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SLOVO STAROSTY

EDITORIAL

SLOVO STAROSTY

Vzpomínám na svoji babičku. I když už
dávno nežije, poměřuji s ní svůj život
často. V některých oblastech lidského
konání se jí vyrovnat nemůžu. Vařila
každý den a já nikdy nepostřehla, že by
den byl proto horší, nikdy jsem nevycítila
rozmrzelost. Naopak. Jídlo připravovala
s neuvěřitelnou lehkostí. Ach ty omáčky! Na houby mě brávala už jako malou
holku a houbová omáčka byla tím nejúžasnějším pokrmem. Kvedlačka k zapracování smetany jí hrála mezi dlaněmi
veselou písničku. Její hovězí vývar znal
celý Svárov a velké kynuté vdolky chválily i moje spolubydlící v místě, kde jsem
studovala. (Byl to takový nízký kopec
v průměru asi 10 cm, jehož plochá strana
se potřela rybízovou marmeládou a posypala strouhaným tvarohem). Každý
salát v jejím podání měl chuť a příslušnost
k druhu, což znamená, že byl buď okurkový, hlávkový nebo z rajčat. Určitě proto
nesnáším moderní saláty, ve kterých je
všechno, a nemají žádnou typickou chuť.
Babiččina kuchyně neznala polotovary,
mraženou zeleninu, (do mrazáku ukládala
jen ovoce na zimu a zmrzlinu), užitková zahrádka voněla libečkem, cibulí a kudrnatou
petrželkou.

Vážení čtenáři,
jsem rád, že Vás mohu opět pozdravit na
prahu jarního období. Toto naše setkání využiji ke shrnutí informací o dění v obci a o událostech, které nás v nejbližším období čekají.
Hned v lednu jsme spustili nové webové
stránky a v současné době se snažíme opravit
všechny nesrovnalosti a chyby, ke kterým
převodem dat mohlo dojít. Přivítáme Vaše připomínky k event. chybám stejně tak i náměty k úpravám webu (podněty můžete zaslat
na adresu: podatelna@obecondrejov.cz).
Jak jsem psal již v prosincovém vydání,
všichni zájemci o zasílání aktualit do svých
emailových schránek se musí znovu zaregistrovat. Tento úkon je rozdělen do dvou
kroků, je velmi jednoduchý a je popsán na
webových stránkách.
Na únorovém zasedání zastupitelstva byl
zvolen předseda ondřejovského osadního
výboru, a tak jsou dnes osadní výbory všech
tří částí obce kompletní. Kontakty a další
informace budou uveřejněny na webových
stránkách obce.
Tématem, které nás doprovází nepřetržitě je
školství, zejména to základní. Pokračují přípravy stavby nové školní budovy, v současné
době je předán stupeň projektu pro územní
rozhodnutí a územní rozhodnutí je vydáno.
Zpracovatel dokončuje přípravy projektu
pro stavební povolení a předpokládáme, že
v letošním roce proběhne výběrové řízení
na dodavatele stavby. Došlo k dohodě s ondřejovským Sokolem, jejímž výsledkem je
mimo jiné převod části pozemku potřebného
pro výstavbu školy (přeložky sítí, parkoviště,
komunikace) do vlastnictví svazku obcí, který
je investorem stavby nové školy. Za vstřícný

Vážení čtenáři,
až budete přidávat jemně nasekanou petrželku do velikonoční nádivky, vzpomeňte
také na kuchařské umění vašich babiček.
K tomu svému jen dodávám - Co by tomu
řekla moje babička...
Přeji vám barevné jaro a krásné Velikonoce.
Vratislava Vomáčková

Nový most přes dálnici D1 Borka

Ondrejov_1_2019 precteno.indd 2

přístup bych rád všem členům Sokola poděkoval, myslím, že se nám podařilo dosáhnout
oboustranně přijatelné dohody, která mimo
jiné umožní Sokolu využívat školní tělocvičnu.
Problém, který celou přípravu stavby provází,
je tradičně ﬁnancování. Přípravy projektu
byly zahájeny v roce 2016, následně jsme
dostali příslib ﬁnancování stavby z dotačního
programu ministerstva školství. Za dobu příprav významně vzrostly ceny ve stavebnictví,
tím samozřejmě roste i předpokládaný rozpočet celé akce, v současné době vyhledáváme a jednáme o možnostech doﬁnancování
projektu. Jsme si vědomi, že ﬁnancování musíme zajistit tak, aby nebyl ohrožen provoz
obce. 1. 1. 2019 se své funkce ujala ředitelka
základní školy paní Mgr. Eva Štosová. Při
všech povinnostech souvisejících s nástupem do funkce, se ihned zapojila i do příprav
výstavby nové školy.
Mimo stavby nové školy musíme průběžně
řešit i okamžitý nedostatek kapacity stávající
školní budovy, v letošním roce tak musíme
připravit otevření další nové třídy a pravděpodobně i provedení úprav školní kuchyně.
Významnou investiční akcí, kterou souběžně
připravujeme je výstavba čističky odpadních
vod v Turkovicích. Podařilo se nám získat dotaci na výstavbu, v současné době je vydáno
územní rozhodnutí na ČOV i kanalizační
řady, dokončuje se projekt pro stavební povolení, v letošním roce by rovněž mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby.
Další významnou akcí je rekonstrukce nadjezdu nad dálnicí D1, který je součástí ulice
Borka a je tak jediným legálním příjezdem do
chatové oblasti. Investorem této akce je sice
Ředitelství silnic a dálnic, tato stavba však významně ovlivní i život některých občanů naší
obce. Technický stav nadjezdu byl vyhodnocen jako havarijní, investor pak rozhodl o jeho
stržení a výstavbě nového. Nový most bude
mít celkovou délku 85 m, šířku 7,8 m, vozovka
bude široká 6 m. Po dobu výstavby bude doprava vedena náhradní trasou z ulice U Valencie v Hrušově lesní cestou směrem na Borka.
Tato lesní cesta bude předem opravena tak,
aby náhradní dopravu umožnila. V letošním
roce proběhne výběr zhotovitele, v březnu
2020 bude opravena lesní cesta a následně
zahájeny práce na nadjezdu. Stavba by měla
být dokončena do listopadu 2020.
Abych se nevěnoval jen stavbám musím
zmínit také jednu událost, kterou považuji
za významnou i velmi příjemnou. V sobotu
11. 5. 2019 proběhne tradiční vítání občánků, budeme se snažit, aby si všichni odnesli
příjemné zážitky.
Závěrem Vám všem přeji příjemné prožití
velikonočních svátků, pevné zdraví a dobrou
náladu.
Vladimír Zámyslický
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Hlásí se nový Osadní výbor Ondřejov!
Vážení občané Ondřejova,
je toho jistě mnoho, co by se v Ondřejově
dalo zlepšit. Ať již jde o stav chodníků a komunikací, údržbu zeleně či celkovou podobu obce.
Právě z důvodu neustálého zlepšování
stavu naší obce byl zastupitelstvem zřízen
dle podle § 121 zákona o obcích Osadní
výbor Ondřejov.
Cílem Osadního výboru je především monitorovat celkovou situaci v obci, zazna-

menávat připomínky občanů, návrhy či
stížnosti spoluobčanů a posléze předkládat
zastupitelstvu jejich řešení. Členové Osadního výboru Ondřejov jsou Jan Borguľa, Světlana Fašinová, Daniela Kalousová, Dana
Neumannová, Martin Novotný, Andrea Pačovská, Jan Šafra a Jan Vávra. Více informací naleznete na www.obecondrejov.cz v sekci Osadní výbor.
Dovolujeme si tedy obrátit se na vás, občany Ondřejova, s následující prosbou.

Napište nám vše, co vás v obci konkrétně
trápí, co vám zde chybí nebo co považujete
za dobré zlepšit. Budeme rádi za všechny
vaše náměty a o jejich řešení vás budeme
pravidelně informovat jak na webu naší
obce, tak i v listech našich Ozvěn.
Náměty můžete zaslat buď elektronicky na
e-mail: ovondrejov@email.cz nebo přímo
na Obecní úřad Ondřejov.
Za Osadní výbor Ondřejov
Jan Borguľa

