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SLOVO STAROSTY

EDITORIAL

SLOVO STAROSTY

Neznámý muž otevřel dveře a vstoupil. Už
dlouho jsem neviděla tak vyděšený výraz.
Než jsem se stačila zeptat, co se mu stalo,
vychrlil ze sebe několik nesrozumitelných
slov. Zamumlal cosi, co připomínalo parní
lokomotivu před vyřazením.

Vážení čtenáři,
čas je neúprosný, a tak se setkáváme opět
na začátku období dovolených.
Své shrnutí tentokrát začnu informací
o akci, která je v každém roce z těch nejmilejších, a to je vítání občánků. I v letošním roce jsme měli možnost využít
důstojné prostory ondřejovského mlýna,
který se jedenáctého května zaplnil dětmi, rodiči i prarodiči hned dvakrát, celkem
jsme měli možnost přivítat 25 dětí. Skutečně nejsme obcí, která by se vylidňovala
– spíše naopak, snad příjemnou zprávičku
nezkazím trochou statistiky: K e konci roku
2018 měla naše obec 1723 obyvatel což je
za posledních pět let nárůst o více než 250.
S narůstajícím počtem obyvatel, zejména
dětí, musíme samozřejmě řešit mimo jiné
i kapacitu školy, přidávám proto pravidelnou
informaci o přípravách stavby školy. V současné době je dokončena dokumentace pro
výběr zhotovitele stavby, po odsouhlasení

Nakonec jsme se domluvili. V tak svízelné
situaci, ve které se nacházel, jsem musela
uznat, že je to kabrňák. Sedl si na pohovku
a začal v klidu a pomalu svůj příběh vypravovat. Nebyl k zastavení. Uznávám, že
jsem pomalu ztrácela trpělivost, ale v tom
se ozvalo: „Júúú,“ a já jsem opět zbystřila.
Líčil mi osud svého bratra, rozpory mezi
nimi, tak odlišné názory, jako by to ani nebyli bratři.
Nejednou to mezi nimi zaskřípalo.
Začalo se stmívat. Pokojská přišla rozsvítit
lampu, protože si myslela, že v místnosti
nikdo není.
Vyprávění ustalo a z úst mého neznámého
zazněla melodie. „Tu nám maminka zpívala před spaním,“ řekl a dlouze se zadíval
z okna, ze kterého bylo vidět na část přístavu. Hotel stál na břehu moře. Vzpomínal
a přál si znovu vidět svou paroloď.
„Kéž bych ji mohl znovu řídit. Ta nádherná
paluba, plachtoví, luxusní kajuta se zakulacenými koženými sedačkami!“
Vzdychl, usmál se na mě, jakoby mi chtěl
poděkovat za neskonalou trpělivost a potichu za sebou zavřel dveře. Od té doby přemýšlím o záhadném cizinci.
Vážení čtenáři,
máte-li svoji loď, vyplujte na moře, nemáte-li, ať budete o prázdninách, dovolených,
či volném čase kdekoli, přeji vám šťastný
návrat do přístavu ZÁŘÍ.
Vratislava Vomáčková
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dokumentace ministerstvem školství bude
zahájeno výběrové řízení. Souběžně se
snažíme zajistit ﬁnancování stavby tak, aby
tato akce byla pro všechny obce únosná.
Pokračuje rovněž zpracování územního plánu, kde již máme stanoviska úřadů
a blíží se veřejné projednání, o jeho termínu budeme informovat na úřední desce a prostřednictvím obecních webových
stránek.
V průběhu května jsme zahájili rekonstrukci ulice Zahradní, v rámci rekonstrukce
bylo do části komunikace uloženo potrubí
vodovodu a splaškové kanalizace. Stavbu
trochu komplikoval nekvalitní podklad původní komunikace, ale věřím, že nyní je
vše provedeno tak, aby komunikace bez
problémů sloužila mnoho let.
V letošním roce se také věnujeme prořezu
stromů, v první polovině roku byl proveden
prořez všech stromů na ondřejovském náměstí s výjimkou památných lip. Na ty letos
samozřejmě také dojde, zde půjde o zásah
pod dohledem říčanského odboru životního prostředí a kromě prořezu budou také
upraveny a vyměněny „vazby“, které chrání
stromy před rozlomením.
Ještě je mou milou povinností pozvat Vás
na dnes již tradiční, ondřejovské slavnosti,
které proběhnou 7. 9. 2019. Věřím, že se
stanou opět příležitostí pro příjemná setkání a pro pobavení dospělých i dětí.
Závěrem Vám všem přeji příjemně strávenou dovolenou, za krásného počasí
a věřím, že se na podzim, minimálně na
stránkách Ozvěn, ve zdraví opět setkáme.
Vladimír Zámyslický

Agrotechnické lhůty hoří!
Kdysi, ještě v dobách totalitních, nazval jeden zástupce zahraniční ﬁrmy náš národ
národem bojovníků. V létě jsme bojovali o zrno, v zimě pro změnu o uhlí. Soudě podle sebe jsme bojovníky stále. Já například s příchodem jara bojuji s agrotechnickými
lhůtami. Na pozvání do kina, do divadla nebo jen tak na výlet odpovídám: „Nemůžu,
musím sekat, sázet, plít, zalívat, okopávat, pálit a já nevím co všechno.“ Ale určitě v tom
nejsem sama. Všichni milujeme ten úžasný pocit uspokojení, když si večer na terase‚
u sklenky vína vychutnáváme, jak krásné dílko jsme vytvořili. Jenže problém je v tom,
že se naše nespoutaná vášeň může lehce stát přítěží pro naše nejbližší okolí.
Prosím tedy všechny zahradní spolubojovníky, aby dodržovali dobu „klidu“, která je stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2008 o ochraně životní prostředí, zdraví a veřejného
pořádku v článku 1 takto: Od 20.00 hodin pracovního dne do 7.00 hodin následujícího
dne, dále od soboty 16.00 hodin do 7.00 hodin prvního následujícího pracovního dne
a také po celý den státem uznaného svátku je mimo jiné zakázáno pálit v otevřených
ohništích a zahradních krbech ohně, které produkují větší množství kouře, používat hlučné stroje (např. sekačky, křovinořezy, drtiče větví, cirkulárky, motorové pily),
provozovat na území obce živou nebo reprodukovanou hudbu, která svou hlasitostí
narušuje veřejný pořádek, zejména noční klid. Podrobné informace jsou obsaženy ve
vyhlášce na našich internetových stránkách.
Naděžda Vlnasová
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Dětský den
Je až s podivem, že v dnešní době, kdy se jako společnost individualizujeme, se sejde parta lidí, která dokáže zorganizovat něco tak ohromného
jako je dětský den. Podle hrubých odhadů se organizace dětského dne
účastní možná 50 dobrovolníků, kteří ze svého volného času trpělivě zajišťují klidný průběh akce pro děti.

