale i pořadatelů a již se těšíme
na příští rok.
Veronika Freslová a Klára Žabová
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OKÉNKO DO HISTORIE

Milí čtenáři,
ráda bych krátkými ukázkami převzatými
z povídky Fr. A. Zemana, navázala na svůj
článek o Ondřeji z Dubé, který vyšel v předchozím čísle a ve kterém se zmiňuji o tom,
že na přelomu 14. a 15. století (za vlády
Václava IV. a jeho bratra Zikmunda) byla
krajina Posázaví včetně osady Ondřejov
sužována lapky a loupežníky. Opis povídky
byl pořízen panem Jindřichem Hnízdem
a zapůjčen Danou Neumannovou. Originální vydání povídky, které je ve vlastnictví
paní Naděždy Brabcové, bude vystaveno
10. září v rámci slavností Ondřeje z Dubé.
Ing. Naděžda Vlnasová
Kdo zlé strojí nech se zlého bojí
Dějepisná povídka
z počátku XV. stol.
Napsal Fr. A. Zeman
Fr. A. Zeman (4. května 1838
Kaliště nad Sázavou – 24. června 1916 Praha)
byl veřejně činný učitel, spisovatel, redaktor a dramatik. Navštěvoval obecní školu
v Ondřejově a roku 1879 založil žákovskou
knihovnu v Ondřejově.
Není divu, že za takových zmatků jevily se
v zemi svévole a bezpráví, rozmáhaly i všeliké rozepře a páchána byla bez trestu násilí
na jmění i na osobách. I mnozí páni a rytíři po
příkladu německých rytířů jali se provozovati
v zemi řemeslo loupežnické. Příležitosti té
použil též pověstný rytíř Jan Zůl z Ostředka,
obecně Mikuláš nebo Mikeš řečený. Zmocnil
se hrádku Čejchanova a Dubé nad Sázavou
a se zbrojnými houfy nabíhal na sousedy,
činil jim rozličné nátisky, moci přivlastňoval
si jejich dobytek, úrodu polní i jiný majetek
kupci tudy cestující nebyli jisti, že od rot
jeho nebudou na veřejné silnici přepadeni
a o peníze, zboží ba i o život oloupeni.
Tajná porada v Ondřejově
Zpráva, že král Václav unikl z Vídně a opět
vlády se ujal, dostala se brzy i do městečka
Ondřejova a v mnohém srdci vzbudila naději lepší budoucnost.
Dne 4. května 1404 povolal rychtář Palma
několik měšťanů k sobě, aniž by jim oznámil, že jde zajisté o věc velmi důležitou, neboť jen v takovém případě svolával je starý
rychtář, aby s nimi v radu vešel.
Smutné tváři shromážděných jevily zřejmě
vnitřní bol a velké utrpení, jež jim bylo vystáti. Okem smělým prohlíželi chvílemi na
sebe, jakoby jeden u druhého hledal odvahy a rady. Nikdo dlouho ani slovem se
nezmínil o příčině dnešní schůze.
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Posléze povstal Palma a chvějícím se hlasem jal se mluviti takto: „Přátelé! ve jménu
Páně svolal jsem vás dnes, abychom potaji
uraditi se mohli, co mám počíti a činiti jest
za krok, jelikož den po dni stává se nesnesitelnějším. Jsme hůře pokořeni než nevolnici,
nejsouce jisti ni majetkem ani životem od
padoucha, který se stal pánem této krajiny.
Rota jeho, jak vám známo, plení a loupí nešetříc ani chudého, ni bohatého, ba poctiví
občané ani veřejně sejíti se nesmějí, nechtějí-li uvaliti na sebe hněv ukrutných škůdcův.
Tak nadále býti nemůže a nesmí, nemá-li
celá krajina zpustnouti a obyvatelstvo státi se snad otroky Zúlovými. Suďtež, jakých
návrhů a jakou cestou loupežníka se zbaviti.“ To pověděv setřel slzu z oka a očekával,
jakých návrhů učiní shromáždění. „Jest sice
pravda, co jsme tu slyšeli,“ pravil smutným
hlasem pekař Douša, „ale poměte, sousedé, že jsme bez moci v rukou utiskovatelův,
a tudíž nelze nám jich se zbaviti.“
„Nesmůžeme však a nesmíme také tyranství Zúlova déle snášeti!“ ozval se kovář
Kaliba, „přál bychom potaji spojili se s obcemi okolními a jali se stíhati a pronásledovati
zvěř loupežnickou a bili ji na potkání!“ „I já
jsme toho mínění,“ vece řezník Macháček,
„neboť čím klidněji poneseme zločiny jejich
tím hroších se budou dopouštěti.“
„Usnáším se s vámi, sousedé milí,“ namítal
opět Douša, „jednoho, dvou se takto snad
zbavíme ale padesát jiných mstíti se bude za
ně na nás.“
„Douša má pravdu!“ přisvědčoval starý měšťan
Znamenáček, „snad nám Bůh přece jednou
nějakým způsobem od zločinců pomůže.“
„Ale dříve sami musíme se o to přičiniti,
a nikoli pozbývati mysli a skládati ruce v klín,“
zvolal mladý Vávra mistr kolářský.
„Výborně! Výborně!“ přisvědčovali Kaliba
i Macháček. „Na sebe ve všem spolehati
nemůžeme,“ jal se opět mluviti rychtář Palma, „zbědovaný lid nemá tolik srdnatostí
a odvahy, aby Zúlovcům všud na odpor se
stavěl. I míním, abychom vypravili poselství
ke králi jenž nyní v Praze dlí, a žádali ho,
aby branou mocí zakročil a sprostil milou
zemi naši škůdce a nás ukrutníka, a tak
zjednal opět starý pořádek. K výpravě královské pak, kdo z obyvatelstva zdejšího má
chuť a sílu, ať se přidruží.“
„Výborně! Vypravme poselství ke králi,“
volali jedním hlasem měšťané, a v očích
všech zalesknul se poprvé paprsek dobré
naděje. V tom je oznámeno Palmovi že
s ním mluviti chce bednář Roček.
„Ať vejde k nám,“ vece rychtář, „ten zajisté
nás nezradí, neboť jest člověk řádný a poctivý.“ I vstoupil chuďas všecek zkormoucený pozdraviv přítomných pravil s očima