Informace o likvidaci odpadu
KAŽDÝ OBČAN JE POVINEN TŘÍDIT ODPAD
Dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, kterou schválilo zastupitelstvo obce dne 14. 1. 2019 činí sazba poplatku 700 Kč.
Poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
a každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba.
Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční od úterý 30. dubna až do neděle 5. května 2019. Kontejnery budou umístěny
v těchto lokalitách:
• v Ondřejově, u benzínové pumpy, areál ZD,
• v Třemblatech v ulici Na Rybníku,
• v Turkovicích u požární nádrže.
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 4. května 2019. Kontejnery budou umístěny v těchto místech a časech:
• Turkovice, u bývalé prodejny: 9:30 – 10:00 hod.,
• Ondřejov, u benzínové pumpy: 8:40 – 9:20 hod.,
• Třemblat, u požární nádrže: 8:00 – 8:30 hod.
Upozornění: BIOODPAD nepatří do komunálního ani velkoobjemového odpadu!
Bioodpad – je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká
např. údržbou veřejné zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním
trávy, sběrem listí a spadaného ovoce a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny). Biodpad je možné likvidovat
v Kompostárně ve Struhařově, provozní doba je uvedena na
www.struharov.cz.
Likvidace elektroodpadu je možná v průběhu celého roku
– elektroodpad menších rozměrů lze i nadále odkládat do speciální popelnice umístěné ve vestibulu obecního úřadu,
– elektroodpad (např. pračky, myčky, ledničky, televize, počítače,
akumulátory, baterie, žárovky a zářivky) je možno v průběhu roku
odkládat ve výkupně surovin v areálu zemědělského družstva
v Ondřejově. Sběrna je otevřena od úterý do soboty v době od
8 do 18:00 hodin (neděle a pondělí zavřeno). Dále je možno tento
elektroodpad ukládat i vedle hasičské zbrojnice v Třemblatech.
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Likvidace papíru a kartonu je možná v průběhu celého roku
Větší množství papíru a kartonu, které se nevejde do pravidelně
svážených kontejnerů je možno likvidovat rovněž ve výkupně surovin v areálu zemědělského družstva v Ondřejově. Kartonové
krabice umisťované do kontejneru je nutné z důvodu úspory místa
vždy rozřezat na dílčí kusy!
Nebezpečné odpady:
– znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků atd.,
– sorbenty, hadry od oleje, olejové ﬁltry atd.,
– upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
– pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu
a ochraně rostlin,
– spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.
Zářivky a výbojky:
– pokud jsou zářivky a výbojky kompletní, přebírají se ve zpětném
odběru (pro obec zdarma),
– pokud jsou zářivky poškozené (např. zlomené), likvidují se jako
nebezpečný odpad a jako nebezpečný odpad jsou přebrány.
Pneumatiky:
Nepatří do objemného odpadu ani do nebezpečného odpadu,
přebírají se volně ložené a bez disků (jinak se platí ještě za zutí)
v rámci svozu nebezpečných odpadů, kdy občané pneumatiky předají obsluze našeho vozu, ta je převezme a samostatně jsou pak
likvidovány.
Objemný odpad:
– starý nábytek – např.: křesla, židle, skříně, válendy atd.,
– podlahové krytiny – např.: koberce, linolea, plovoucí podlahy atd.,
– sanitární keramika – např.: umyvadla, toalety,
– okna, dveře (i vč. výplní).
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Stavební odpad vč. stavebního odpadu obsahujícího nebezpečné látky + izolační materiály:
Likvidaci stavební suti, eternitu, azbestu, stavebního polystyrenu,
lepenky, asfaltu, cihel apod. je občan povinen zajistit na vlastní náklady.
Povolení k likvidaci v našem okolí má např.:
– společnost Marius Pedersen a.s. (www.mariuspedersen.cz),
– AHV ekologický servis (www.ahv.cz),
– Sběrný dvůr Města Mnichovice (www.mnichovice.info),
Odvoz lze také objednat u Honc Autodoprava, Kaliště 8,
www.auto-kovo.cz.
Veškerý běžný polystyren – obaly z nákupu spotřebičů apod. (vyjma toho stavebního) vhazujeme do žlutých kontejnerů na plasty.
Výkup sběrných surovin v Ondřejově
Firma POSKIER s.r.o. provozovna Ondřejov IČZ: CZS02063,
tel. 728 188 100.

Otevírací doba

prosinec–březen

duben–listopad

Pondělí

ZAVŘENO

ZAVŘENO

Úterý – pátek

9:00–16:00

9:00–17:00

Sobota

9:00–13:00

9:00–13:00

Neděle

ZAVŘENO

ZAVŘENO

V tomto areálu vykupujeme:
• všechny kovové odpady – železo, měď, hliník, nerez... atd, kabely,
• papír,
• mimo to je možné na sběrně odevzdat k ekologické likvidaci veškerý vysloužilý elektroodpad,
• veškeré elektrospotřebiče z domácnosti – pračky, myčky, sporáky, televize, počítače, konvice, rádia atd.,
• baterie a akumulátory, včetně autobaterií,
• úsporné žárovky, zářivky atd.
Odběr elektrospotřebičů je zdarma, u některých druhů, například
autobaterie, poskytujeme úplatu dle aktuální výkupní ceny.

Beseda s dětským psychologem Václavem Mertinem
Ráda bych připomněla významnou besedu s předním dětským psychologem
PhDr. Václavem Mertinem, která se konala 3. 12. 2018 v knihovně Astronomického ústavu. Besedy se také zúčastnil vedoucí školského odboru Říčany Petr Dušek,
místostarostka Říčan Hana Špačková a Linda Kůstková z MAP.

P

rvním tématem, které na besedě zaznělo, byla otázka významu mateřské
školy pro další život dítěte. Hned v úvodu
pan doktor podotkl, že toto téma je velmi důležité a že by nám rád všem řekl podstatnou
věc, že rodič nese hlavní zodpovědnost
za výchovu a vzdělávání svého dítěte.
V dnešní době je celospolečenský trend tuto
věc přenášet na školy, ale skutečnou zodpovědnost za své dítě mají rodiče.
Dalším silným tématem byl styl výchovy
a trestání dětí. Pan Mertin zdůraznil, že rodič je ten, kdo vychovává, kdo rozhoduje.
Diskuse s dítětem je samozřejmě možná,
ale vždycky je rozhodnutí na rodiči. Zkrátka rodič musí rozhodnout, musí nastavit
pravidla a dbát na jejich dodržování. Fyzické trestání dětí pan Mertin považuje za

krajní prostředek, ale rozhodně za méně
škodlivý, než odmítání lásky dítěti.

V rámci besedy jsme se dotkli i tolik diskutované otázky ICT technologií v souvislosti
s dětmi. Dle názoru pana doktora by děti
předškolního věku měly používat ICT technologie v přiměřené míře a vždy pod dohledem dospělého. V tomto věku by zároveň
neměly hrát hororové a bojové hry. Nelze se
však tvářit, že ICT technologie neexistují.
Beseda trvala dvě a půl hodiny. Pan doktor trpělivě odpovídal na otázky a celý
podvečer se nesl v příjemné náladě. Je
škoda, že se besedy zúčastnila spíše odborná část posluchačů, jako byly ředitelky
nebo učitelky základních a mateřských
škol. Beseda byla původně určena hlavně
rodičům.
Děkuji panu řediteli Astronomického
ústavu panu Vladimírovi Karasovi za propůjčení prostor knihovny a paní učitelce
Janě Hanuškové za přípravu občerstvení.
Romana Brilová,
ředitelka mateřské školy

Kontrola údajů pro fakturaci za stočné 2019
Vzhledem k tomu, že u některých již v minulosti uzavřených smluv za stočné došlo ke změnám (a to jak z důvodu změny majitele nemovitosti nebo z důvodu změny počtu osob), rádi bychom požádali majitele těchto nemovitostí o aktualizaci stávajících
smluv. Současně žádáme majitele nemovitostí, kteří smlouvu ještě neuzavřeli, aby tak bezodkladně učinili.
Po vystavení faktury nebude možné tyto údaje měnit.
Formulář smlouvy na stočné je možné najít na našich webových
stránkách www.obecondrejov.cz. Dvě kopie vyplněného a podepsaného formuláře zašlete, prosím, na obecní úřad. Po podpisu
vám bude vrácena jedna kopie. Pokud nemáte přístup k internetu, je možné si vyzvednout formulář smlouvy osobně na obecním

úřadě. Smlouvy budou k dispozici u okénka podatelny. V případě
jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte na obecním úřadu, na
e-mailové adrese neumannova@obecondrejov.cz nebo na telefonním čísle 312 315 358.
Dana Neumannová

„Čistý Ladův kraj“

Dne 6. dubna 2019 vás srdečně zveme na tradiční jarní úklid obce a přírody v jejich okolí.
Akce se koná v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“.
Obecní úřad
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Oživlý Betlém 2018
Těší nás to moc!
Těší nás to, že jsme se během jednoho roku stali pevnou součástí
mnoha akcí místní základní školy. Těší nás také to, že na těchto akcích pomáháme vytvořit příjemnou atmosféru, která pak v naší obci
rezonuje ještě několik dalších dnů, ne-li týdnů.
A tak se stalo, že se rok s rokem sešel, a my jsme se již podruhé
s chutí a elánem pustili do přípravy stánku s občerstvením pro Oživlý
Betlém. Počasí nám tentokrát přálo a připravilo nám všem scenérii
vpravdě betlémskou. Vrstvička čerstvě napadnutého sněhu, vůně
svařeného vína, vánočního cukroví a jiných dobrot…
Tato krásná atmosféra nás pak všechny snadno přenesla do Betlému. Do časů, kdy Marie přivedla na svět Ježíška. Spolu s nebývale
velkým školním sborem, který celou akci doprovodil svým úžasným
zpěvem, si mnozí z nás dojatě zanotovali i pár vánočních koled.
A pak byl ještě čas popřát si vzájemně nad hrnečkem svařeného
vína či teplého čaje klidné a požehnané svátky.
Doufáme, že jste takové svátky prožili i vy!
Za Spolek ŠKAMNA Ondřejov,
Marie Foltánková

Farní charita
Mnichovice
se představuje
Proč farní charita vznikla?
Nejbližší dobrovolnickou charitu máme v Říčanech, pobočka profesionální charity ze Starého Knínu je ve Velkých Popovicích, pak je
dobrovolnická charita v Benešově …a mezi těmito obcemi nebyla
žádná nezisková organizace, která by měla působnost až do Mnichovic a okolí. FCH Mnichovice by tak měla řešit podobné otázky,
problémy a náplň jako okolní charity (potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka a jiné charitní programy). A zároveň chce být užitečná
tam, kde je potřeba. Měla by pomáhat řešit sociální potřeby občanů ve spolupráci se starosty obcí, které spadají do mnichovické
farnosti, a se sociálním odborem Říčany, pomáhá vytvářet komunitní plán sociálních služeb na Říčansku, mapovat potřeby občanů
v sociální oblasti. Měla by vytvářet prostor pro propojení stávajících
sociálních služeb a umožnit vznik nových služeb. Je to administrativně i ﬁnančně velmi náročný proces, pokud by se jednou měla
stát charitou profesionální a nabízet sociální služby podle zákona
o sociálních službách, fungovat na krajských a dalších dotacích…,
ale určitě bude stát zato zkusit tímto směrem charitu posouvat.