Sobotní program
pro děti v rámci
dne otevřených
dveří na hvězdárně
v Ondřejově

L

D

ětský den letos proběhl 2. června 2019
od 13 hodin. Pro předškolní děti byl připraven orientační pochod historickou částí
hvězdárny. Děti měly svou zdatnost předvést na 8 stanovištích, které zajišťovala mateřská škola Ondřejov, spolu s maminkami,
které pomohly. Orientačního pochodu se
zúčastnilo přibližně 100 dětí s rodiči.
Přespolní běh proběhl podle koncepce
rodiny Zichů a jejich přátel. Starší děti běžely tradiční trasu dlouhou přibližně 5 km
a plnily 16 náročných sportovních disciplín.
Na konci běhu je čekala odměna a zároveň vylosování nejzdatnějších sportovců.
Přespolního běhu se zúčastnilo 84 dětí.
Pan Pavel Suchan a další astronomové si
povídali s dětmi i rodiči o vesmíru a všichni
zájemci se mohli podívat dalekohledem.
Pro zpestření programu vystoupili členové
Základní kynologické organizace se svý-

mi čtyřnohými svěřenci, kteří předvedli
ukázku z poslušnosti, dogdancing a závod
v agility. Dále měly děti možnost nechat si
namalovat obličej, takže na stanoviště postupně přicházely spidermani, tygři, kočky. Děti se učily řídit auto, hasiči předvedli
hasičský zásah a nakonec se děti dočkaly
své oblíbené pěny.
Slunce svítilo po celý den a atmosféru
dokreslilo společné opékání buřtů, které děti
dostaly za účast na disciplínách. Je krásné
vidět usměvavé tváře dětí a rodičů. A hlavně,
co je zásadní, je spolupráce mezi Sokolem, hasiči, AÚ AVČR a mateřskou školou
Ondřejov. Bez lidí, kteří se dokáží domluvit
a společně něco vytvořit, by takové krásné
odpoledne nešlo organizovat. Je dobře, že
tito lidé jdou příkladem dalším generacím,
které jednou převezmou štafetu.
Romana Brilová, ředitelka mateřské školy

etos, stejně tak jako loni, jsme se spolu
s některými žákyněmi základní školy
v Ondřejově rozhodli uspořádat beneﬁční
hru pro děti v rámci dne otevřených dveří na hvězdárně. Tentokrát jsme zvolili
téma planet sluneční soustavy – na každém stanovišti plnily děti úkol týkající se
jedné z planet – měřily teplotu teploměry,
zkoušely co plave ve vodě a co naopak ne
a tak podobně. Proběhly také dvě zajímavé
přednášky od zaměstnanců astronomického ústavu. Dopoledne dětem vyprávěla
o Sluníčku Martina Exnerová a odpoledne
vyprávěl o krtkovi ve vesmíru Pavel Suchan. Děti, které úspěšně splnily všechny
úkoly, se mohly zúčastnit losování o ceny
a odnést si zajímavé knížky a časopisy
s vědeckou tematikou.
Startovné pro děti bylo stejně jako loni
dobrovolné. Peníze, které jsme vybrali,
letos věnujeme nemocným dětem na speciální dětské hřiště, které vznikne u nově
zrekonstruované dětské léčebny v Choceradech. Příspěvek nejen s dětmi ze základní školy osobně předáme, ale při té příležitosti přiložíme ruku k dílu na pozemku
kolem léčebny.
Děkuji všem, kteří už dva roky sdílejí naši
radost pomáhat druhým.
Pavla Hudcová

A

traktivní fotbalový tým starších žáků z Ondřejova a Chocerad by se rád pochlubil výhrou a získáním titulu v benešovském okresním přeboru. Vděčí za to především jejich
trenérovi Mirkovi Svobodovi, který
Vítězný tým
týmu věnoval velkou část svého
volného času a dostal je na nejvyšší
příčku bez jediné prohry. V sezóně
2018/2019 jsme vyhráli s podzimním
gólovým skórem 82:7 a na jaře 33:2.
To vše by se ale nepodařilo bez
podpory realizačního týmu a fanoušků. Víkendové zápasy a tréninky nám budou chybět.
Filip Novotný, 7. třída
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Mistrovství světa v Taekwon-Do 2019
Ve dnech 22. – 28. dubna 2019 se v německém městě Inzell na úpatí Alp konalo oﬁciální mistrovství světa
v Taekwon-Do. Sportovní halu Max Aichler zaplnilo 1270 závodníků ze 64 zemí z 5 kontinentů. Se svými
doprovodnými týmy a diváky zcela zaplnili tuto halu ve které před nedávnem vybojovala zlato i Martina Sáblíková.

Č

eská národní reprezentace Taekwon-Do zde zaznamenala
svůj největší úspěch za posledních 10 let. Tým seniorské
i juniorské reprezentace se umístil v první desítce týmů
na světě a to v kategoriích sportovního boje, silového přerážení
a speciálních technikách. V jednotlivcích obsadila Bára Jílková
5. místo ve sportovním zápase a 4. místo ve speciálních technikách. Juniorský tým národní reprezentace se připravoval v tělocvičně ondřejovského SKC od 12. ledna až do svého odjezdu
22. dubna. Barvy ondřejovského oddílu Taekwon-Do hájili asistenti trenérů Marek Jankovský a Marko Antonio Machota. Veliké
poděkování tedy patří obci Ondřejov, panu Hynkovi Kašparovi
a sponzorům národního týmu.
Ludmila Machotová
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Úspěch ondřejovských taekwondistů
Velký úspěch zaznamenali
členové ondřejovského klubu
Taekwon-Do na 17. ročníku
mezinárodního šampionátu
,,BEST OF THE BEST 2019‘‘,
který se konal ve sportovním
centru Na Fialce v Říčanech.

P

ořadatelem byla škola Taekwon-Do Kwang Gae z.s. Mistra
Vladimíra Machoty 7. Dan ve spolupráci s Českou federací Taekwon-Do. Šampionátu se zúčastnilo 224 závodníků z 22
klubů z České republiky, Slovenska, Rakouska a Slovinska. Ondřejovský oddíl Taekwon-Do reprezentovalo 7 závodníků, kteří
vybojovali cenné kovy Josef Brabec 2. místo sestavy, Tadeáš Petr
2 místo sestavy a 2. místo sportovní boj, Štěpán Petr sportovní
boj zlatá medaile a pohár a 3. místo ze sestav, Vojtěch Malý 3.
místo sportovní boj, Tomáš Zíta 2. místo sestavy a 2. místo ze se-

stav, Petr Padevět 1. místo tul a 1. místo ze sestav, Jakub Papež
3. místo sestavy. Ondřejovský klub Taekwon-Do je tedy bohatší
o 1 pohár, 3 zlaté, 5 stříbrných a o 3 bronzové medaile. Další
poděkování patří Martinovi a Štěpánovi Padevětovým, kteří se
šampionátu zúčastnili jako rozhodčí, dále kaučům Lubošovi Malému a Vaškovi Petrovi. Zvláštní poděkování za obrovskou podporu
patří SKC, obci Ondřejov, časopisu Ozvěny a dalším partnerům.
www.facebook.com/MACHOTASPORT/
Ludmila Machotová

Vážení přátelé,
bylo mi ctí, že jsem byl požádán, abych se jako fotograf zúčastnil a fotil mistrovství světa v německém Inzellu, v hale, kde se odehrávají
největší boje o tituly mistrů světa a Evropy. A co byl můj největší zážitek? Část naší reprezentace byli zápasníci z ondřejovského oddílu
Taekwon-do pod vedením Mastera Vladimíra Machoty! Teprve tam jsem si uvědomil, že bychom si měli vážit lidí, kteří kolem nás žijí.
Potkáváme je téměř denně a někdy ani nevíme, co nejen zde, v naší zemi, ale i v celém tom velkém světě, dokázali, a co znamenají. Tak
palec nahoru oddílu TAE v SKC Ondřejov!
Hynek Kašpar

Noc s Andersenem v mateřské škole
I v letošním školním roce se mateřská škola (konkrétně třídy Vážky a Ještěrky) zapojila do projektu Noc s Andersenem.