zarosenými: „Pane rychtáři! Nemám jak vám
známo, ničeho mimo chatrný domek, své poctivé ruce – a měl jsem jedinou krávu. Tu jsem
pásl dnes ráno nad divotvornou studánkou
Neřádovkou nedaleko cesty k Choceradům
vedoucí. I zašel jsem na kraj lesa hledat hub.
Za chvilku vrátil jsem se ale dobytče jsem
již nenašel. Leknutí moje bylo hrozné. Křičel
jsem, co hrdlo stačilo. Kráva vždycky dala na
můj hlas, ale tenkráte volal jsem nadarmo.
I běžel jsem na blízký kopec, hledal jsem po
vůkolí na vše strany, a tu spatřily oči moje
chlapa, on po cestě k Choceradům odvádí
mou straku. Pustil jsem se za ním, ale teprve
blíže peleše loupeživého Zúla jsem ho doháněl. Volal jsem na krávu, ona toliko smutně
se ohlédla a zabučela. Lotr zmizel pak i s ní
ve hroudě. A když jsem u brány pro smilování
boží prosil, aby mě tam pustili nebo krávu mi
dali, vysmáli se mně a chtěli mi ještě vybíti.
Prosím zastaňte se mně, nebo poraďte co jest
mi učiniti, abych nabyl svého majetku.“
Přítomní dojati byli řeči ubohého bednáře velmi a litovali ho upřimně. Rychtář pak
pravil vážně: „Všichni těžce neseme počínání
Zúlovo a jeho čeledi, pomoci však sobě ani
vám dosad nemůžeme. Upokojte se, spravedlnost dojista brzo stihne zločince, a potom
snad i vám dostane se náhrady náležité.“
„O kéž by ho Bůh zatratil se vší jeho čeledí!“
naříkal oloupený Roček a nevida pomoci,
smutně domů se vrátil. Měšťané pokračovali ve své poradě: „Již hnedle ani žebrák nebude jist životem ani majetkem před chasou
Zúlovou,“ pravil Kaliba, „a proto třeba, aby
poselství naše co nejdříve ke králi bylo vypraveno a jemu o všech činech loupeživé roty
náležitou zprávu podalo.“
„Ať stane se ještě to tento měsíc,“ vece
Macháček, „odkládati na dobu pozdější
bylo by jako škůdců šetřiti.“ „Ale kdo půjde
s poselstvím tímto do Prahy?“ mínil Douša.
„Tři měšťané na to dostačí,“ pravil Vávra,
„i navrhuji, aby zvoleni byli: rychtář Palma, Kaliba a Macháček.“ Všichni přítomní
projevili úplný souhlas s tím návrhem.
„Mluvčím naším bude Palma,“ oznamoval
Kaliba, „on nejlépe dovede vylíčiti před trůnem královským všecko zlo i těžké svízele,
jakých celé krajině zdejší snášeti jest od
Zůlovců, může též učiniti slib, že k výpravě
na pokoření loupežnické roty i mnozí z nás
ochotně se přidají.“
„Dobře! Výborně!“ ozvali se opět hlasové,
a všecko shromáždění přisvědčovalo
slovům jeho. I usneseno pak, aby poselstvo
12. května potaji do Prahy přímo ku králi se
odebralo a všechnu záležitost řádně vyřídilo. Poté se měšťané po jednom rozešli, slíbivše si vespolek, že o dnešním usnesení
slovem zmínky nikomu neučiní.
Pokračování příště
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Turkovičtí hasiči ve škole
Branný den pro žáky základní školy v Ondřejově pomáháme organizovat již mnoho
let, vždy na konci školního roku. Obvykle
začíná vyhlášením požárního poplachu pro
hlavní budovu školy, který pokračuje evakuací všech žáků, učitelů i ostatního personálu.
Žáci se shromáždí na určeném místě na
náměstí před budovou pošty a než se rozejdou na jednotlivá stanoviště k plnění úkolů,
zhlédnou ukázku práce hasičů u zásahu.
Nejinak tomu bylo i letos. Ve čtvrtek 23. června v 7:55 starosta SDH Turkovice a velitel