5

předala lidem v nouzi. Ve spolupráci se soc. odborem v Říčanech
a v Benešově (protože některé obce farnosti spadají pod sociálku
v Benešově) jsme vytipovali rodiny či jednotlivce, kteří se akutně ocitli
v nouzi, a těm jsme předali krabice potravin. Vybrali jsme 370 kg
potravin a drogerie, polovinu převzala Potravinová banka a 180 kg
zůstalo k dispozici farní charitě Mnichovice. Všechny potraviny jsme
stihli rozdat před Vánoci a děkujeme dodatečně všem, kteří svým nákupem do sbírky přispěli, i dvěma dobrovolnicím z Chocerad za celodenní neúnavnou asistenci při přebírání a třídění potravin a drogerie.
Jak se osvědčila Tříkrálová sbírka?
Byl to pro nás velký zážitek. Podařilo se nám domluvit 25 skupinek, které chodily se zapečetěnou pokladničkou ve dnech 5.–6. ledna 2019 v těchto obcích: Strančice, Struhařov, Mnichovice, Božkov, Myšlín, Ondřejov, Klokočná, Chocerady a ještě aspoň malou
část Třemblatu a Kostelních Střímelic koledníci stihli navštívit také.
Celkem bylo tedy přes 100 koledníků, většina skupinek byla 4členná
(1 dospělý a 3 děti), ale někdy chodilo králů i šest… Nadšení dětí
nešlo odolat. Každopádně je potřeba smeknout klobouk před odhodláním VŠECH koledníků, kteří v sobotním dešti obětavě chodili po domácnostech, zpívali tříkrálovou koledu pro radost sousedů
a úspěchy slavili i s tradičním nápisem K+M+B 2019 křídou (či nálepkou) na dveře. Přinášeli tak vánoční zvěst z Betléma, radost
v mnoha očích lidí i úsměv nad roztomilostí malých koledníčků jim
dodávaly odvahu a chuť svoje vystoupení neúnavně několik hodin
opakovat. V Ondřejově určitě budeme chtít příští rok sestavit více
skupinek, aby mohli koledníci stihnout zazvonit na domácnosti ve
většině ulic.
Lidé mohli přispět do pokladniček a vybralo se překvapivých
68 234 Kč! Na první ročník tříkrálové sbírky v našich obcích je to
úspěch a VŠEM lidem patří dík za to, že se chtěli podílet na dobré
věci. Podle pravidel tříkrálové sbírky zůstává farní charitě 65 % této
částky (30 % jde na další charitní projekty Charity ČR a 5 % jsou
náklady sbírky). Po konzultaci se sociálním odborem jsme podali
návrh na uplatnění výtěžku sbírky v našich obcích a ten nám bych
schválen – uhradíme roční poplatek za volnočasové aktivity dětí
ze sociálně slabých rodin, které dlouhodobě po nějakém kroužku
touží, ale rodiče (většinou matka samoživitelka) si nemůžou dovolit
kroužek platit. Tyto vytipované děti dostanou i nezbytné sportovní
vybavení (např. v případě fotbalu to budou kopačky apod.).

Jaká chce farní charita být?
Užitečná – efektivní – ﬂexibilní – dostupná – spojující – pomáhající.
Čím farní charita začne?
Začali jsme Národní potravinovou sbírkou 10. 11. 2018 ve spolupráci s Billou Strančice. Zákazníci supermarketu mohli darovat
dobrovolníkům charity trvanlivé potraviny a drogerii, které FCH
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Dne 1. 7. 2018 byla založena Farní charita
Mnichovice, nezisková organizace.
Je zřízena Arcibiskupstvím pražským, spadá pod
Arcidiecézní charitu Praha. „Farní“ v názvu ale
neznamená, že by nás „zajímalo“ jen vše spojené
s církví – potřeby všech lidí jsou stejně důležité.
Farní charita je dobrovolnická organizace.
Na faře v Mnichovicích NENÍ KANCELÁŘ.
V případě potřeby charitu kontaktovat prosím pište
e-mail: mnichovice@charita.cz, volejte 605 918 148,
nebo můžete využít
www.facebook.com/farnicharitamnichovice.

Ohlédnutí
za výročím republiky
Vážený čtenáři, dovol mi ještě se krátce vrátit ke slavnosti 100 let
republiky v Ondřejově. Tedy vlastně ne k samotné slavnosti, ale
k její přípravě a organizaci. Ten zážitek byl úžasný – rostoucí a sílící spontánní, dobrovolné a ochotné zapojení nejprve jednotlivců, posléze desítek a desítek dětí a dospělých do jedné konkrétní
nepovinné a neziskové akce. Kdy naposledy jsem takový pocit
zažil? Už se ani nepamatuji.

Kde všude chce charita působit?
V případě všech sbírek a dalších akcí Farní charity Mnichovice vždy
počítáme se všemi obcemi, které spadají pod farnost Mnichovice. Je
jich celkem 31 i s jejich částmi, tyto obce vnímáme za „své“: Božkov,
Habr, Hradové Střímelice, Hrusice, Hrušov, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lensedly, Menčice, Mnichovice, Mirošovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek
(Vráž), Poddubí, Senohraby, Strančice, Struhařov, Třemblat, Turkovice, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary, Všešimy, Zvánovice.
Děkujeme všem za podporu Tříkrálové sbírky, ať už jste byli koledníci nebo jste přispěli do sbírky. Pro velký úspěch jistě zopakujeme
sbírku v příštím roce a snad se to stane tradicí v našich obcích. Na
podzim oslovíme plošně všechny obce a už nyní víme o nových
dobrovolnících, takže tříkrálová sbírka bude jistě ještě radostnější.
Co plánujeme dál?
Co se týče další práce charity a dalších projektů, tak bychom rádi
našli dobrovolníky, kteří mají nápad, chuť, čas, nějaké dovednosti,
které by se nám hodily. Uvítáme konzultaci s nějakým sociálním
pracovníkem, potřebujeme najít účetní/ho, který by nám pomohl
s účetnictvím a daňovým přiznáním. Rádi využijeme zkušenosti
člověka z neziskové sféry, potřebujeme různé „přátele na telefonu“, s nimiž můžeme konzultovat třeba tvorbu webu apod.
V tuto chvíli nemáme žádné prostory, fungujeme hlavně e-mailově, telefonicky, budujeme síť osobních kontaktů, velmi nám
pomáhá také facebook. Určitě uvítáme i tip na prostory, pokud
bychom chtěli skladovat nějaké užitečné dary (v tuto chvíli bohužel
opravdu nemůžeme přijímat oblečení), např. funkční spotřebiče,
kompenzační pomůcky apod. Také nám pomůže jakýkoli ﬁnanční
dar, který podpoří náš provoz do budoucna. Rádi vám vystavíme
potvrzení o daru. Č. účtu: 5336313329/0800.
Na spolupráci se těší Mgr. Lucie Procházková,
ředitelka Farní charity Mnichovice

Co v Třemblatech
připravujeme
Březen – dětský maškarní karneval
Duben – čarodějnice
Červen – dětský den
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tak chci teď poděkovat také těm, kteří se přišli jen podívat. Ale hlavně těm, kteří jakkoli přispěli k organizaci oslavy. Uvádět jednotlivá jména nebudu – samotný
seznam jmen by zabral možná několik stránek, ale především
proto, že bych se vystavil velkému riziku, že na někoho zapomenu nebo někoho vynechám. Prostě proto, že o někom ani
nevím, což je docela dobře možné vzhledem k rozsahu aktivit
a činností. Poděkuji tedy obecněji – členům Spolku ŠKAMNA
Ondřejov, jejich dětem, příbuzným, kamarádům a známým,
žákům a zaměstnancům školy a školky, zaměstnancům obecního úřadu, dobrovolným ondřejovským hasičům, pracovníkům
Astronomického ústavu, členům pěveckého sboru z Chocerad,
dobrovolníkům, kteří sháněli kostýmy, chystali role, nacvičovali s dětmi, připravovali hudbu k vystoupením, pomáhali sehnat
auto pro pana prezidenta, zapůjčili pípy, pekli, vařili, zdobili, šili,
tiskli, vyvěšovali, malovali, nakupovali, půjčovali…
Snad mi odpustíte, když pár jmen přeci jen uvedu. Velké díky
patří panu Pavlu Řezbovi za to, že prakticky sám připravil výstavu o Čs. legiích a legionářích. K vidění byly kromě unikátních
dokumentů – dopisů, plakátů, vojenských a úředních písemností
a fotograﬁí také kompletní autentická uniforma s vyznamenání-

15/03/2019 14:14:24
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mi a ﬁlm o legiích. Výstava byla hojně navštívená a velmi příznivě návštěvníky hodnocená. A z toho usuzuji, že i potřebná,
protože myslím, že právě o téhle části naší historie víme obecně
velmi málo. Byť bez legionářů (z nichž mnozí zaplatili životem
svou touhu po samostatném státu) by naše republika patrně nevznikla.
Zmínit chci dále manžele Škochovi – zapůjčili své soukromé pódium a zvukovou aparaturu a nejenže zapůjčili – pan Škoch také
pódium s pomocí dobrovolníků v sobotu odpoledne postavil a po
akci zase poskládal. Takže díky manželům Škochovým jsme nejen
viděli, ale také slyšeli.
Rozhodně nemohu zapomenout na úžasný zpěv a hudební doprovod mladých manželů Moťkových – Lukáše, vedoucího trombonisty v České ﬁlharmonii a Kamily, která je profesionální hráčka na hoboj a – jak jsme měli možnost slyšet – krásně zpívá.
(V době vystoupení měla paní Moťková teprve měsíc starého
potomka, o kterého se mezi jednotlivými částmi programu stihla
starat). Třetím z rodinného tria byl bratr paní Moťkové – Ondra
Kozák, významný bluegrassový kytarista a vyhledávaný lektor.
Jejich písničky navodily dobovou atmosféru a u nejednoho posluchače vyvolaly krásné vzpomínky na mládí a vehnaly (viděl jsem)
i slzu do oka. A myslím, že jsem nebyl sám, kdo je nechtěl po
skončení jejich vystoupení nechat odejít.
Režisérsko-herecko-moderátorská dvojice paní Vomáčková a pan
Suchan – byli úžasní. Texty, nápady, provedení – profesionální
a přitom velmi náročné – protože nešlo vlastně o moderování, ale
hraní role, vtiskli celému představení na jevišti (dnes se myslím říká
„Stage“ ) výraz. A díky panu Suchanovi možná někteří malí diváci
poprvé v životě slyšeli na vlastní uši cizí jazyk – slovenštinu – a divili
se, že jí rozumějí.
Ale úplně nejvíc – to je Maruška Foltánková, místopředsedkyně
Spolku ŠKAMNA Ondřejov. Základní stavební kámen, ta, která
vše „roztočila“, vzala na sebe odpovědnost, koordinovala, zařizovala, zajišťovala, na vše pamatovala, hasila požáry, uplatňova-