T

a proběhla 29. března u příležitosti výročí narození slavného
dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena a Mezinárodního dne dětské knihy. Letos se jednalo už o 19. ročník, který probíhá po celém světě. Cílem tohoto projektu je rozvíjet čtenářskou i předčtenářskou gramotnost, fantazii, podporu verbálních
a komunikačních dovedností, podporu dětského čtenářství.
Na děti čekala řada aktivit, které přispěly ke zlepšení jejich komunikace, spolupráce a určitě také k prohloubení vztahů v třídním
kolektivu. Úvodem se dozvěděly něco o samotném spisovateli
pomocí demonstračních obrázků a seznámení s knihou Sněhová
královna. Děti pracovaly s příběhem, charakterizovaly postavy. Ve
výtvarné dílničce měly možnost zkusit si ilustrovat vlastní knihu.
Třída Vážek si připravila dramatizaci pohádky „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“. Po večeři nám přišel zahrát na kytaru Jaroslav
Bartůněk, kterého doprovodila Romana Brilová na klavír. A protože
po celém dni byly děti už unavené, tak po nezbytné osobní hygieně jsme se všichni přesunuli do postele a těšili se na pohádky.
Pohádku dětem přišla přečíst Hanka Schwarzová (paní učitelka
ZŠ), tímto bych ji ráda poděkovala. Ráno po snídani dostaly děti
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diplom a spokojeně odcházely domů. Celá akce se vydařila. Děti
byly spokojené, a to je pro nás nejdůležitější. Ráda bych poděkovala ředitelce mateřské školy Romaně Brilové za skvěle připravený
program a vedení akce. Dále děkuji mým skvělým kolegyním za
spolupráci. Přeji vám hezké dny!
Za pedagogický sbor MŠ Michaela Trantová
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Turkovická Tatra v nových barvách
Na jaře letošního roku se podařilo po rozsáhlých opravách
a také po opatření nového laku dokončit přestavbu
vozidla Tatra 815 CA-18 pro hasičské účely.

A

uto původně sloužilo pro přepravu pohonných hmot v armádě.
Kromě oprav, úprav nástavby a nového laku prošlo kompletním
přestavbovým řízením na hasičský speciál. Nyní slouží u turkovické hasičské jednotky. Jeho hlavní taktickou předností je velký objem nádrže na vodu. Tatra veze 18 000 litrů vody, což je 2x více než největší hasičské cisterny a dokonce 7x více než zásahové automobily na
podvozku LIAZ. To ji předurčuje k likvidaci požárů s potřebou velkého
množství vody, ať už jde o polní, lesní průmyslové požáry, ale také třeba
požáry chat a rodinných domů zasažených v plném rozsahu. Výborně
se hodí I pro různé práce v obci – třeba splachování komunikací, čištění
dešťové kanalizace nebo zalévání veřejné zeleně.
Jak se to celé seběhlo? První žádost k získání vozidla jsme poslali
už v roce 2006. Po jedenácti letech se podařilo úspěšně získat bezúplatným převodem do majetku obce Ondřejov od ministerstva obrany vojenskou cisternu na pohonné hmoty. Žádali jsme o vozidlo typu
T 815 VT 8x8 s prodlouženou kabinou, to ale armáda nevyřazovala
a tak nám nabídli typ Tatra 815 CA-18 6x6. V době převodu měl automobil najeto 8 000 km a na své stáří byl opravdu v nezvykle dobré
kondici. Museli jsme ale opravit spojku, resp. ji kompletně vyměnit,
opravit čerpadlo, vyčistit a odmastit nádrže a opravit spoustu drobných
věcí v elektroinstalaci, rozvodech vzduchu a palivové soustavě.
Rovněž jsme museli rozhýbat zatuhlé kohouty na nástavbě. V průběhu prvních zkoušek jsme postupně vyměnili všechny pneumatiky
– jedna po druhé praskaly stářím. Ani administrativně to nebylo úplně
jednoduché. Aby bylo možné Tatru provozovat, museli jsme ji přihlásit do civilního registru vozidel. K tomu bylo zapotřebí získat původní
dokumentaci vozidla jednak od provozovatele – armády ČR a zejména také od výrobce – a ti byli hned dva – výrobce podvozku Tatra
Kopřivnice a výrobce nástavby ZTS Košice. Pátrali jsme tak doslova
až ve slovenských archivech. Veškerou dokumentaci jsme nakonec
získali, absolvovali jsme technickou kontrolu a vozidlo bylo zapsáno
do registru vozidel. Během jara a léta 2018 jsme začali s „novým“ au-

Slavnosti májí

V

sobotu 4. 5. 2019 se u nás opět konaly Slavnosti májí. Počasí nám tentokrát nepřálo, pršelo téměř celou dobu slavností. Přesto tradiční kapela pana Hrušky, naši obětaví tanečníci,
organizátoři i pár nadšenců v průvodu akci nevzdali. Tanečnice
průvod i v dešti radostně očekávaly, tančilo se pod pergolami,
deštníky, dokonce jsme zažili tanec v obývacím pokoji. Všichni si
užili krásný den počasí navzdory.
Děti musely staročeskou besedu odtančit v sále místního kulturního centra. Zvládly to i uvnitř opět na jedničku podpořeni
velkým počtem nadšených diváků. Jen velká máj postavená na
náměstí si díky velkému lijáku příliš pozornosti neužila. Celý den
byl jako každý rok zakončen Májovou veselicí.
Tanečnice nám stále ubývají, mladé dívky po základní škole tančit
nechtějí, proto jsme se pro zachování této krásné tradice rozhodli
od příštího roku pro změnu. Kdokoli bude chtít u svého domu za-
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tem jezdit, nejprve seznamovací kondiční jízdy a později na dopravu
vody při zalévání veřejné zeleně. Vyjelo několikrát i k zásahu, kde
právě velký objem nádrže byl velkou výhodou. Celkem jsme s ním
najeli okolo 300 km. Bohužel stále se vyskytovali nové závady způsobené dlouhou odstávkou vozidla, které vyžadovaly naši pozornost
a opravy. Navíc jsme se rozhodli využít partnerství se společností
Synpo a vlastními silami započali práce na novém laku v hasičských
barvách. Právě zvolený barevný odstín výrazně odlišuje turkovickou
Tatru od ostatních požárních vozidel. Vyniká vyšší viditelností a také
barevnou stálostí oproti běžně používaným odstínům. Při opravách
odpracovali turkovičtí hasiči přes 900 brigádnických hodin.
I když už turkovická Tatra zasahovala u několika událostí, opravdovou premiéru, kde ji mohli obdivovat hasičští nadšenci i odborníci, si odbyla v sobotu 25. května na zbirožském hasičském
Tatrování. Úspěch zde právem slavila veliký, její provedení i taktické parametry zde obdivovali také vysoce postavení důstojníci
i generálové hasičského záchranného sboru. Právě na této akci se
sešly dvě generace mastodontů – největší a nejodolnější hasičská
cisterna vedle sebe. Tatra 815 CA 18 JSDHo Turkovice stála po
boku Tatry Titan záchranného útvaru Hlučín.
Jak se vám Tatra líbí? Hodnocení výsledku naší práce nechám už
jen na vás. A budu rád, když se s turkovickou Tatrou potkáte jen na
ukázkových akcích.
Josef Brabec

hrát pár písniček od našich muzikantů, má možnost, stačí předem
toto přání nahlásit Petrovi Kölblovi či mně. Rádi k vám muzikanty
i s celým průvodem přivedeme a společně se pobavíme.
Nakonec bych ráda mnohokrát poděkovala všem zúčastněným
za podporu a přípravu této tradice u nás v Ondřejově.
Dáda Řezníčková
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Vítání občánků do obce
Ondřejov, Turkovice
a Třemblat v květnu 2019