branného dne vyhlásil požární poplach.
V přípravě jsme dlouho přemýšleli, jakou
ukázku si připravíme pro letošní rok. V minulých letech se opakovaly ukázky likvidace požárů s ukázkami zásahů u dopravních
nehod. Chtěli jsme žáky seznámit s něčím
novým, a tak volba padla na předvedení
záchrany osob pomocí lanové techniky.
Původní záměr provedení slaňování přímo z 1. patra budovy jsme nakonec změnili
vzhledem k místním podmínkám – žáci ani
učitelé by dostatečně neviděli na práci záchranářů a celá ukázka by byla poměrně
zdlouhavá, neboť by bylo potřeba provádět
ještě dodatečná zajištění jak lezců, tak i zachraňovaných osob. Školní budovu jsme
nahradili zásahovým automobilem Liaz TA4
a k zavěšení lan využili jeřábové rameno.
Vozidlo jsme umístili tak, aby všichni účastníci ukázky dobře viděli a prostor doplnili
komentářem z rozhlasu DA Mercedes Sprinter. Nejprve jsme předvedli lanové techniky
a poté ukázali způsob záchrany osob pomocí
přenosného žebříku. Ukázku jsme zakončili
praktickým provedením záchrany osoby pomocí lanových technik. Ukázka se přítomným
líbila, za což nás odměnili potleskem. V tento
moment se po třídách žáci odebrali na jednotlivá stanoviště plnit své úkoly. Několik z nich
jsme pro ně též připravili i my.
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Konkrétně to bylo stanoviště s technickými
prostředky, kde kromě ukázky jejich funkce jsme se žáky probírali způsoby přivolání
pomoci v tísni, jak se zachovat pokud se
stanou svědky mimořádné události a jak
vzniku mimořádných událostí předcházet –
jak se chovat při pobytu v přírodě, na akcích
s větším počtem osob a v domácnosti. Na
dalším pracovišti žáci viděli ochranné oděvy,
které hasiči používají při práci – klasický zásahový oděv, oblek proti sálavému teplu,
protichemický oblek, oblek proti bodavému
hmyzu, lezeckou kombinézu, postroj a příslušenství. Ukázali jsme také praktické využití obleků i dýchacích přístrojů. Na třetím
stanovišti si žáci vyzkoušeli práci se džberovou stříkačkou. Jejich úkolem bylo srazit 5
terčů. Naše čtvrté stanoviště bylo vyhrazeno
pro nácvik poskytování první pomoci. Úkolem
žáků bylo ošetření poraněné holeně. K tomu
nám posloužil ﬁgurant, jehož namaskované
zranění vypadalo opravdu věrohodně. Vzhledem k počasí pociťovala většina přítomných
včetně učitelů po několika hodinách přehřátí,
proto jsme pomocí kombinované proudnice
vytvořili vodní mlhu. Svlažení a ochlazení přišlo všem vhod, někteří by vydrželi pod mlhou
snad celé dopoledne.
Branný den v místní Základní škole připravovalo 10 členů SDH Turkovice a jeden
dobrovolník – ﬁgurant. Náročné pro nás bylo
dát tolik lidí dohromady. Protože akce musí
proběhnout v dopoledních hodinách v rámci školního vyučování, tedy v naší pracovní
době, pro většinu z nás to znamenalo čerpat
dovolenou. I přesto se podařilo akci v tak
hojném počtu zajistit. Podobnou akci jsme
uspořádali též pro ondřejovskou mateřskou
školu (je součástí základní školy) již 8. června t.r. Potřebám MŠ však program upravujeme a vzhledem k velkému počtu žáků obou
škol a požadavkům na realizaci připravujeme
programy odděleně.
Josef Brabec