Záleží nám na minulosti
Začaly probíhat restaurátorské práce na kamenném kříži na křižovatce ve Třemblatech. Restaurátor odmontoval a odvezl vrcholový kamenný kříž s litinovým Kristem, který byl v havarijním
stavu (pomalu hrozilo jeho zřícení). Práce budou probíhat ve dvou
etapách v průběhu celého roku.
Kateřina Štolcová

la asertivitu, diplomacii a přitom rozhodnost a efektivitu. Jinak
řečeno – nebýt tebe, Marie, žádná oslava se nejspíš nekonala.
My bychom přišli o zážitky, které s námi půjdou do konce života
a možná i naše děti by přišly o kus „prožití“ historie svého národa,
nepocítily – třeba poprvé – úctu k naší hymně zpívané naživo okolostojícími dospěláky, nezamyslely se – třeba poprvé – nad „země
česká, domov můj“. Zkrátka byli jsme při tom, a kolik nás bylo!
A tak když se s tímhle vědomím a pocitem probírám svou pamětí,
vzpomínám na průběh oslavy a prohlížím fotky na webu ŠKAMEN
říkám si, že to s tou naší republikou snad přeci jen není tak zlé.
PharmDr. Martin Pačovský,
předseda představenstva Spolek ŠKAMNA Ondřejov

V letošním
školním roce
pro vás ještě spolek
Škamna chystá

9.
školní
ples,
který se bude konat

Základní škola
bratří Fričů Ondřejov

HVĚZDY SE MĚNÍ NAD HVĚZDÁRNOU...
... a i my se měníme v novou, moderní školu,
pro kterou

HLEDÁME UČITELE - KOLEGY
pro 1. i 2. stupeň

t Jste nápadití a tvořiví ve výuce?
t Hledáte zajímavou příležitost
t

pro svůj profesní rozvoj?
Baví vás práce s dětmi,
které se chtějí vzdělávat?

v pátek 24. května
2019 od 18:00 hod.
v SKC Ondřejov.

Předpokládaný nástup na pozici
je dle dohody.

Jste srdečně zváni!

Své životopisy zasílejte na email:
reditelka@zsondrejov.cz

..... pak jste to právě Vy!

Více informací na tel. čísle 733 642 140
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Taekwon-Do
Když byl v roce 2007 založen kroužek
Taekwon-Do v ondřejovské mateřské
školce, asi nikdo netušil, že to byl zásadní
krok ke vzniku seriozního sportovního
oddílu, který se stal řádným členem České federace Taekwon-Do ITF.

Z

ájem tehdy převýšil kapacitu tělocvičny v MŠ, a tak se kroužek přesunul
do SKC. V roce 2008 proběhl veřejný nábor nových členů do oddílu a od té chvíle ondřejovští sportovci vkročili do světa Taekwon-Do. V tělocvičně SKC byl
uspořádán Národní seminář s mistrem
p. Baltičem ze Slovinska. První oﬁciální soutěží, kterou pořádal náš oddíl byl
1. ročník středočeského poháru. Členové
oddílu vstoupili do oﬁciálních soutěží a začali sbírat medaile na regionálních, národních a mezinárodních soutěžích. První
členové, kteří získali mistrovský stupeň
černý pás, byli současný trenér oddílu pan
Martin Padevět 1. Dan, Jiří Janovský 1.
Dan, Lucie Staňková 1. Dan a před dvěma lety i Štěpán Padevět 1. Dan. V anketě Nejúspěšnější sportovec roku české
federace Taekwon-Do ITF byl několikrát
vyhlášen Petr Padevět v kategorii žáků.
Oddíl zaznamenal i mimořádné úspěchy
na mistrovství České republiky, kde si
bratři Padevětové vybojovali několik titulů
mistrů, stejně tak i na otevřeném mistrovství Rakouska, Slovinska a Maďarska.
V současné době tréninky v oddíle probíhají dvakrát týdně a je velkou zvláštností
našeho oddílu, že většinu členů tvoří celé
rodiny. Dlouhodobými členy jsou pan Josef

Master Vladimír Machota 7. Dan, předseda
Školy Taekwon-Do Kwang Gae, senior vicepresident CFT

Brabec a syn Josef Brabec, kteří tréninkový
dril zcela jistě využijí i jako členové sboru dobrovolných hasičů. Dále pan Václav
Petr se svými syny Štěpánem a Tadeášem, pan Luboš Malý se svými syny Matějem a Vojtou a rodina Zichova a další.
O víkendech se tělocvična SKC plní nejen
ondřejovskými sportovci, ale i členy užšího výběru České národní reprezentace,
která se zde připravuje na oﬁciální mistrovství světa, které se bude konat ve dnech
22.–28. dubna 2019. Z Ondřejova se poprvé nominoval sportovec na nejvyšší světovou soutěž. Budeme držet palce Štěpánovi Padevětovi a přát mu štěstí a úspěch
v Německu. Díky obrovské práci a podpoře pana Hynka Kašpara, který dokázal
připravit vrcholové podmínky pro přípravu
národního týmu v SKC, se středisko pro vrcholovou přípravu přesunulo ze sportovního areálu ve Zbraslavicích právě sem do
Ondřejova. V tuto chvíli patří Ondřejov mezi
špičkové oddíly České federace TaekwonDo ITF a to díky podpoře všech, kteří se
starají o jeho chod.
Ludmila Machotová

J

istě si mnozí z vás vzpomenou na Dominika, chlapce s neuvěřitelným temperamentem a zároveň se zajímavým hlasem. Dominik
se o prázdninách přestěhoval do Hradce Králové. V září se v jeho škole, kam nastoupil do první třídy, objevili odborníci z českého chlapeckého sboru Boni pueri, kteří ho do Boni pueri primi přijali. Ve sboru se
Dominik také učí hrát na zobcovou ﬂétnu, což pro něj není novinkou,
protože první základy dostal již v mateřské škole.
Těší mě, že Dominik navštěvoval právě naši mateřskou školu. Možná
z něj bude jednou významný zpěvák a svým hlasem bude okouzlovat
mnoho posluchačů sboru Boni pueri. Stejně tak tomu je i u britské
sopranistky Christiny Johnston, která se zaměřuje převážně na klasické operní skladby a která s Boni pueri nazpívala píseň Pie Jesu.
Shodou okolností i ona žila se svým manželem nedaleko Ondřejova.
Dominikovi držíme palce a doufáme, že nám všem jednou zazpívá
i v Ondřejově, třeba v Kruhu přátel hudby v ondřejovském mlýně.
Romana Brilová, ředitelka Mateřské školy Ondřejov
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Spolek pro občanské záležitosti (SPOZ)
„Kdo nic nedělá pro druhé, nedělá nic pro sebe,“
Johan Wolfgang von Goethe, německý básnik, prozaik, dramatik a politik (1749–1832).

S

polek pro občanské záležitosti (SPOZ) slaví v letošním
roce úctyhodné 66. výročí své působnosti. Toto je krátké
připomenutí minulosti i současnosti dobrovolné práce
jeho členek.
Činnost spolku podrobně dokumentuje kronika založená v roce
1953. Zápisy dokladují skutečně bohatou činnost zaměřenou na
starší občany Ondřejova a rovněž Třemblat a Turkovic. Spolek od
svého založení organizoval ve spolupráci s vedením obce pro seniory řadu akcí. Byly to mimo jiné poznávací zájezdy, návštěvy kulturních představení, setkání tří generací, různé besedy s hudebním
doprovodem k poslechu i tanci, předvánoční posezení dříve narozených, novoroční setkání, vánoční besídky, slib jisker a pionýrů
a jiné. Všechny tyto akce se těšily velkému zájmu a účast byla
vždy hojná, o čemž svědčí i přiložená fotograﬁe. Členky se rovněž
podílely na organizaci oslav v obci jako byly máje a slavnostní akt
vítání občánků.
V současné době má spolek šest členek. Hlavní náplní jejich činnosti
jsou především návštěvy našich seniorů u příležitosti jejich narozenin
nebo životního jubilea. Při této příležitosti předají oslavencům gratulaci pana starosty a dárkový balíček. Tím nejdůležitějším je však, podle mého názoru, posezení a milé povídání s oslavencem o strastech
a radostech každodenního života nebo o současném dění v naší obci.
Každá jejich návštěva přináší radost do domovů našich nejstarších
občanů a je vyjádřením úcty ke stáří. Členky SPOZ také dlouhodobě
pomáhají, stejně jako v minulosti, s realizací průběhu slavnostního
aktu vítání nově narozených občánků do života v obci.
A jak se k činnosti ve spolku vyjádřila její současná členka paní
Margita Novotná? Zde jsou její postřehy...