V

ítání občánků do naší obce se letos konalo v sobotu 11. května
v ondřejovském mlýně. Součástí slavnostního aktu bylo jako
vždy kulturní vystoupení žáků základní školy v režii paní Blanky
Kyclerové. Se svou gratulací přispěly i děti z mateřské školy v Ondřejově, které si pod vedením paní ředitelky Romany Brilové připravi-

Škola v zahrádce

T

ly velmi milé vystoupení. Fotograf Rudolf Flachs pořídil ze slavnostního aktu řadu krásných fotograﬁí. CD se všemi fotograﬁemi si již
můžete vyzvednout na obecním úřadě. Ráda bych touto cestou
ještě jednou poděkovala všem, kteří se na realizaci akce podíleli.
Vítání občánků je pro nás každý rok velmi milá událost, máme
radost, když v naší obci přibývají krásné a zdravé děti. Věříme,
že i vy, kteří se tohoto obřadu účastníte, prožíváte podobné pocity.
Všem novým občánkům přejeme touto cestou hodně zdraví, štěstí
a lásky!
Ing. Naděžda Vlnasová, redakční rada Ozvěn

o byl název projektu, který spolek ŠKAMNA Ondřejov zaslal
Nadaci ČEZ. Žádali jsme v něm o příspěvek na revitalizaci záhonů před naší základní školou. Nadace ČEZ náš projekt
podpořila a to cílovou částkou až 50 000 Kč. Tuto částku jsme si
ale měli nejprve „vydělat“ sběrem bodů v mobilní aplikaci Pomáhej pohybem. Spočívá to v tom, že si co nejširší okruh pomocníků nainstaluje do mobilního telefonu nebo tabletu aplikaci, která
zaznamenává pohyb vlastníka a podle ušlé, ujeté nebo uběhlé
vzdálenosti přiděluje vlastníkovi body. Ten je pak může věnovat
kterémukoli z projektů uveřejněných na adrese nadace www.pomahejpohybem.cz. Pro zisk naší cílové částky jsme měli nasbírat
asi 168 000 bodů. Na sběr bodů jsme měli období jednoho měsíce. Když jsem poprvé zadýchaný a upocený po uběhnutí asi dvou
kilometrů celý natěšený nahlédl do svého mobilu a zjistil, že mi na
kontě přibylo 10 bodů, přiznávám, že jsem měl obavy. Zbytečně.
Nevíme, kolik občanů z Ondřejova a okolních obcí se nakonec
po naší výzvě zúčastnilo sběru bodů, ale faktem je, že cílových
168 000 bodů jsme „měli“ přibližně za týden.
Peníze tedy byly, ale stačily, podle rozpočtu připraveného zahradníkem Martinem Novotným, na nákup a dopravu hnojiv,
nových rostlin, mulče a část odborné práce zahradníka. Chyběly prostředky na odstranění zeminy zamořené vytrvalými plevely,
nákup nové zeminy, přesazení a ořez stávajících rostlin apod.
Z části vypomohl obecní úřad darem zeminy z kompostárny ve
Struhařově a zapůjčením techniky pro vykopání velkých kamenů.
A zbytek jsme museli pořídit „svépomocí“. Takže se třikrát nad záhony potkali dobrovolní brigádníci a pod odborným vedením zahradníka Martina vše potřebné „dotáhli“ (fotky z brigád si můžete
prohlédnout na www.skamna.cz).
A já chci za náš spolek poděkovat Nadaci ČEZ, bez které bychom
potřebné peníze dali těžko dohromady, všem, kdo se na tomhle
projektu podíleli – ať už sběrem bodů v Pomáhej pohybem nebo
účastí na některé z brigád.
Záhony jsou hotové. Přijďte se podívat.
Za Spolek ŠKAMNA Ondřejov
Martin Pačovský
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Roční putování časem v mateřské škole
Zase je další rok za námi. Nové děti čekají na místa, která uvolní děti, které se už moc těší do školy. Mají se také na co
těšit. Čeká je další krok v lidském životě, nové poznání, nové a příjemné tváře, nová přátelství. Až se mi chce napsat,
že jim máme co závidět. Děti čeká mnohá dobrodružství. Naučí se číst, psát, počítat, a to není málo.

P

rožili jsme spolu spoustu krásných chvil. Nyní již nemám na mysli
jen děti předškolní, ale i ze třídy Včelek a Kuřátek, kde jsou naše
nejmladší děti. Ráda bych zde zmínila spolupráci s různými organizacemi. Především se zřizovatelem, kterým je obec Ondřejov, kdy
jsme pana starostu navštívili při svátku svaté Lucie, Masopustu, Čarodějnicích a vždycky nás přivítal s veselou tváří a příjemným přijetím.
S panem Hynkem Kašparem, který v dětech podporuje lásku ke sportu a kultuře. Spolupráce se Základní školou bratří Fričů byla plynule
navázána na předchozí roky, za což také děkujeme. S astronomickým
ústavem, kdy nám pan ředitel uvolnil prostory knihovny pro besedu
s panem Václavem Mertinem. S panem Pepíkem Zichou starším, který
má v sobě neuvěřitelné charisma, vzal nás v době Adventu do kostela
a zahrál dětem koledy na varhany. S panem Pepíkem Brabcem a turkovickými hasiči. S ondřejovskými hasiči, kteří nám ukázali hasičárnu.

S paní Katkou Preislerovou, která pro děti připravila mysliveckou besedu. Další vzácná spolupráce byla s panem Pavlem Suchanem, který si
v rámci projektu připravil pro děti krásné přednášky o vesmíru. S paní
Evou Kortusovou, která pro mateřskou školu trpělivě upravuje webové
stránky, Pepíkem Hradečným, který nám spravuje počítače. Vážíme
si také spolupráce s baráčníky, se Sokolem, s obecní četou. S panem
Janem Šafrou, který je naprosto vynikající, bez jeho pomoci by nám
v mateřské škole nebylo tak dobře.
Nejdůležitější spolupráce je však s rodiči. Moc vám za ni děkujeme.
Vy k nám dáváte to nejcennější, co máte. Vaše děti. Jsou naší nadějí
a naší budoucností. Snad jednou nám všem, rodičům, učitelům, přátelům, naší péči vrátí vlídným slovem. Všem bych ráda velmi poděkovala
za celý tým mateřské školy. Celý školní rok, který se chýlí ke konci, se
o naše děti staraly paní učitelky, kterých si nesmírně vážím. Jim patří
největší díl práce, dětem se věnovaly velmi pečlivě. Organizovaly výlety, různá dobrodružství, která děti za celý rok prožily, trpělivě odpovídaly
na otázky dětí. Své úkoly si plnily pečlivě a za to jim patří veliké díky.
Také našim školnicím, asistentce a uklízečkám bych ráda poděkovala
Nesmíme zapomenout na jednu moudrou myšlenku, kterou nám
na přednáškách řekl vážený pan PhDr. Václav Trojan Ph.D. Pokusím se ji zde parafrázovat. Je to podobenství o třech kamenících.
Poutník šel na kraji cesty a zeptal se jednoho člověka, co tady
děláš a on říkal osekávám kameny. Druhý řekl stavím nějakou zeď
a když se zeptal třetího co děláš, stavím katedrálu.
Přeji všem, aby naše katedrála byla stavěna dále. Právě v našich
dětech, které budou ve stavbě pokračovat dál.
Krásné prázdniny.
Romana Brilová, ředitelka mateřské školy