Velice si vážíme letité spolupráce s dobrovolnými hasiči Turkovic a jejich ochoty
se vždy zapojit do organizace Branného
dne, který je nutnou a nedílnou součástí
ŠVP v rámci vzdělávání a výchovy žáků
v programu Ochrana člověka za mimořádných událostí.
Za letošní červnovou akci děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Hana Chaloupková
zástupkyně ředitele

ROK ŠKOLY
Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov
prošla v uplynulém roce zásadní proměnou. Středisko mateřská škola se rozrostla
o novou budovu mateřské školy na ulici K Výstavišti a tím i zdvojnásobila svou
kapacitu, kterou také na 100 % využila. Do
čtyř oddělení bylo rozděleno 93 dětí. Tím
také narostl počet pracovníků v mateřské
škole. V průběhu roku jsme sice museli
reklamovat nedostatky v nové školce, kterých byla řada, ale stavebníci většinu reklamací uznali jako oprávněné a postupně nedostatky odstraňují. Pro naše budoucí žáky
základní škola nově pořádala akci „Škola
nanečisto“, kde si již předem mohli budoucí
prvňáčci vyzkoušet sedět ve školních lavicích a seznámit se s paní učitelkou, která je
bude od září učit. Novinkou byl provoz MŠ
v letních měsících, který byl zaměstnanci
Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov zajištěn po celý červenec. Zde
bych chtěl zaměstnancům mateřské školy
i školy základní, kteří se podíleli na tomto
prázdninovém provozu za sebe a jistě i za
rodiče poděkovat.
Jak jste měli možnost sledovat v průběhu
letošních hlavních prázdnin, došlo k několika velmi zásadním rekonstrukcím budovy
základní školy na náměstí 9. května. Byla
vyměněna střecha na obou starých budovách školy (škola po přístavbě v roce
1985 se na náměstí skládá ze tří budov),
budovy byly podříznuty a odizolovány.
V interiérech budov došlo k zásadním rekonstrukcím podlah a zdí ve třech třídách
a kabinetu v přízemí. Nadále také pokračují opravy zdí chodeb školy, ze kterých je
postupně sejmuto dřevěné obložení, které
drží vlhkost a plísně. V průběhu školního
roku se již za provozu školy dokončovalo
zateplení budovy a výměna oken v ZŠ 2
v ulici Průběžná a nová třída v podkroví
budovy na náměstí, která bude v tomto
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školním roce další kmenovou třídou. Do
ZŠ v Ondřejově v letošním školním roce
přichází 240 žáků do 12 tříd. Všechny tyto
náročné opravy jsou ﬁnancovány z dotací středočeského kraje, obcí Ondřejov
a samozřejmě z rozpočtu školy. Je třeba
poděkovat zřizovateli za péči a prostředky,
které školství a tím našim dětem v Ondřejově věnují.
K hodnotám ondřejovské základní školy,
kterými jsou dlouhodobě vysoká úroveň
výuky i výchovy a které pozitivně hodnotila
i hloubková kontrola České školní inspekce
a dosvědčují výsledky našich žáků v soutěžích a olympiádách, patří i její tradice a tradiční akce, které i tento rok obohatily život

Stuart…
Kdo by si pomyslil, že se Stuartovi bude
v ondřejovské škole tak líbit…
I come from a small town in the centre of the
North Island of New Zealand. I ﬁrst visited
the Czech Republic as an exchange student
in 1994 for 1 year. I returned to the Czech
Republic in 2001 to visit some friends after
ﬁnishing University for a holiday. My friends
knew of an English language school in Liberec that was looking for a teacher and so started my new life as an English teacher. I lived
and worked in Liberec for about 6 years but
only teaching for 3 years and planning EU
project, mangering an English club, planning
events and summer camps for the English
school the other 3 years. After leaving Liberec
I moved to Prague where I worked at many
Kindergartens, schools and ofﬁces mainly
working as a conversational English teacher
and planning activities for children to use the
English they learn at school. Two years ago
I was asked if I would work at a small village
school as a Teaching Assistant as a part of
a 1 year EU project and this started my work
at ZŠ Ondřejov. At the end of the project I was
asked if I would like to continue at the school
and I agreed to work there 1 more year. At
the end of that year I was told there was an
empty ﬂat in Ondrejov and now I have moved
to the village and will continue working at the
school. And I am looking forward to another
year at school and making friends with the
local people.
Pocházím z malého města uprostřed
Severního ostrova na Novém Zélandu.
Poprvé jsem navštívil Českou republiku
v rámci výměnného pobytu jako student
v roce 1994. Tehdy to bylo na 1 rok. Po
dokončení univerzity jsem se vrátil do
Česka v roce 2001 na návštěvu několika
přátel a na dovolenou. Moji přátelé věděli
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v obci. Oživlý Betlém a Ples deváťáků byly
potom již jakousi třešničkou na dortu aktivit,
které škola s žáky školy pořádá.
Ani ve školním roce 2016–2017 škola rozhodně neusne na vavřínech. Vedení školy
a jeho pedagogický tým chystá pro žáky,
kromě tematických plánů i několik dalších,
pro žáky školy jistě zajímavých obohacení. Ve škole vznikne žákovský parlament a škola se tak zařadí mezi „Školy pro
demokracii“. Ve spolupráci s hvězdárnou
chystáme projektový den zaměřený na astronomii. Pokračovat budou i akce spojené
s environmentální výchovou. Kladně budou
rodiče jistě vnímat i rozšíření rozvrhu školní
družiny, a to na ranní družinu již od 6:30