Ondrejov_1_2019 precteno.indd 9

„Spolu s paní Jitkou Staňkovou navštěvujeme naše jubilanty více než
10 let. Paní Staňková je nejdéle působící členkou SPOZ. V minulých
letech to byla též např. paní Eva Jelenová, Marie Řezbová, Jaroslava
Vodrhánková, Klokočníková Jiřina a Ivana, Marie Švandová a v posledních letech kratší dobu též paní Helena Kyclerová a Jana Novotná.
V tomto roce je v Ondřejově osm členek SPOZ. Jsou to paní Jitka
Staňková, Jaroslava Kozáková, Romana Brilová v alternaci s Dagmar
Vimmerovou a Margitou Novotnou. V Turkovicích pak působí paní
Naďa Brabcová a v Třemblatech Jana Pácová. Důchodce, kteří dovrší
75 let života, navštívíme s přáním a dárkovým balíčkem většinou
v den jejich narozenin a od 80 let chodíme přát již každým rokem.
V Ondřejově je to okolo sedmdesáti návštěv ročně, tzn., že jedna
dvojice navštíví asi třicet pět oslavenců. V Třemblatech je to do deseti
a v Turkovicích pět důchodců. Příprava a doba trvání jedné návštěvy
je asi dvě hodiny, někdy i podstatně déle. Velkou radost máme, když
najdeme oslavence v dobré psychické a fyzické kondici a když vidíme, že příbuzní o ně dobře a s láskou pečují. Pokud mají nějaký
problém, např. se stravováním, poradíme, kam se mají obrátit. Naštěstí jsme v naší obci neobjevily žádný sociální případ, který by
bylo potřeba urgentně řešit. Drtivá většina důchodců žije v naší obci
spokojeným životem a zajímá se o dění v obci. Možná, pro jejich
větší informovanost, by bylo dobré uspořádat aspoň jednou ročně
povídání s panem starostou, kde by se při malém občerstvení dozvěděli všechny novinky z úst nejpovolanějších. Závěrem bych chtěla napsat, že na všechny návštěvy se těšíme a děláme je s radostí.“
Dovolte mi poděkovat všem členkám za jejich obětavou práci a čas
věnovaný našim nejstarším občanům. Každopádně si zaslouží náš
obdiv a respekt.
Naďa Vlnasová

15/03/2019 14:14:49
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Ředitelka základní školy
se představuje
Vážení rodiče, přátelé a partneři školy,
dovolte mi, abych vás v souvislosti s mým
nástupem do funkce pozdravila.
Není obvyklé, že ředitel školy nastupuje
v polovině školního roku, ale situace
nastala. Aktuální situaci vnímám jako
možnost nového startu, který navazuje na
tradici, přináší inovaci a zároveň se učí
z případných nedostatků a chyb.
Do vedení školy přicházím se svou představou řízení a s vizí budoucnosti naší
školy. Mojí vizí je být školou rodinného
typu, otevřenou a přátelskou. Školou,
která podporuje konstruktivní a logické
myšlení žáků, která je pro žáky smysluplná, rodičům garantuje dobrou výchovu
a vzdělání jejich dětí a zaměstnancům
umožňuje osobní rozvoj.
Na ZŠ bratří Fričů Ondřejov působím pátým rokem jako učitelka a jako metodička
prevence. Ondřejovskou školu vnímám
jako jedinečnou v tom, že je rodinného
typu. Každý učitel zná každé dítě a každé
dítě učitele. V této jedinečnosti bych chtěla pokračovat i nadále.
Co mi chybí, a na co bych se chtěla ve
svém programu a náplni zaměřit, je práce s učiteli. Chci budovat skutečně spolupracující kolektiv, chci podpořit osobní rozvoj učitelů, jejich další vzdělávání, protože
pouze rodinný charakter školy nestačí.
Pro žáky chci udržovat takové prostředí,
ve kterém se cítí bezpečně a které je pro
ně přátelské. Přeji si, aby učitelé na půdě
školy zažívali čím dál častěji situaci, kdy
jim žáci řeknou větu, kterou někdy slý-

chávám jako učitelka, a to „Jsem rád, že
vás vidím.“ Přitom ale přátelské prostředí
neznamená volný režim a poklonkování,
ale vymezení hranic a spravedlnost. Žáky
je třeba vést k samostatnému a tvořivému způsobu myšlení v souvislostech,
ke spolupráci, k uvědomování si svých
potřeb a zároveň k citlivosti k potřebám
druhých. Škola by měla vybavit žáky
kompetencemi, které jim umožní orientovat se ve společnosti a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí.
Když jsou spokojeni učitelé, budou dobře a zajímavě učit. Pak budou spokojeni
i žáci. A tím se dostávám k rodičům,
protože rodič vnímá svou zkušenost se
školou skrze své dítě. Chci, aby škola
komunikovala co nejvíce s rodiči žáků,
aby rodiče měli dobrý pocit, že mohou
předávat své podněty a řešit své starosti
s dětmi. Komunikace mezi školou a rodiči
by měla vycházet z principů vzájemného
respektu. Škola by měla akceptovat autoritu rodiče, zároveň je ale nutné, aby rodič
akceptoval autoritu školy. Oboustranný
vztah vycházející z důvěry a respektu vnímám pro fungování školy jako zásadní.
Důležitým principem pro vytváření fungující školy je kooperace školy s jejím zřizovatelem a školskou radou. Posilování
a rozvoj dobrých vztahů všech těchto tří
stran přinese škole prosperitu a zkvalitnění jejího fungování. Tento způsob vedení
školy vidím jako možnost otevření komunikace a nastolení funkčních principů,
které budou přínosné pro celou obec.

Výtvarné práce

Vlaštovky – Annie Bartůňková
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Vlaštovky – Ludmila Janíková

Přeji si, aby škola nebyla vnímána jen jako
výuka v lavici, pro nutné penzum znalostí.
Škola je spolupráce, atmosféra, sociální
život i volný čas. Není to sice hlavní úkol
školy, ale chci poskytnout dětem, učitelům i rodičům možnost být spolu i mimo
školní lavice. Jako důležitý článek v tomto
kontextu vnímám spolek rodičů Škamna
a chci podpořit iniciativu rodičů, kteří se
chtějí aktivně podílet na chodu školy.
Jako další z možností spolupráce se nabízí přítomnost Astronomického ústavu
Akademie věd České republiky v Ondřejově. Pro žáky ZŠ i učitele se jedná
o naprosto jedinečnou a mimořádnou věc.
Byla by škoda této výjimečnosti nevyužít,
a proto bych chtěla spolupracovat s Akademií věd v co největším rozsahu. Nejen
jako možnost exkurzí v rámci výuky, ale
více rozvíjet a podporovat praktickou
účast žáků v prostorách „Hvězdárny“.
Mojí vizí je vybudovat pozitivní image školy, vybudovat školu otevřenou, efektivní,
fungující. Školu, v níž jsou všichni aktéři
a partneři vzdělávacího procesu spokojeni,
a v níž jsou promyšleně a účelně využívány všechny dostupné zdroje. Dobře fungující škola je totiž pro obec a občany ukazatelem kvality a hodnot, kterým je potřeba
věnovat pozornost.
Je úkolem ředitele školy udělat všechno
proto, aby jeho vize splnily očekávání
všech zúčastněných a záměry se naplnily. Všem zmiňovaným i ostatním, o kterých nebyla řeč, děkuji za budoucí podporu a spolupráci.
Mgr. Eva Štosová,
ředitelka školy
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Volby ve 4. třídě
aneb co znamená
slovo demokracie

Hvězdná noc
v Ondřejově

Slovo Denise Lanžhotského,
kandidáta na předsedu třídy
Dobrý den vážená paní učitelko a milí žáci.
Dnes bych chtěl mluvit převážně o naší třídě. Začneme mým názorem na včerejší volby. Já si osobně myslím, že volby dopadly
tak, jak měly a že Jan Sehnal nebo-li předseda třídy, byl zvolen správně. Současný
předseda třídy byl z mého hlediska zvolen
hlavně proto, že má výborné schopnosti.
Například dělá co může jen proto, aby naše
třída měla i tu světlou stranu. Vzpomínáte si, když jsme měli velké
problémy s děláním scénáře na divadlo? Tak právě on přišel a nabídl se, že nám scénář udělá a dopadlo to dobře. Další věcí, která se
na něm dá ocenit je, že většinou pokud vymyslí nějaký návrh, tak se
na něm všichni dohodnou. Myslím, že to by pro volby mohlo stačit.
Dalším tématem je naše třída. Doufám, že náš předseda třídy s naší
třídou něco provede. Celkově bych rád zavedl nějaký zákon. Nemusí
to být nějaké velikánské věci, ale můžou to být i malé detaily. Např.
srovnání bot či tašek v šatně, klid ve třídě, jelikož pokud si tady někdo
chce v klidu povídat, tak nemůže. A to jenom proto, že je tu hrozný rámus. No, posuďte sami, že je tu hrozný hluk. A představte si, že třeba
teď o vás někdo v šesté třídě může říkat: Hele Karle, slyšel jsi o 4. A?
Jo, ty myslíš tu třídu, ve které je pořád hluk a když okolo ní jdu ze
školy ven, tak mi pomalu praskaj bubínky. A to nemluvím o tom, jak
pořád lítaj na chodbách jako torpéda.
Tak zkuste s tím něco udělat a pak si o vás možná budou říkat:
Slyšej už jsi o 4. A? Hele, ty myslíš tu hodnou třídu, jak když okolo
ní jdu, tak bych tam nejradši zůstal jaký je tam klid. Žádný hluk.
A chodí po chodbách, jak kdyby si chtěli jít za roh vypít kávičku. To
by bylo lepší, ne?
A chtěl bych říct, že kdo to dělat nechce, tak mi to bude líto.
No, ale až my ostatní budeme hodní alespoň o přestávkách, tak
si lidi budou víc všímat toho, kdo tam dělá neplechu. A jedna
otázka na konec. Chci se vás zeptat, jestli byste mě chtěli jako
zástupce předsedy třídy? Na proslovu spolupracoval David Nerad, zatleskejte mu, prosím. Tak teď na vaše otázky.

Tereza Hanušková a Ema Martincová ze 4. třídy

D

ěti rády poslouchají při kreslení hudbu a právě písnička
Vincent od Dona McLeana se stala inspirací pro následující
hodiny výtvarné výchovy. Než jsme se pustili do samotného malování, seznámili jsme se s životním příběhem Vincenta van Gogha,
jeho tvorbou i oblíbenými barvami. Techniku olej na plátně jsme nahradili technikou tempera na čtvrtce. Reprodukce velice známého
obrazu Starry Night se opravdu vydařily. Posuďte sami.
Hvězdná noc,
Vincent van Gogh, 1889

Všechny děti jednohlasně vyjádřily svou podporu Denisovi a chtěly,
aby se stal zástupcem
předsedy třídy. Během
diskuse, kterou Denis
otevřel, musel odpovídat na otázky svých voličů. Po skončení všem
poděkoval.
Šatna po proslovu
Denise Lanžhotského...