Myslivecká hodinka ve školce
S vášnivou kynoložkou Terezou a jejími dvěma psy Arinou a Britou jsme koncem měsíce května navštívili třídu
Ještěrek a Vážek v místní školce.
Původně bylo v plánu, že přednáška o myslivosti a přírodě
bude v lese u Svaté Trojice, ale kvůli deštivému počasí jsme se
přesunuli k nim. Na ukázku jsme jim přinesli trofeje, které měli
poznat – lišku, jezevce, srnce, muﬂona, výra a káně. Všechno
poznali a i správně vyjmenovali, kterou zvěř mohou potkat na Ondřejovsku (i když trošku jsou popletené z televize medvědem).
Věděli, proč se v zimě přikrmuje zvěř a i čím, jak se mají v lese
chovat a co se smí a nesmí v přírodě dělat. Vysvětlili jsme jim,
jaká jsou krmná zařízení, o co vše se myslivci během roku starají
a proč se hlavně nesmí sahat na jaře na malá, zdánlivě opuštěná
mláďátka. Největší radost jim však udělali dva lovečtí psi, kteří
celou dobu poslušně seděli a čekali na svůj vstup do kroužku
mezi děti. Terka jim vysvětlila, proč myslivci mají lovecké psy
a jak jim mohou v přírodě pomáhat při práci, jak se cvičí a jaké
musejí mít zkoušky. Všechny děti věděly, jak se mají chovat
k cizímu psovi, kterého náhodně potkají. Poté děti vyprávěly, jaké
mají nebo budou mít doma pejsky a i jak se jmenují. Nakonec
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si všichni potěžkali ﬂintu – brokovnici, která jim připadala moc
lehká, ale celý den by ji na rameni nosit nechtěli. Tato přednáška už se konala po třetí a věříme, že v této aktivitě budeme se
školkou pokračovat.
Kateřina Preislerová
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Hasičská soutěž v Čelákovicích
O víkendu 11. 5.–12. 5. 2019 jsme se zúčastnili v Čelákovicích s mladými hasiči okresního kola hry Plamen.
V sobotu probíhaly štafeta 4krát 60 m a štafeta požárních dvojic a neděle byla vyhrazena
královské disciplíně – požárnímu útoku. Ve
štafetě požárních dvojic měla největší potlesk naše malá šestiletá „prťata“, pro která
to byl jejich první velký závod. V neděli znepříjemňoval plnění požárního útoku déšť,
ale čas při druhém pokusu požárního útoku

Co se událo
v Turkovicích
Ještě před Velikonocemi byly Turkovice díky dobrovolníkům zbaveny odpadu
poházeného kolem cest a silnic. Je to
smutné, ale bohužel i v dnešní době se
stále najdou lidé, kteří vyhodí odpadky
z jedoucího auta nebo při procházce
a tak je úklid stále potřeba. O to víc si
ceníme pomoci místních občanů, kteří se
nově nebo i pravidelně připojují k jarnímu úklidu a pomáhají naši obec udržovat krásnou a čistou. Děkujeme tedy
všem účastníkům ještě jednou! Zároveň
velký dík patří i hasičům, kteří za pomoci
několika dobrovolníků pročistili od náletových dřevin část serpentin vedoucích
do Turkovic. Nebyla to lehká práce. Po
samotném úklidu jsme se ještě všichni
sešli u ohýnku, kde jsme si opekli buřty
a měli příležitost si popovídat.
Poslední dubnový den patřil opět po roce
pálení čarodějnic. Sešla se velká spousta
lidí a nás velmi potěšilo, že pro dospělé
i děti vyšlo počasí a mohli jsme společně
prožít pěkný večer. Před samotným zapálením hranice si mohly děti vyzkoušet různé
tématické hry, za které byly následně odměněny.
Uvědomujeme si, že v dnešní uspěchané
době není jednoduché najít si volný čas
na vymýšlení a organizování akcí pro
druhé, stejně, jako není jednoduché si
ráno v sobotu přivstat a jít uklízet obec.
I proto jsme rádi za to, že to mnoha lidem
dává smysl a objevují se i noví lidé, kteří
se akcí účastní.
Přejeme všem nádherné léto a budeme se
těšit brzy na viděnou při dalších společných
setkáních.
Seija Zachová
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byl 42 vteřin. Celkové umístění ročního kola
hry Plamen za rok 2018–2019 je 13. místo.
Soutěže se zúčastnili: Bára Preislerová,
Anička Preislerová, Matěj Preisler, Terezka Eliášová, Klára Grulichová, Honzík
Chadima, Milan Chadima, Lukáš Hájek,
Jáchym Hájek, Lukáš Zajíček a Péťa Kindermannová.
Jana Pácová

Z osadního výboru Třemblat
Osadní výbor Třemblat se schází pravidelně 1x měsíčně v hasičárně,
navštívit nás může každý, kdo má jakýkoliv návrh, nápad, problém, …
Požární nádrž – proběhla anketa na pokácení či omlazení tújí u nádrže s nimiž se
bude pokračovat až na podzim. Dále byl proveden odběr bahna z nádrže na rozbor.
Výsledky jsou pro nás pozitivní, nejedná se o nebezpečný odpad, bahno může být
po vybagrování uloženo na zemědělskou půdu.
Odběr vzorků byl proveden i na potoce u čističky. Zde jsou výsledky obdobné
jako u nádrže.
Dětské hřiště – byly zakoupeny a nainstalovány nové prvky – kolotoč a prolézačka
Pejsek a v průběhu června bude postaven přístřešek na zastínění sezení. Investice
je ve výši cca 100 000 Kč.
Zpracovala se žádost na celkové značení v obci a na snížení rychlosti. Ta se podala na OÚ, kde po schválení a připomínkování bude předložena na PČR Mnichovice
Při akci Čistý Ladův kraj se nalezla černá skládka v lese Lipská, která bude odstraněna během podzimu za pomoci hasičů a myslivců a v součinnosti s obecním
hajným budou vysázeny stromky. V této souvislosti žádáme občany, aby nevyváželi
bioodpad po polích a do lesních cest.
Jana Pácová

Pálení čarodějnic
Něco z historie - Legendy praví, že 30. dubna nabývají magičtí tvorové a čarodějnice na
síle. O Filipojakubské noci se prostí vesničané obávali uhranutí, uhynutí dobytka či
únosu dětí. Z těchto důvodů začali, ve stejnou

Pálení čarodějnic v Turkovicích

noc, slavit pohanský svátek vítání jara, který
se později vžil jako lidový zvyk a i přes řadu
změn se dochoval až do dnešních časů.
Bývalo tradicí, že třemblatští hasiči pořádali pálení čarodějnic na kopci u Botiče,
ale letos to bylo na netradičním místě, a to
u hasičárny. Parta hasičů se sešla v neděli, aby pokáceli stromy označené v lese od
hajného a z těchto pokácených stromů postavili malou hranici u hasičárny.
V den pálení čarodějnic se po 19. hodině
začali scházet lidé a i přes nepřízeň počasí
byla účast místních občanů hojná. Po 20.
hodině byla hranice zapálena a mohlo se
začít slavit. Bylo připraveno bohaté občerstvení a hojnost pití. Pod odborným dohledem třemblatských dobrovolných hasičů
vše proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci
této akce zúčastnili.
Jana Pácová
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„Každý obyčejný člověk má svůj
neobyčejný příběh“
V prosincovém Okénku do historie, které bylo věnováno především odrazu oslav 100. výročí založení Československa
v Ondřejově, jsem se rovněž zmínila o záznamech kroniky obce zachycující úlohu českých legionářů, kteří se velkou
měrou zasloužili o porážku rakousko-uherských vojsk. Článek doprovázela fotograﬁe legionářů. Mezi nimi se objevilo i jméno ondřejovského občana Jaroslava Hnízda. A právě jeho (ne)obyčejný příběh zachycuje kniha „Vzpomínky
z mého života“. Kniha přináší svědectví o válce samotné, jakož i formování legií v Rusku a tamních poměrech. Věřím,
že příběh Jaroslava (Františka) Hnízda, válečného zajatce, dobrovolce srbské armády a legionáře, zaujme i vás.