a odpolední do 17:30. Kapacita družiny zatím zůstává stejná – 70 žáků, ale na pomoc
jí přichází nově otevíraný Žákovský klub
základní školy v pronajatých prostorách
v SKC, na který získala škola ve spolupráci s SKC dotaci z MPSV ČR a který nám
kapacitně pomůže pojmout dalších cca 20
žáků. Bude taktéž otevřen do 17:30.
Použil-li bych obrazné přirovnání, potom
představíme-li si školu jako jazyk, musíme
znát nejen jeho smysl a obsah, ale také
jeho zákonitosti a jeho gramatiku. Dle mého
názoru se to neobejde bez čehosi, co bych
poněkud poeticky nazval láskyplný vztah ke
škole. A ten v Ondřejově určitě neschází.
Mgr. Miroslav Rovenský, ředitel

o anglické jazykové škole v Liberci, která
hledala učitele. A tak začal můj nový život.
Žil jsem a pracoval v Liberci po dobu asi
6 let, ale vyučoval jsem pouze po dobu 3.
Další 3 roky jsem plánoval EU projekty,
koordinoval anglický klub, plánoval akce
a letní tábory pro jazykovou školu. Po odchodu z Liberce jsem se přestěhoval do
Prahy, kde jsem pracoval v mnoha školkách, školách a úřadech, převážně jako
konverzační učitel angličtiny. Plánoval
jsem aktivity pro děti s použitím angličtiny,
kterou se naučily ve škole. Před dvěma
lety jsem byl požádán, zda bych nechtěl

pracovat v malé vesnické škole jako asistent pedagoga. To byla součást jednoletého projektu EU. A tak začala moje
spolupráce se zdejší základní školou.
Na konci projektu jsem dostal návrh na
další spolupráci se školou a já souhlasil
s dalším školním rokem. Na konci téhož
školního roku mi bylo řečeno, že je zde
možnost pronajmutí bytu, a tak jsem se
přes prázdniny přestěhoval. Budu pokračovat ve spolupráci s místní základní
školou. Už teď se těším se na další rok
ve škole a na poznávání zdejších lidí.
přeložila Dana Novotná

Ondřejov přivítá
olympionika

vlajkonošem při závěrečném ceremoniálu české výpravy na letošní olympiádě.
Jeho životní cestu sleduji od doby, kdy
navštěvoval jako můj žák fakultní školu
s RVJ ZŠ Pod Marjánkou v Praze.
Blanka Kocánová
učitelka TV

Na podzim navštíví naši školu olympionik, rychlostní kanoista Josef Dostál.
Setkání se uskuteční v dopoledních hodinách v SKC Ondřejov.
Josef
Dostál
absolvoval již
dvoje olympijské
hry
–
v Londýně a letos v Riu. Je
dvojnásobným
mistrem světa v singlu K1
a mistr světa
ve čtyřkajaku
K4. Z Ria přivezl jednu stříbrnou a jednu
bronzovou medaili a zároveň
byl jmenován
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Objevena planeta
u Proximy Centauri
Evropská jižní observatoř v srpnu ohlásila
mimořádný objev. Byla objevena planeta
obíhající kolem hvězdy Proxima Centauri,
která je k nám po našem Slunci nejblíže.
A co víc, planeta je v obyvatelné zóně.
Jsme tedy svědky dalšího milníku v poznávání vesmíru. Exoplanety zkoumáme
také u nás na Ondřejovské hvězdárně.
Tento výzkum se provádí ve Stelárním
oddělení a vede ho Dr. Petr Kabáth, který
u dalekohledů Evropské jižní observatoře pracoval šest roků. Česká republika je
členským státem ESO od roku 2007 a Astronomický ústav AV ČR se na spolupráci
podílí významnou částí.

Cenu Gratias Tibi za ondřejovský tým přebírá
vedoucí projektu Pavla Hudcová. Vpravo od
ní Tereza Vorreiterová a Lucie Brilová.