Ondrejov_1_2019 precteno.indd 11

15/03/2019 14:14:59

12

ECHO ZE ŠKOLY

Mluvený projev pro deváťáky představuje
hrozbu, a proto jim dávám možnost vyjádřit
se písemně. Oba způsoby mají své výhody
i nevýhody, svoje klady a zápory. Vybrala jsem
tři práce. Čtenář se může pobavit, zamyslet,
zavzpomínat, naštvat, jak je libo... Přeji vám
nerušené počtení.
Vratislava Vomáčková

Erika Povinská, 8. třída

Jak šel čas
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Veronika Honcová, 8. třída
Vojtěch Borguĺa, 8. třída

2.

Kde bych začal? Základní škola je takový
druhý domov. Zde trávíme většinu našeho
dne. Ačkoliv sem docházíme dennodenně,
nic se nemění. Neustále chodíme do
stejného kolektivu třídy, ke stejným učitelům a v našem
případě probíráme stejnou látku, protože naši třídu něco
naučit, je jeden z úspěchů, který si můžete vystavit na
zeď, kam patří vrcholy vaší kariéry.
Přestože pro každého z naší třídy je škola převážně
otrava a zbytečně investovaný čas, který bychom rádi
strávili určitě nad něčím podstatnějším, tak je to náš
třetí rodič. Naučila nás základy chování, etikety, úctě ke
starším, základy počítání, jazyka, přírodopisu, zeměpisu, historie, chemie, fyziky, občanského soužití, vnímání
umění a tělocviku.
I když hodně informací zapomeneme (v našem případě,
už jsme zapomněli), tak nám všechny hodiny něco daly.
Spočítáme si kolik peněz budeme muset dostat z rodičů
na nové boty, někdo z nás napíše gramaticky správně

Tadeáš Vyleťal, 8. třída

1.

Znovu a znovu a znovu... Pořád dokola to samé,
každodenní vstávání, nevyspalé a nechápavé
pohledy směrem ke katedře, stále se opakující
kritika od učitelů, naše pohledy hypnotizující
hodinové ručičky a čekání na zvonění oznamující konec
vyučování. Chtělo by to změnu.
Alespoň že je tu už devátá třída a jedno pololetí máme
za sebou. Na střední škole sice budu muset také brzy
vstávat a pilně studovat, ale budu se učit něčemu, co
mě baví.
Když se ohlédnu zpět, vlastně ani nevím, co jsem v první
třídě odpověděla na tu běžnou otázku: „Čím chceš být,
až vyrosteš?“ Každopádně žádnou zpěvačkou, kosmonautkou ani princeznou nebudu.
Je zvláštní, že v prvním školním roce jsem měla problém,
když jsme dostali dva domácí úkoly najednou nebo psali
několik písemek v jeden den, ale teď je to úplně běžná
záležitost. Stejně tak jsem si nedokázala představit, že
za devět let mě čeká důležitý výběr střední školy, vyplňování přihlášek, přijímací zkoušky a že budu společně
s mými spolužáky připravovat něco tak velkolepého,
jako je školní ples. Moje představivost nebyla asi tak veliká, jak mi všichni tvrdili.
Člověk by ani neřekl, že je to devět let. A co vy, kde jste
byli vy před devíti lety?
Sára Vorreiterová

smsku, rozeznáme našeho spolužáka od prasete, víme,
kde se nachází naše země a kde si chceme postavit
náš vysněný dům, dozvěděli jsme se, že lidé po staletí
opakují stejné chyby a čemu bychom se měli pokusit zabránit. Také víme, že ne všechno se zajímavou barvou
je dobré pít, zjistili jsme, proč nám padají věci dolů,
přišli jsme na to, jak funguje náš stát, čeho se chceme
vyvarovat, co si budeme muset dobudoucna obstarat
a vytvořili jsme si vlastní názor na celkovou situaci světa. Také jsme doufali v talent, ale po chvilce jsme došli
k závěru, že Picasso ani Mozart z nás nevyroste. Sport
nám dal jedinečnou možnost k soupeření a naučit se
soutěživosti. Tedy minimálně u kluků to tak bylo.
Ačkoliv píšu o škole jako o třetím rodiči, tak nám všem
velice dal také kolektiv a vztahy v něm. Prošli jsme
prvními hádkami, láskami, vytvoření kamarádů a pak
i jejich ztrátu. Však to všichni znáte, každý z vás byl na
základní škole. Co bych chtěl ale vyzvednout, je fakt, že
nás naučil dojít ke kompromisům, vzájemné spolupráci
a pomoci, když to druzí potřebovali, jak mluvit s lidmi
a také do jakého kolektivu se v budoucnosti chceme
dostat a ve kterém se chceme pohybovat.
„Naše třída je fakt dobrý nástřel mnoha druhů lidí
a osobností, vlastností a zvyků.“ Přestože jsme velmi rozdílní, našli jsme způsob komunikace a chování,
abychom se zbytečně nedostávali do nepříjemných
a zbytečných situací.
Kdybych měl shrnout naši povinnou devítiletou investici,
nejspíš bych řekl, že se to nakonec vyplatilo. I když byly
hodiny, při kterých jsem se cítil, že to těch čtyřicet pět
minut nevydržím, tak nám škola dala mnoho zkušeností,
základy do další části našeho života a do dalšího studia.
Střední škola nám dá mnoho, ale všechno je postaveno
na základech, které nám naše škola postavila velmi
pevně a na nás už je, jak s tím naložíme.
Erik Chase Crichton

3.

Kdybych napsal, že jsem chodil do školy rád,
tak bych lhal. Tak jako každý normální žák
mám slovo škola spojeno s nepříjemným
brzkým ranním vstáváním, s testy, zkoušením,
poznámkami za nevhodné chování (i když jsem podle mě
nic neudělal) a domácími úkoly. Takže nic, z čeho by měl
být člověk nadšený. Jestli budu na něco z mých školních
let rád vzpomínat, tak to budou kamarádi ve škole,
s kterými jsme si opravdu porozuměli, na čtyřdenní výlety
s paní učitelkou Hudcovou, lyžařský kurz v sedmé třídě,
na naše divadelní představení s paní učitelkou Staňkovou
(kde jsem hrál vodu) a Oživlé Betlémy u kostela.
Vzpomínat budu také na to, jak jsme se za těch uplynulých devět let společně stali vícenásobnými držiteli
nejhorší třídy, naštvali spoustu učitelů za nulovou spolupráci a znalosti během hodiny, napsali nejhorší testy
SCIO a donutili nejednu učitelku používat vulgární výrazy, když nám promlouvala do duše zvýšeným tónem.
Teď jen doufám, že se mi podaří složit přijímací zkoušky
na střední školu a budu moct vesele pokračovat dále.
(ve stejném duchu) – poznámka redakce.
Jan Kiefer
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Lyžařský výcvikový kurz 7. třídy
Sněhové podmínky byly ideální. Vlastně mi skromnost velí, abych nepoužil slova
fantastické nebo famózní. Lyžařský výcvikový kurz 7. třídy se opravdu vydařil.

C

ílem lyžařského kurzu bývá, aby všichni zvládli sjet kopec. Na kráse ani stylu nezáleží,
důležitá je bezpečnost a jistota na lyžích. Na kurzu se ale nejezdí jen na sjezdovkách,
žáci by měli zvládnout i běžky. Ty bývají u dětí většinou méně oblíbené z důvodu větší
fyzické námahy.
K dalším úkolům výcviku patří údržba a servis lyží, chování na sjezdovce a v horách
a první pomoc. Každý den se žáci v rámci večerního programu seznámili s něčím novým,
zajímavým a důležitým pro pohyb na lyžích. Pracovník Horské služby sedmáky seznámil
s činností HS a s chováním v horách.
Každý večer probíhaly sociální hry na stmelení kolektivu.
Hned první den po příjezdu na Mísečky se šlo na lyže a žáci byli rozděleni do tří skupin dle
výkonnosti a sjezdařských dovedností. S velkým nadšením začali sjíždět kopec, který má
parametry červené sjezdovky. Bylo vidět, že je lyžování baví.
Pět dívek stálo na lyžích poprvé. Všechny překonaly prvotní obavy a pustily se do
dřiny. Krůček po krůčku dělaly pokroky a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Koncem týdne se už s ostatními mohly utkat v závodech. Vyhráli všichni, protože dokázali zdolat nástrahy obřího slalomu. I závod na běžkách na 2 km si nenechal nikdo ujít. Někteří startovali s velkou nechutí, ale cílové fotograﬁe nás přesvědčily
o bojovném duchu a nadšení z překonání obav z neúspěchu.
Týden utekl jako voda a myslím, že domů se nikomu moc nechtělo.
Děkuji za spolupráci instruktorům Blance Kocánové a Petru Kajukovi a vedoucí LVK Vrátě
Vomáčkové.
PhDr. Luboš Toman, lyžařský instruktor
foto Vratislava Vomáčková
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Pozvánka na Dny otevřených
dveří na ondřejovské hvězdárně
17. až 19. května
Po celé tři dny, 17. až 19. května 2019, pro vás budou otevřena pracoviště observatoře a budete si je moci prohlédnout s výkladem
odborníků. Otevírací doba po všechny tři dny je 9 až 17 hodin,
v pátek a sobotu večer bude navíc doprovodný program. Návštěva je vhodná nejen pro vážné zájemce, ale i pro laiky nebo také
pro rodiny s dětmi. Vstup i doprovodný program zdarma.

60 let od pádu Příbramských meteoritů aneb světové prvenství
Dne 7. dubna 1959 byl v rámci dvoustaničního programu, jenž
od roku 1951 organizoval Dr. Zdeněk Ceplecha z Astronomického ústavu, vyfotografován bolid Příbram a na základě vypočtené
dráhy byly následně nalezeny meteority. Meteorit „s rodokmenem“
byl první, který kdy byl na světě nalezen a měl zásadní význam pro
pochopení původu meteoritů.
V důsledku tohoto světového úspěchu založil Dr. Ceplecha v roce
1963 Evropskou bolidovou síť, první takový experiment na světě.
V roce 1993 převzal vedení sítě jeho žák Dr. Pavel Spurný, současný vedoucí Oddělení meziplanetární hmoty. Evropská bolidová
síť pracuje dodnes, byla několikrát modernizována a data, která bolidové kamery dnes poskytují, jsou nejpřesnější na světě. Jedním
z jejích úspěchů je např. vyfotografování pádu meteoritů Neuschwanstein v roce 2002 – orbitálního dvojčete meteoritů Příbram.