Major Jaroslav Hnízdo
velitel 12. tatranského
pluku,Shanghai 1920

N

a základě vyhlášky o všeobecné mobilizaci z 31. července
1914, jíž předcházel atentát na následníka rakousko-uherského trůnu arciknížete Ferdinanda a jeho manželky v Sarajevě, se tři bratři, Jan, Jindřich a František Hnízdovi rozdělili, aby
odjeli ke svým plukům. Jindřich a František se opět setkali v roce
1918 na Ukrajině již jako legionáři u jednoho pluku a jedné roty.
Svědectví o krutosti války je popsáno v pasáži o postupu rakousko-uherských vojsk na Brest-Litovsk: „Některá města a vesnice
byly zcela zničeny buď dělostřelectvem nebo požárem. Rusové
totiž při ústupu vše ničili, aby se nic nedostalo do rukou rakouské

Ondrejov_2_2019_Final.indd 10

armády. Po vypálených vesnicích zůstaly jen řady komínů trčících
k nebi... Všude vládlo hrobové ticho, nikde nebylo vidět ani slyšet
živého tvora, jen komíny seřazené po obou stranách silnice připomínaly pomníky na hřbitově, že zde stojí na památku zaniklého
života, který zde ještě před nedávnem kypěl.“ A dále pak: „10.
srpna jsme přišli na bojiště, kde předtím bojoval náš pluk. Byl to
strašný pohled. Celé bojiště bylo přímo poseto mrtvými, většinou
od našeho pluku, které místní obyvatelé odváželi na žebřinových
vozech jako kusy dřeva. Jednomu z nich visela ze žebřiňáku ruka,
druhému noha, a co na mne nejvíc zapůsobilo, byl pohled na nebožtíka, kterému vyčnívala hlava a dřela se o kolo, takže z ní vy-
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tékal mozek... jaké odplaty se jim dostalo, za to, že položili své
životy na oltář vlasti.“
Zajímavý je i popis střetu rakouských vojsk s kozáky a následné padnutí do ruského zajetí: „...Poté se vyřítili z lesa kozáci na černých koních oparáděných stříbrem zdobeným řemením,
v černých huňatých papachách, kopím zavěšeným v třemeni,
s kynžálem v zubech a s puškou nebo šavlí v ruce. Byl to jedinečně
krásný, ba úchvatný a impozantní pohled na vyparáděnou divokou
jízdu ženoucí se proti nám. Byla to tak fantastická podívaná, že se
zdála ne skutečností nýbrž jen snem. Žel nebyl to však žádný sen
ani aranžovaná scéna pro ﬁlm, nýbrž strašná skutečnost, která při
vší té nádheře naháněla každému strach a hrůzu a která znamenala pro mnohé z nás smrt. Boj netrval dlouho. Kozáci se v několika
okamžicích přihnali do našich zákopů. Všechny v zákopech odzbrojili, a ty, kteří kladli odpor, odpravili šavlí nebo puškou.“ Z celé
roty čítající přibližně 200 mužů se dostalo do zajetí celkem šedesát
tři vojáků. Ostatní byli buď raněni, nebo zabiti. Zajatci byli rozděleni po skupinách rozděleni do chalup, kde je velmi dobře přijali
a pohostili.
Po dlouhém putování do moskevského zajateckého tábora Kožuchovo byli zajatci následně rozděleni do táborů po celém Rusku.
První dojmy z pochodu v Moskvě jsou popisovány následovně:
„Kolem nás projížděly tryskem luxusní saně s bohatě ozdobenými
koňmi, básníky opěvovaná trojka..., v saních seděla moskevská

venskými usedlíky v Rusku založena „Česká družina“. Poté byla
družina doplňována dobrovolníky z řad zajatců přicházejících do
Ruska po tisících. Z formálního hlediska ale byl problém pro carské
Rusko povolit zformování samostatné armády z válečných zajatců
neexistujícího státu a neexistující vlády. Vojenský program Družiny se tudíž omezoval jen na průzkumné akce. Proto mnoho zajatců dobrovolně vstoupilo do srbské armády. Zlom nastal v květnu
1917, kdy byl deﬁnitivně povolen Československý armádní sbor.
Následně byla za vyšší orgán uznána Československá národní
rada v Paříži v čele s profesorem T. G. Masarykem a v Rusku byla
zřízena její odbočka.
Ke vstupu dalších zajatců do nově vytvořeného armádního sboru přispělo významnou měrou i vítězství Československé brigády
v bitvě u Zborova. Jejich hrdinství popisuje vrchní velitel ruské armády generál Brusilov: „Čechoslováci, věrolomně opuštěni naší
pěchotou, bili se tak, že by všichni měli před nimi padnout na kolena... Jako prostí vojáci umírali učitelé, advokáti, inženýři, spisovatelé. Ranění prosili své druhy, aby je zabili, jen aby nepadli do rukou Němců, kteří raněné Čechoslováky, zajaté v boji, trápí a mučí.“
Po zformování Československého armádního pluku byli ihned vysíláni náboroví emisaři do všech zajateckých táborů evropského
Ruska a Sibiře. Jedním z nich byl i důstojník, tehdy již Jaroslav
Hnízdo. Zajímavým způsobem líčí své putování po zajateckých
táborech na Sibiři: „Všechna příroda se přizpůsobuje sibiřskému
životu. Vidíš zde bílého zajíce, bílé koroptve, jakési bílé vrabce,
sovy atd. Lidé chodí zahaleni do kožichů tak, že jim není vidět ani
hlavu. Chaty jsou všude stejné, ubohé malé izbušky bez střech,
nizounké, takže tam sotva vlezeš. Místo postelí jsou obyčejně
u stropu palatky, kde spí mladá chasa a pec, kde se na noc ubytují
staří. I v té nejchudší chatě je alespoň jeden samovar. Zajdeš-li
dovnitř, uvidíš chatu plnou mužiků. Každému z nich jiskří oči, to
jistě popili „samohonku“ neb „samositku“, jak jinak ten čertův nápoj
nazývají.“
Důvod, proč se Jaroslav Hnízdo přejmenoval na Jindřicha, je prostý. Rusové nerozlišovali zajatce podle národnosti ale podle náboženství. Rakušané byli katolíci a tudíž nepřátelé. K pravoslavným
naopak chovali přátelství. Z tohoto důvodu v roce 1916 mnozí
zajatci přešli na pravoslavnou víru. Změnou víry se z katolického Františka stal pravoslavný Jaroslav. Samotný akt byl velkou
událostí a byla mu věnována velká pozornost v ruských médiích
s poukazem na to, že Čechoslováci nejsou žádní nepřátelé, ale
„zbratření“ Češi.