Evropská noc vědců
30. září
Observatoř v Ondřejově se přidá k více jak
200 místům v Evropě a proběhne zde v pátek
30. září 2016 program v rámci Evropské noci
vědců. Astronomický ústav AV ČR v rámci
této události připravil mimořádnou nabídku
pro veřejnost zahrnující prohlídku areálu
observatoře, pozorování oblohy dalekohledy a především prohlídku specializovaných
pracovišť při jejich činnosti. Vše zdarma!
Program proběhne v pátek 30. září 2016 na
observatoři v Ondřejově od 15:00 do 24:00.

Zachraňme TMU! aneb úspěch ondřejovské školy
a tmavé oblohy

Dva světy. Ten, kde si svítíme a už pomalu
nevidíme hvězdnou oblohu a ten na horách,
kde je noc stále ještě nocí.

K

dyž v pražském kině Lucerna při vyhlašování nejlepších projektů občanské
prospěšnosti zazněl název projektu Základní školy v Ondřejově „Zachraňme
TMU!“, doslova jsme ze svých sedadel
vyskočili. Tohoto slavnostního večera se
zúčastnili členové týmu (žáci a absolventi základní školy v Ondřejově), učitelka
Věra Hudcová a zástupce Astronomického
ústavu AV ČR a odborný konzultant projektu Pavel Suchan. Člověk v tísni v rámci
oceňování Gratias Tibi vybral z obrovského
množství projektů ten ondřejovský a umístil
ho v kategorii středních škol (většina členů
týmu už je absolventy ZŠ) na první příčku.
Cenu Gratias Tibi udílí Člověk v tísni s cílem
ocenit občanskou aktivitu, občanský postoj
či počin mladých lidí pozitivně ovlivňující
život v komunitě či celé společnosti.
Tma v noci už dnes není samozřejmostí.
A to přináší spoustu rizik nejen pro lidi, ale
také pro živočichy a rostliny. Skupina z Ondřejova se rozhodla na tento problém upozornit a vymyslela řadu osvětových aktivit.
Oslovili odborníky a uspořádali workshopy
na školách pro různé věkové skupiny. Natočili vzdělávací video a snaží se o světelném
smogu informovat širokou veřejnost.
Jedná se také o úspěch spolupráce Základní školy v Ondřejově a Astronomického

ústavu Akademie věd. Na jeho půdě projekt
často získával svůj obraz, zde se konzultovala správnost např. materiálů pro učitele a naopak žáci a absolventi školy se významně zasadili o problematiku světelného
znečištění a potřeby řešit nedostatek tmy
v noci nejen pro astronomy. Školnímu týmu
se tímto vítězstvím podařilo dostat se do
vysílání České televize, oslovil také na 300
lidí přítomných v kině Lucerna, o tématu se
dozvěděli novináři… a žáci a studenti tak
vrchovatě naplnili klauzuli Člověka v tísni,
totiž „pomáhat společnosti“.
A co za vítězství? Členové týmu např. dostali
možnost vycestovat do českých center po Evropě. Také se mohli dobře najíst na recepci po
vyhlášení cen. Stali se slavnými a poskytovali
rozhovory novinářům. Ale co víc – měli radost
z úspěchu a tu svoji základní školu, která je učila devět roků, dostali do povědomí široké veřejnosti. Nevím, jestli neodhalím nějaké tajemství, ale další generace žáků ZŠ Ondřejov se
chystá podat další projekt a získat peníze pro
to, aby nám všem mohli v Ondřejově přinést
něco víc, než jen denní docházení do školní
budovy. Budeme se těšit! A vyzvídat… víc ví
určitě paní učitelka Dr. Věra Hudcová, která
úspěšně vede redakční radu školního časopisu Vzhůru ke hvězdám.
Pavel Suchan

Prohlídky pro veřejnost
do konce září a ještě 28. října
V září končí sezóna prohlídek hvězdárny pro veřejnost o víkendech a státních svátcích. Děkujeme všem, kteří letos přišli a těšíme se na ty, kteří se k nám přijdou podívat
počínaje květnem 2017. Letos ale ještě přijde jedna příležitost. Poslední prohlídka se
tradičně uskuteční 28. října. Připomeneme si tak výročí, kdy Josef Jan Frič hvězdárnu
daroval československému státu. Stalo se tak 28. října 1928 u příležitosti desátého
výročí nezávislosti. I na tu vás srdečně zveme!
Ondřejovská hvězdárna
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Flétna s Honzou Beránkem ÚT od
13:45 hod.
Yamaha robátka s Radkou Škochovou
ST od 9 hod.
Yamaha 1. krůčky k hudbě s Radkou
Škochovou ST od 10 hod .