Příběh Příbramských meteoritů
Krátce po setmění, v úterý 7. dubna 1959 ve 20 hodin 30 minut a 20
sekund SEČ ozářil na 7 sekund nejen oblohu nad velkým územím
Čech, ale i okolní krajinu, velmi jasný bolid, který v maximu dosáhl
–19. hvězdnou velikost. To odpovídá jasnosti přibližně 1000krát
větší než je jasnost Měsíce v úplňku. Vzhledem k tomu, že tak jako
každou jasnou noc už od roku 1951, byly v činnosti kamery určené
právě na fotografování meteorů, podařilo se získat snímky tohoto
mimořádného bolidu z celkem 10 kamer na dvou stanicích, v Ondřejově a v Prčici. Tento fotograﬁcký systém nepokrýval sice celou
oblohu, ale bolid letěl tak vhodně vzhledem k oběma stanicím, že
se podařilo zaznamenat téměř celou světelnou dráhu s výjimkou
malého úseku na samém konci, kde byl již bolid úhlově příliš nízko
a vylétl ze zorného pole kamer.
Na 3 z 10 pořízených snímků se podařilo zaznamenat i rychlost bolidu
díky přerušování světelné stopy rotujícím sektorem. Po přeletu tohoto bolidu následoval pád tzv. Příbramských meteoritů. Jméno dostaly
podle oblasti místa pádu, která se nacházela východně od Příbrami.
Postupně byly nalezeny čtyři meteority o celkové hmotnosti 5,8 kg,
jejichž nález právě analýza fotograﬁckých záznamů velmi usnadnila. Jedná se o kamenné meteority, tzv. obyčejné chondrity typu H5.
Bolid a následně meteority Příbram se tak staly světovým unikátem,
protože to bylo vůbec poprvé v historii, kdy byly získány přesné objektivní údaje o dráze meteoritu jak v ovzduší, tak především ve Sluneční
soustavě a bylo dokázáno, že meteority pocházejí z hlavního pásu
planetek, tj. z oblasti mezi Marsem a Jupiterem.
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Začátek fotograﬁcky zachycené dráhy bolidu Příbram z Ondřejova mezi
výškami 98 až 68 km. Přerušování světelné stopy bolidu je způsobené rotujícím sektorem za účelem určení rychlosti a jeho brzdění v atmosféře Země.

Osobnost Zdeňka Ceplechy
Dr. Zdeněk Ceplecha se narodil 27. 1. 1929 v Praze. Po ukončení
studií astronomie na MFF UK začal pracovat v Astronomickém
ústavu v Oddělení meziplanetární hmoty, které posléze dlouhou
dobu vedl. V letech 1956 obhájil kandidátskou a v roce 1967 doktorskou disertační práci, obě z oboru výzkumu meteorů, který se stal
jeho celoživotním vědeckým zájmem a ve kterém dosáhl světové
proslulosti. Kromě toho zastával také řadu funkcí v mezinárodních
astronomických institucích (např. prezident komise 22 IAU – Mezinárodní astronomické unie). Za svou mimořádnou vědeckou aktivitu obdržel i několik významných ocenění, jako třeba prestižní cenu
G. P. Merrilla v roce 1984 v USA a v roce 2006 cenu Praemium Bohemiae. Významné státní vyznamenání – Medaili za zásluhy, kterou mu
udělil prezident republiky Václav Klaus 28. října 2009, si už pro nemoc
bohužel nemohl osobně převzít. Zemřel 4. prosince 2009 ve věku
80 let, tedy v roce padesátého výročí pádu Příbramských meteoritů.
Hlavním vědeckým zájmem Dr. Ceplechy byl výzkum meteorů
a především bolidů. V tomto oboru, který založil a značně rozvinul,
se nejvíce projevila jeho všestrannost, protože vynikl jak v experimentální tak i interpretační a teoretické činnosti. Jeho osoba je
neodmyslitelně spjata se světovým primátem české astronomie –
s pádem Příbramských meteoritů 7. 4. 1959. Podílel se zásadní
měrou jak na navržení a provozování tehdy dvoustaničního fotograﬁckého sledování meteorů, tak především na brilantním zpracování tohoto unikátního případu. Poprvé v historii se podařilo určit
dráhový původ nějakého mimozemského materiálu a ukázat přímou souvislost mezi asteroidy a meteority.
Následně Dr. Ceplecha vybudoval a 30 let řídil mnohem účinnější
systém na sledování přeletů jasných meteorů – první bolidovou síť
na světě, která je stále funkční, jen s výrazně modernějšími kamerami a produkuje unikátní výsledky. Dr. Ceplecha je zakladatelem
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významné české vědecké školy meteorické astronomie. Je těžké
shrnout v krátkosti vše, co Dr. Ceplecha pro českou vědu vykonal
a co například publikoval ve více než 220 původních vědeckých
pracích, které jsou stále velmi často citovány a mnohé z nich patří
do klasiky světové meteorické astronomie.

Nejen Příbramské meteority
Dnes je na světě evidováno 35 meteoritů s rodokmenem, z toho
bylo 19 nalezeno díky českým výpočtům. Přesnost dat produkovaných současnými kamerami Evropské bolidové sítě vede
k čím dál většímu záznamu bolidů a možných pádů meteoritů, takže v posledních letech jejich počet přibývá. Mezi nejdůležitější na
Astronomickém ústavu AV ČR pozorované a zkoumané bolidy jsou
např. pády meteoritů Neuschwanstein a Morávka.
Neuschwanstein – orbitální dvojče Příbrami
Neuschwanstein je velmi výjimečný bolid a meteorit s rodokmenem.
Proletěl nad západním Rakouskem a jižním Bavorskem v sobotu
6. dubna 2002 ve 21h 20m 18s SEČ a v maximu dosáhl –17. hvězdné
velikosti. Tento unikátní bolid byl mimo jiné zaznamenán také celooblohovými fotograﬁckými kamerami na sedmi stanicích Evropské
bolidové sítě v Německu, České republice a v Rakousku. Dr. Pavel
Spurný říká: „Z těchto fotograﬁckých záznamů jsme vypočetli přesnou
atmosférickou dráha bolidu, jeho původní dráhu ve Sluneční soustavě
a též předpokládanou pádovou oblast, kam měly zbytky původního
tělesa bolidu Neuschwanstein dopadnout. Tato oblast leží v hraniční
oblasti Alp mezi Německem a Rakouskem poblíž známého bavorského hradu Neuschwanstein, po němž dostaly meteority své jméno. Na
základě našich výpočtů byly po intenzivním a systematickém hledání
ve velmi náročném vysokohorském terénu postupně nalezeny 3 meteority o celkové hmotnosti 6,2 kg. Jedná se o vzácný typ kamenných
meteoritů, tzv. enstatických chondritů skupiny EL6. Nalezení meteoritů s přesnými údaji o atmosférické a heliocentrické dráze je samo
o sobě velmi vzácné, neboť Neuschwanstein byl teprve čtvrtý takový
případ v historii, kdy na základě výpočtů byly v určené pádové oblasti

Výzkum bolidu a meteoritů Příbram
vedl Dr. Zdeněk Ceplecha, který na
snímku prohlíží největší a zároveň
první z nalezených meteoritů,
meteorit Luhy (váha 4,48 kg).

Dr. Zdeněk Ceplecha (vlevo) a jeho nástupce Dr. Pavel Spurný s meteority
při 50. výročí pádu – rok 2009.

nalezeny meteority. Neuschwanstein je ale unikátní především v tom,
že jeho heliocentrická dráha je téměř identická s dráhou meteoritů
Příbram ze 7. 4. 1959, které byly prvními v historii vůbec se známým
původem. Historie se tedy velmi překvapivě opakovala téměř přesně
po 43 letech a pouze necelých 350 km daleko od sebe.“
Morávka
V sobotu 6. května 2000 ve 13 hodin 52 minut letního času se za
krásného slunečného počasí objevil na obloze jasný bolid, který viděly tisíce lidí v České republice a okolních státech. Nedlouho poté
sledovali na chatě pana Manouška poblíž obce Morávka v Beskydech, jak kamenný meteorit narazil do vysokého smrku a dopadl
na zem. Později bylo nalezeno dalších pět meteoritů. Pro vědecké
zpracování bylo velmi významné, že tři lidé natočili průlet bolidu
videokamerou. Dráhu a rychlost bolidu bylo možné určit s dobrou
přesností, i když nižší než by bylo možné, kdyby bolid letěl v noci
a zachytily ho bolidové kamery. Meteorit Morávka se stal šestým
meteoritem s rodokmenem v pořadí. Jeden z videozáznamů navíc
umožnil studovat do velkých podrobností rozpady tělesa na úlomky.