aristokracie nebo bohatí kupci, všichni oděni v přepychových kožešinách. Všude po ulicích se procházeli zástupy mužů a žen, většinou mladých, veselých a laškujících... Byla to pohádka, která se
stala skutečností.“
Postavení českých a slovenských zajatců v Rusku, a to jak vojáků,
tak i důstojníků bylo zcela zvláštní a měnilo se podle toho, jak se
měnila politická situace a události na frontě. Základy budoucích
legií byly položeny 28. září 1914 v Kyjevě, kde byla českými a slo-
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Osud byl všem třem bratřím nakloněn. Jindřich Hnízdo odejel
transportem „Sheridan“ z Charbinu v únoru 1920 a domů dorazil
20. dubna téhož roku. Jan Hnízdo odejel z Ruska lodí „Logan“
dne 21. července 1920 do Terstu a kolem 20. září přijel domů.
Důstojník Jaroslav Hnízdo nastoupil 26. srpna 1919 svoji cestu
do Šanghaje, kde nastoupil na svoji první službu v diplomatickém
sboru.
Poznámka:
Děkuji tímto paní Daně Neumannové za zapůjčení knihy
a přiložených fotograﬁí.
Naděžda Vlnasová
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Slovo ředitelky školy
Milí rodiče, občané a přátelé školy,
rok se s rokem sešel a před námi jsou další
letní prázdniny, kterých se hlavně děti už
nemohou dočkat. Uzavíráme školní rok,
který jsme si podle mě společně opravdu
užili – s žáky i učiteli, původními i novými,
v našich třídách i venku. Pomalu rekapitulujeme, co jsme společně prožili.
Během tohoto pololetí jsme si společnými
akcemi připomněli mnohé tradice – Velikonoce, Den Země, Den proti rakovině…
Kromě společných akcí také jednotlivé třídy
vyrazily na nejrůznější poznávací exkurze
a výlety – do Prahy, ale i do blízkého i vzdáleného okolí. I v letošním roce jezdili žáci
2. stupně na představení Klubu mladého
diváka, kde nejenom prožili a zažili různá
divadelní představení, ale i si vyzkoušeli,
jak se chovat ve společnosti. Také jsme se
podíleli na různých místních akcích, naši
žáci pomáhali na hvězdárně v rámci Dne
otevřených dveří, vítali jsme společně nové
občánky Ondřejovska. Nezaháleli jsme ani
v oblasti prevence, naši žáci absolvovali
několik preventivních programů různě zaměřených, ať už na ekologii nebo na vztahy
mezi spolužáky. Koncem května bylo veškeré dění školy podřízeno blížícímu se školnímu plesu. Ten proběhl 24. května a rodiče
a přátelé školy po strop naplněného SKC
měli možnost účastnit se naprosto výjimečné a jedinečné akce pořádané spolkem
rodičů Škamna a ZŠ 0ndřejov.
V rámci spolupráce bych chtěla poděkovat
našemu zřizovateli za pomoc v našich potřebách, ale i snech a plánech do budoucna. Za to, že nám poskytl pozemky na vybudování školní zahrady, kde se můžeme plně
realizovat a vést děti k environmentální
výchově. Že se nám kromě běžného rozpočtu snaží maximálně ﬁnančně přispívat
na nutný rozvoj zázemí školy tak, abychom
mohli poskytovat co nejkvalitnější a nejmodernější vzdělávání dětí. Všichni si uvědomujeme, že fungující škola plná mladých
lidí byla a vždy bude tepajícím srdcem obce
– děkuji tedy za to zřizovateli, že nám pomáhá udržet toto srdce silné a zdravé.
Také chci znovu poděkovat spolku rodičů
Škamna za jejich obětavou a mravenčí práci,
která podporuje naši školu. Jsem pyšná
a hrdá na to, že máme v obci tolik rodičů
a příznivců, kteří se chtějí podílet na dění
školy. Vězte, že každý výtěžek, každá koruna z akcí pořádaných sdružením ŠKAMNA,
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se vrací našim dětem zpět do školy, ať už formou ﬁnančního nebo i materiálního příspěvku.
A hlavně chci poděkovat všem kolegům,
učitelům a učitelkám i provozním pracovníkům školy za to, s jakým nasazením
chodí každé ráno do práce, do školy. Za to,
že jsou našim dětem rádci a průvodci a za
to, že přispívají k tomu, jaká naše škola je.
Milí rodiče, kolegové a kolegyně, občané,
přátelé školy, vidíte, že v naší škole se
pořád něco děje. Letos jsme zažili spoustu legrace, zábavy, ale taky těžké práce.
Snažíme se, aby vzdělání bylo pro naše
žáky a děti nejen povinností, ale dobrodružstvím, cestou poznání i trochu zábavou.
Přeji všem krásné a dlouhé prázdniny a děkuji vám všem, kteří nás podporujete a držíte nám palce, a věřím, že našimi příznivci
zůstanete i nadále.
Jsem si také jista, že až se v září zase sejdeme u vstupu do školy, budeme rádi, že jsou
ty předlouhé prázdniny zase za námi!

Mgr. Eva Štosová,
ředitelka školy

Nebojte se
žraloků!!!

T

ěmito slovy začal pan Hynek Kašpar
svoji přednášku s názvem „Život v moři –
potápění se žraloky“. Přednášku doplňoval
zajímavými fotograﬁemi z podmořského
světa, ale především se zaměřil na ochranu
žraloků. Prostřednictvím své zkušenosti se
žraloky žáky poučil, že v nás lidech vznikl
mýtus o nebezpečnosti žraloků nejen zásluhou ﬁlmového světa, ale i hysterie kolem
každého napadení člověka žralokem. Přitom je obecně známo, že je zaznamenáno
jen několik desítek útoků na člověka. Žraloci
na člověka zaútočí nejčastěji proto, že si jej
spletou se zraněným zvířetem. Pan Kašpar
seznámil žáky i s odvrácenou stranou pohledu na žraloky. Ceněným artefaktem jsou
žraločí ploutve, kvůli kterým je zabito několik milionů žraloků ročně. Dnes se jedná
o jedny z ohrožených živočichů a jejich
záchrana je vzhledem k jejich pověsti dosti
komplikovaná. Děkujeme panu Kašparovi
za krásnou přednášku nejen o žralocích, ale
i o potopených vracích a za zodpovězení neskutečného množství otázek. A vy žáci nezapomeňte na větu, kterou pan Kašpar říkal:
„Když se žralok usmívá a koukají mu zuby
– je v klidu a nechystá se vás napadnout!“
Ľubomíra Vandrovcová

Květinový den
Ve středu 15. května se v Ondřejově,
Zvánovicích, Třemblatech a Struhařově
objevili deváťáci ve žlutých tričkách. Připojili se tak k Českému dni proti rakovině.
Někteří si přivstali, aby stihli oslovit občany,
kteří dojíždějí do práce mimo svou obec.
V prodeji žlutých květinek je neodradilo ani
studené a deštivé počasí. Díky všem osloveným se podařilo sesbírat 22 794 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli a žákům
deváté třídy za úspěšnou reprezentaci školy.
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9. Školní ples ZŠ bratří Fričů Ondřejov
Už týden hledám slova, kterými bych vystihla letošní ples, a přemýšlím, kolik rodičů mělo ten večer
podobně zjitřené pocity jako já.