Program pro žáky
základních škol

Rope Skipping

Program sportovně
kulturního centra
v Ondřejově od září
Srdečně vás zveme do přátelského prostředí Sportovně kulturního centra v Ondřejově,
které pro vás připravilo program pro všechny
věkové kategorie a od září také několik novinek. Především bychom však chtěli poděkovat lektorům a trenérům, kteří v centru působí, někteří již od jeho vzniku v roce 2006.
Díky nim není kurz jen kurzem a trénink jen
tréninkem. Snaží se u dětí vzbudit zájem,
připravují pro ně soutěže v rámci pravidelného kurzu, ale někteří je vedou i na soutěže
okresní, krajské a celorepublikové nebo
organizují akce přímo v SKC jako příměstský tábor BAVSE, Ondřejovskou rukavici
či Silvestrovské skákání. Účastníci kurzů
mohou předvést svoje dovednosti na každoroční AKADEMII. Centrum je otevřeno pro
každého, s talentem i bez. Talentovaní mají
možnost dále rozvíjet svůj talent v oddílech,
které u nás mají své přípravky. Mnozí trenéři
pořádají i pobytová soustředění mimo SKC
jako přípravu na soutěže. Dospělí moc nesoutěží, ale zato mají svoje party a scházejí
se i mimo tréninky či cvičení. Jsme moc rádi,
že tým SKC vytváří přátelskou komunitu.
Mohou se zapojit i ti, kteří kurzy nevyužívají
třeba jen tím, že přijdou s dětmi do Rodinného klubu pohoda.

Program
pro předškolní děti
Cvičení rodičů a dětí s Jarmilou
Horákovou, PO od 15:15 hod.
Balet s Hanou Zadákovou
PO od 16:30, 17:15 a PÁ od 18 hod.
Angličtina podle H. Doron s Janou
Dobošovou ÚT od 14:15 a 15:15 hod.
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Rope Skipping s Ivou Staňkovou
PO od 17 a ČT od 17 hod.
Karate s Kristinou Bosákovou
PO od 18 hod.
Sebeobrana s Kristinou Bosákovou
PO od 19 hod.
Balet s Hanou Zadákovou
PO od 18 a PÁ od 18 hod.
Keramika s Irenou Pudíkovou
PO od 16 hod.
Parkour & Freerun s Ivou Mračkovou
ÚT od 15 a od 16 hod.
Basketbal, ﬂorbal se Zdeňkem
Fouskem ÚT od 17 hod.
Kytara s Honzou Beránkem ÚT od
12:45, 15:15, 16:15 a od 17:15 hod.
Flétna s Honzou Beránkem ÚT od
14:30 hod.
Rokenrol s Lucií Mášovou a Terezou
Malou, ST od 15:30 a PÁ od 15 hod.
Hvězdičky, ST od 17 a PÁ od 16 hod.
přípravky
Taekwon-do s Vladimírem Machotou
ST od 17 a NE od 16 hod.
Street Dance a latina s Pavlou
Beránkovou ST od 18 hod.
Florbal s Dominikou Šteglovou
ČT od 15 a od 16 hod. (od 6. 10.)

Program pro dospělé
Sebeobrana s Kristinou Bosákovou
PO od 19 hod.
Badminton bez trenéra PO od 20:15
a ČT od 19:45 hod.
Oddíl Taekwon-do

Pilates s Bárou Valuchovou
PO od 19 hod.
Power jóga s Ditou Fuchsovou
PO od 20 hod.
Aerobik a Body Form s Olgou
Šípkovou ÚT od 18 hod.
Box a kondiční box se Standou
Stárkem ÚT od 19:45 a SO od 9:30 hod.
Zdravá záda s Martou Princovou
ÚT od 9:30 hod.
Hatha jóga s Jolanou Soukupovou
ÚT od 17:30 hod.
Taekwon-do s Vladimírem Machotou
ST od 17 a NE od 16 hod.

Olga Šípková

Ladies latina s Pavlou Beránkovou
ST od 19 hod.
Balanční pomůcky a SM-systém
s Danou Řehákovou ST od 18 hod.
Pilates s Martinou Bosákovou ČT od
10 hod.
Dance Aerobic s Olgou Šípkovou ČT
od 18 hod.
Zdravě do kondice se Zdenou
Ambrožovou ČT od 18 hod.
Port de Bras s Bárou Valuchovou ČT
od 19 hod.