Slovníček pojmů
Meteoroid je těleso Sluneční soustavy o rozměru od 0,05 mm do 10
metrů. Meteoroidy jsou součástí meziplanetární látky spolu s planetkami, kometami a meziplanetárním prachem.
Meteor je atmosférický světelný úkaz, který je důsledkem vniknutí meteoroidu do atmosféry Země. Tento jev vzniká poté, co do zemské atmosféry vnikne úlomek meziplanetární látky vysokou rychlostí. Třením
o vzduch se brzdí, zahřívá a excituje a ionizuje okolní vzduch. Světelný jev se odehrává většinou ve výškách 110 až 90 km nad povrchem
Země.
Bolid je velmi jasný meteor (jasnější než objekty s hvězdnou velikostí
–4 mag, což je jasnost planety Venuše). Lze u nich někdy rozlišit hlavu,
ohon, jiskry a stopu. Při přeletu bolidů mohou nastat i zvukové efekty.
Většina těles se při průletu atmosférou vypaří a rozpráší, jenom zvlášť
velké meteoroidy letící nízkou rychlostí se neodpaří úplně a jejich
zbytky pak dopadají na povrch Země jako meteority.
Meteorit je zbytek meteoroidu, který se zcela nerozpadl v atmosféře
a dopadl na povrch Země. Meteority dělíme na kamenné, železné a železo-kamenné. Na Zemi dopadá více než 90 % kamenných meteoritů,
třebaže ve sbírkách jsou uloženy zejména železné meteority (na zemském povrchu jsou trvanlivější a nápadnější). Zvlášť velké meteority,
které atmosféra příliš nezbrzdí, jsou schopny vyhloubit na povrchu
i rozsáhlé meteorické krátery. Téměř na každém tělese Sluneční soustavy nacházíme stopy po dopadech meteoritů, tzv. impaktní krátery.
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Kruh přátel
hudby vás zve
na koncerty
16. 3. 2019 v 19:30 hodin
Jan Hnyk – bas, Ahmad Jafar Hedar – klavír
Program: J. S. Bach, G. Pucini, G. Verdi, F. Poulenc
13. 4. 2019 v 19:30 hodin
Jan Páleníček – violoncello, Jitka Čechová – klavír
Johannes Brahms – Trio c moll op. 101
Bohuslav Martinů – Trio Bergerettes H. 275
Anton Arensky – Klavírní trio č. 1 d moll, op. 32 (1894)
18. 5. 2019 v 19:30 hodin
Vilém Veverky – hoboj, Kateřina Englichová – harfa
Program: M. Ravel, R. Schumann, K. Slavický, P. Eben

Jarní novinky
v SKC
Od 11. března je pro vás otevřena kavárnička v Rodinném
klubu Pohoda, kde si můžete zpříjemnit čekání na své děti,
které se účastní některého z kurzů nebo přijít jen tak posedět
a popovídat si u kávy, čaje či si dát i něco dobrého. V klubu je
také herna pro děti včetně skluzavky s bazénkem plným míčků.
Otevřeno je každý všední den odpoledne a příležitostně v průběhu
víkendových akcí.
Od 7. března zahajuje provoz ordinace fyzioterapie Mgr. Terezy
Píglové, absolventky 3. Lékařské fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK s 10 lety praxe v oboru, která nabízí nejen
diagnostiku, ale hlavně prevenci a léčbu poruch pohybového aparátu, jakými jsou poúrazové a pooperační stavy, ortopedické vady,
neurologické poruchy, bolestivé stavy páteře a kloubů, vadné držení
těla dětí školního věku a dospělých, korekce pohybových stereotypů.
Součástí léčby je vstupní vyšetření se zpracováním kineziologického rozboru, na jehož
podkladě se stanoví
nejvhodnější léčebná
terapie a preventivní
cvičební programy.
Objednat se můžete telefonicky na tel.
602 330 620. Ordinační den čtvrtek, výjimečně dle domluvy.
Bohuna Řešátková
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Příměstské
tábory v SKC
Ondřejov
Tak jako loni i letos proběhnou v průběhu léta v Ondřejovském SKC
příměstské tábory, které si v loňském roce získaly mnoho příznivců. A to díky jak kvalitě, tak i díky tomu, že byly pro účastníky
zdarma! Rodiče hradili pouze stravu, vše ostatní bylo ﬁnancováno
z dotace MPSV, Operačního programu Zaměstnanost. Jak již ze
samotného názvu vyplývá, příměstské tábory jsou určeny pro děti
ekonomicky aktivních rodičů (tj. zaměstnaných nebo osob samostatně výdělečně činných). Tábor je dotován Evropskou unií, Evropských sociálním fondem z operačního programu Zaměstnanost
a účastníci musí splňovat podmínky dotačního programu.
Přihlášku na tábor si vyžádejte u Hynka Kašpara na e-mailu
hynekkaspar@seznam.cz. Místo vám bude rezervováno po potvrzení vaší přihlášky. I pro tento rok jsme připravili pro děti a mládež program složený z výletů, sportu a zábavy, děti čekají např. návštěvy hvězdárny, hasičské stanice, bohatý program v tělocvičně,
posezení u ohýnku s kytarou a další a další programy a aktivity.
Tábory budou ve čtyřech turnusech, a to
od 22. 7. 2019 do 16. 8. 2019, v době od
cca 7:15–16:30 hod. každý pracovní den.
Více informací na e-mailu hynekkaspar@
seznam.cz, tel. 774 780 038. Celý kolektiv
SKC se již těší na letní a táborové dny.
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Jaro ve Sportovně kulturním centru
Většina čtenářů Ozvěn již ví, jak SKC funguje, mnozí se účastní dění v centru aktivně a využívají nabídky 60 kurzů, které vede
v současné době 30 lektorů a trenérů, kterým tímto patří velký dík.
Někteří mají dokonce více jak 5 hodin. Mezi ně patří i Honza Beránek, který v SKC působí již 11 let a mnohé děti přivedl k lásce
ke kytaře a posléze i ﬂétně. Položili jsme mu pár otázek a zde jsou
jeho zajímavé odpovědi.

Jak ses dostal ke hře na kytaru a dalším hudebním nástrojům
a pak i lektorování?
Maminka mě naučila hrát na pianino, pak jsem navštěvoval kroužek sopránových ﬂéten, ve třetí třídě jsem přidal hru na klarinet,
a když pak bylo potřeba doprovázet školní sbor v místech, kde
nebyl klavír, přišla nutnost umět hrát na kytaru. V sedmé třídě mě
starší kytaristé vzali do skupiny, abych s nimi hrál na piano, později
jsem zase přizval do party mladší muzikanty. Na střední jsem hrál
na basovou kytaru a sám už dával lekce hry na piano, kytaru, akordeon a při ZŠ vedl kroužek altových ﬂéten. Postupem času jsem
učil na klávesy včetně automatických doprovodů a ukulele. Věková
škála studentů je velmi široká od návštěvníků školek po důchodce.
Co se děti učí? Jaká je nejoblíbenější skladba tvých žáků?
Děti se učí vybrnkávat melodie, naučí se i všechny tóny zapsat
do not, ovládají hru podle tabulatur, a pokud mají dost síly, hrají i doprovody písní podle značek. Oblíbené písně silně podléhají
současný trendům: Když nemůžeš, tak přidej, Toulavá, Despacito,
Soﬁa, Tři kříže, Okoř, Rána v trávě, Ty a já, Holomráz atd.
Musí mít děti nějaký hudební talent?
Talent je prý 20 procent úspěchu, ale to ostatní je vlastní píle a odhodlání rozvíjet svůj um. Přichází uchazeči, kteří neprošli u talen-
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techniky dokáže rozvíjet samostatně. Mnozí mají možnost pokračovat v místě svého dalšího působení na střední škole a jsou i tací,
co studují na uměleckých školách (Marie Romanovská, Terezka
Češková...). Mnoho absolventů těší své okolí hrou na táborech.
Co tě na učení nejvíce baví?
Nejvíc mě těší, když žáci přijdou na lekci a radostně oznámí, jak
si osvojili hru a dají ostatním hudební hádanku – zda poznají zahranou skladbu. Zkoušíme to i na akademiích SKC.
Máte i vystoupení nebo nějakou prezentaci?
Účastnili jsme se hudební soutěže v Mukařově, měli jsme vystoupení při ondřejovských oslavách na náměstí, na školním plese i na
plese vozíčkářů. Každoročně vystupujeme na Akademii SKC. Někteří žáci se mnou hráli v divadelním souboru. Rádi potěšíme svým
umem případné zájemce.
Víkendy plné akcí.
Kromě kurzů žije centrum i víkendovými akcemi. V lednu úspěšně
proběhlo odpoledne s Bárou Valuchovou a Ditou Fuchsovou s přiléhavým názvem „Spalujeme po Vánocích“ a nezapomenutelný
koncert Spirituál kvintetu, s kterým si mohl zazpívat zcela zaplněný sál. Moc si vážíme toho, že tak věhlasný soubor, jakým Spirituál kvintet je, přijel opět do Ondřejova. V únoru se představili ti
nejznámější pražští herci v divadelní hře Rukojmí bez rizika, organizovanou agenturou Harlekýn. Jsme rádi, že po velkém ohlasu minulých dvou představení si SKC oblíbili a mají dokonce objednaný říjnový termín (20. 10.) na další představení.
tových zkoušek na umělecké školy a moc si přejí vniknout do tajů
hudby. Třeba z nich nebudou koncertní mistři, ale rádi si zahrají pro
sebe a potěší svou hrou i své okolí.
Jak mohou děti po absolvování kurzů pokračovat a rozvíjet
svůj talent? Máš nějaký příklad?
Délku a objem výuky má každý nastavenou ve vlastním nitru.
Někomu stačí vybrnkat pár melodií, někdo se po zvládnutí základní
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ra Machoty. Spojení zpěvu, herectví
a tance ukáží naděje muzikálu Muzikálového studia Múzy. Kromě pohybových vystoupení vás rozezpívají
i kytaristé a ﬂétnistky Honzy Beránka.
K pohybu cvičence a cvičenky opět povzbudí Bára s Ditou. Na akci „Vzhůru
do jara“ je na programu jóga, zaměřená na zpevnění těla, Pilates, Port
de Bras i dechové rituály. Příjemné
odpoledne, které začíná v sobotu
30. března od 14 hodin bude pokračovat zajímavou přednáškou Michala
Jeřábka od 17 hod. na téma „Zázračná

moc kamenů“, kterou připravuje Veronika Abdou. Budete moci nahlédnout
do tajuplného světa kamenů, mimo jiné
se seznámíte i s jejich vlivem na harmonizaci jednotlivých center těla, tělesnou kondici, posílení zdraví a léčbu.
Březnové akce doplní akce baráčníků
(9. 3.) a hasičů (ples 16. 3.). 6. dubna
si kromě cvičení a relaxace s Bárou
zatančíte salsu s Alenou Kmentovou.
Budete-li chtít více informací, najdete
je na www.skcvondrejove.cz.
Spolu s vámi se na jaro těší tým SKC
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Oživlý Betlém 2018
Foto František Povinský
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