Kurzy 2. pololetí
(září 2016 – leden 2017)
Většina kurzů zahájí v týdnu od 5. září.
V SKC jsou jednak kurzy, organizované
přímo lektory, včetně zápisu a výběru plateb a jednak kurzy, organizované přímo
SKC, na které se zapisujete a platíte při
zápisu v Rodinném klubu pohoda v 1. patře SKC, až přijdete na první lekci. Pokud
jste to nestihli v prvním týdnu od 5. do 8.
září mezi 16:00 a 19:00 hod., můžete se
přihlásit on-line na www.obecondrejov.
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Rokenrol SKC
cz/skcentrum. Po přihlášení doporučujeme zaplatit kurz bankovním převodem na
č. ú. 209682057/0300 s uvedením jména
účastníka a kurzu. U těchto kurzů můžete
uplatnit do konce září SLEVY pro děti do
15 let (2 kurzy 10 %, 3 kurzy 15 %, 4 a více
20 %). KONTAKTY Hynek Kašpar, vedoucí
manažer 777 668 212, Bohumila Řešátková, manažerka programu 773 693 319.

Speciální služby, akce
a novinky skcentra
VÝŽIVOVÁ PORADNA s Ing. Veronikou
Martincovou, výživovou poradkyní, ve
čtvrtek od 18 do 20 hod. Více informací
na www.jidloprodeti.cz, objednání na
736 681 403.
PORADNA CELOSTNÍ MEDICÍNY s Ing.
Lenkou Jahelkovou, certiﬁkovaným terapeutem • Metoda MUDr. J. Jonáše a Ing.
H. Bláhové (ekzémy, astma, bolesti hlavy,
trávicí potíže – paraziti) • Diagnostika na
přístroji Salvia • Detoxikace pomocí informačních a bylinných preparátů na základě diagnostiky. Více na www.medicelo.
cz, objednání na 607 834 984 (úterý 8–10
hod., středa od 16 hod, i dle potřeby).

TVŮRČÍ DÍLNY s Janou Galuščákovou. Termíny (pondělí od 17:30 hod.)
i program dílny bude zveřejněn s předstihem na stránkách SKC.
NEDĚLNÍ AKCE si již nyní můžete zapsat do kalendáře.
25. 9. se rozhýbete tancem s Mášou Marouškovou a Dianou Minaříkovou (Port
de Bras, Salsa, Merengue, Regeton doplní protažení i posílení).
9. 10. se s vámi podělí Hynek Kašpar
o zážitky z podmořského světa i Afriky.
23. 10. Balantes a fyzio-ﬁtness s Míšou
Poláškovou pro velký zájem znovu zařazujeme.

Lezecká stěna

5. 11. od 18 hod. představení TANEČNÍHO STUDIA IMPULS. Taneční studio
Impuls patří k nejdéle existujícím tanečním
souborům v České republice, funguje nepřetržitě už od roku 1975. Zaměřuje se na
současný moderní a scénický tanec, nevyhýbá se ale ani show dance a komerčním
vystoupením. Od začátku svého fungování
získal řadu cen na mnoha tanečních přehlídkách, vystupoval v televizních show
(Tv Nova: Bailando, Na vlastní nebezpečí,
Boom, Snídaně s Novou, ČT: Neshow),
ﬁlmech (Šakalí léta, pohádka O ztracené
krajce) a seriálech (ČT: Prima sezóna). Sledujte informace o předprodeji vstupenek.
HORKÁ NOVINKA – HOROLEZECKÁ
STĚNA. V létě se v tělocvičně postavila
boulderingová stěna, kterou jistě uvítají
všichni (horo-)lezci. Připravujeme jednak
úvodní seminář, pravidelný kurz pro zájemce, podmínky volného lezení i využití
stěny stávajícími trenéry kurzů i školou.

V skcentru působí
i mistři republiky,
Evropy a světa
Jmenujeme alespoň ty nejúspěšnější: Vladimír Machota: 6x vicemistr světa a 3x
mistr Evropy v Taekwon-do, Lucie Mášová:
druhá vicemistryně Evropy v rokenrolových
formacích, Standa Stárek: 3x mistr republiky v boxu, Kristina Bosáková, mistryně
Evropy v karate, Olga Šípková, mistryně
světa a 2x mistryně Evropy ve sportovním
aerobiku, Dominika Šteglová, 7x mistryně
ČR a bronzová z MS ve ﬂorbale a další.
V průběhu prázdnin může ještě dojít k drobným
úpravám v rozvrhu, a proto doporučujeme podívat se ještě před zápisem na naše stránky
www.obecondrejov.cz/skcentrum, případně
se na nich přihlásit k odběru aktualit, které vám
budou chodit do mailu.
Těší se na vás celý tým SKC.

Poslední poděkování partnerům obce, kteří se podíleli na realizaci oslav v loňském roce:
Zvláštní poděkování:
Lenka Nosová, Zvánovice, Miloslava Vávrová, Ondřejov
Hnízdo František, Vítězslav Bumba, Pavel Řezba,
Jaroslava Kozáková, Martin Neumann, Hana Zadáková,
Bohumila Řešátková, Terezie Srnová, Drahomíra
Böhmová, Marie Pekarová
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Ohlédnutí za prázdninami
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