L

etošní ples se mě totiž netýkal jen
jako jednoho z organizátorů ze Spolku
Škamna. Letos jsem „směla“ být především hrdým rodičem jednoho loučícího
se deváťáka a jednoho prvňáčka, který byl
při slavnostním stužkování oﬁciálně přijat
mezi žáky zdejší základní školy.
Se směsicí dojetí a hrdosti jsem sledovala již
dopolední přípravy v sále SKC, který deváťáci
společně se svou třídní učitelkou a dobrovolnicemi ze Spolku Škamna slavnostně vyzdobili.
Přiznám se, že první slzy toho dne jsem uronila již během generální zkoušky na předtančení 9. třídy. Úsměv na tváři mi naštěstí hned
vzápětí vykouzlilo nakažlivě energické a rozverné taneční vystoupení letošních prvňáčků.
Po vyčerpávajících dopoledních přípravách
zbývalo posledních pár hodin do plesu. Čas
dát se do gala…
Jsem moc hrdá na to, jak dobře se náš spolek
za dva uplynulé roky sladil! Jsem vděčná za
to, že je stále o něco více a více rodičů, kteří
jsou ochotni obětovat svůj volný čas a zapojit
se do často velmi náročné organizace našich
akcí. Jen díky všem těmto skvělým lidem
jsem si mohla já i ostatní hosté užít báječný
večer bez starostí o průběh akce.
U vstupu všechny vítala usměvavá Zuzana Mašková, za barem pak po celý večer neztráceli dobrou náladu Dan Mašek
a Zdeněk Hobík. O trvalý přísun sladkého
se postaraly naše dámy Klára Ramsden
a Hana Zichová, která také zajistila veškeré
květiny a květinovou výzdobu plesu. Jana
Řezníčková, Hana Schwarzová, Jana Sloupová a Eliška Hajdekrová nás po celý večer
zásobovaly obloženými talíři a grilovanými
klobáskami. Velké dík patří paní Tesaříkové, s jejímž laskavým svolením jsme

Ondrejov_2_2019_Final.indd 13

mohli opět využít kavárnu SKC! Pro mnohé
z nás nezapomenutelný večer zachytila ve
fotograﬁích Eva Kortusová. A na hladký
a bezpečný průběh plesu dozíral „přísným
okem“ Kevin Švec.
My rodiče jsme si tedy už jen vychutnávali skvělou atmosféru plesu. Nadšeně jsme
tleskali (vice než) deseti malým černouškům
– prvňáčkům, kteří nás všechny rozvlnili
v rytmu známé písničky. Nedlouho poté,
všichni již krásně oblečeni, nastupovali ke
slavnostnímu stužkování.
Pro prvňáčky tím slavnost pomalu končila,
deváťákům však jejich večer teprve začínal.
A začal opravdu skvěle!
Předtančení na hudbu Michaela Jacksona
připomnělo všem rodičům jejich náctileté
období a bylo proto po zásluze odměněno
bouřlivým potleskem.
Ve chvíli, kdy se uprostřed sálu objevil živý
strom ozdobený fotkami ze společných čtyř
let na druhém stupni, zjihlo jistě i matema-

tické srdce třídní učitelky Věry Hudcové,
které jinak krvácí, když její deváťáci nezvládají ani základní matematické operace.
Srdce nás rodičů se dojímalo o něco později
při slavnostním šerpování 9. třídy, po němž
následovala dlouho očekávaná chvíle, kdy
nás mladé dámy a mladí muži, již téměř
středoškoláci, vyzvali k prvnímu tanci.
Celý večer jsme se ani chvíli nenudili. Ať už
při dalším vystoupení 9. třídy, která s vtipnou
nadsázkou zopakovala svůj taneční výstup
z prvního školního plesu z roku 2010, kdy
zde vystoupili jako prvňáčci. Nebo při dražbě paštikového dortu, který byl vydražen za
neuvěřitelných 9 tisíc korun ve prospěch
Dětského domova ve Strančicích. Napjatě
jsme sledovali i losování tomboly, do které
nám sponzoři, uvedení na našich webových
stránkách, věnovali nemálo krásných cen.
Za to, že se všechny výhry dostaly ke svým
majitelům, děkujeme Lucii Diasové a Lucii
Hobíkové, které výdej tomboly zajišťovaly.
Stejně jako v loňském roce nás i letos
celým plesem hladce provedla pohotová
moderátorka Pavla Hudcová a výborná
kapela Gurmania Band.
Skvělý večer zakončilo ještě vtipné předpůlnoční vystoupení deváťáků a jejich třídní
učitelky. A jak naznačily jejich pyžamové
převleky – bylo načase jít spát.
Všem deváťákům a jejich rodičům, přítomným členům učitelského sboru a všem
členům Spolku Škamna patří ještě dík za
nezbytný úklid sálu a přilehlých prostor!
Za rok se těšíme na shledanou!
Za Spolek Škamna Ondřejov
Marie Foltánková
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Barevné dny ve škole
Letos, tedy ve školním
roce 2018–2019, se
opět konaly Barevné
dny. Organizovala je
paní Blanka Kyclerová. Soutěžilo se
o čokoládo-piškotový
dort s marcipánovou
růží nahoře. Na této
fotce můžete vidět radost dětí ze 4. A a povedený Červený den.
Tomislav Vrecion
4. třída

Sportovní soutěže

Osmáci na ministerstvu
Osmá třída naší školy se v březnu zapojila do výzvy Ministerstva životního
prostředí (MŽP), aby zaslala podněty k aktualizaci státní politiky životního
prostředí ČR. Využili jsme toho, že naše škola spolupracuje s AsÚ AVČR
a spojili jsme síly s mluvčím AVČR panem Suchanem.

Ž

áci se zúčastnili přednášky vedené
panem Suchanem na téma „Světelné
znečištění“. Poté se věnovali několik dalších
vyučovacích hodin v rámci českého jazyka
a rodinné výchovy diskusím a zpracování
svých nápadů. Výsledkem jejich skupinové práce byl dopis zaslaný pracovníkům
MŽP, ve kterém popisovali možnosti řešení
problematiky světelného znečištění.
Dopis našich osmáků měl ohromný ohlas na
MŽP, obdrželi jsme zvací dopis s návrhem
společného setkání našich žáků s ministrem
životního prostředí panem Richardem Brabcem v Praze. Tam jsme se také následně
společně vydali a navštívili jsme prostory
ve Sněmovní ulici, v poslanecké sněmovně
jsme se účastnili jako diváci jednání a hlasování a poté jsme se setkali s panem ministrem Richardem Brabcem v jednacím po-
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slaneckém sále. Zde měli naši žáci možnost
diskutovat o tématech týkajících se životního prostředí, zejména o problematice plastů,
sucha, ale i světelného znečištění.
Jsme velice hrdé na naše žáky za to, jak
úspěšně reprezentovali naši školu, nejen
během diskusí, ale během celého dne
stráveného ve Sněmovní ulici. Toto setkání mělo neuvěřitelný dopad nejen na
žáky, ale i nás, učitelský doprovod a důstojně zakončilo naše úžasně prožité dopoledne. Společné setkání našich žáků na
ministerstvu však nebyla jen jednorázová
akce, ale přímo na místě vznikla možnost
dlouhodobější spolupráce MŽP a naší školy, za kterou jsme a budeme velmi rádi.
O výsledcích této spolupráce se rádi podělíme třeba příště.
Eva Štosová a Vratislava Vomáčková

Sazka olympijský víceboj – je sportovní
program určený pro všechny děti na základních školách. Každý rok se žáci naší
školy zapojují do této soutěže a zároveň
se připravují na závody v olympijském
víceboji v hodinách tělesné výchovy. Letos se konalo okresní kolo závodů OV
v Říčanech. Z naší školy se zúčastnilo 16
žáků a žákyň 5.–8. tříd. Někteří postoupili
i do krajského kola, které se konalo 31. 5.
v Čáslavi na atletickém stadionu Vodranty.
Ze všech nominovaných škol středočeského kraje obsadila naše škola 13. místo.
Někteří soutěžící si udělali osobní rekordy
v jednotlivých disciplínách a všichni jsme
si užili krásný den v prima partě. Poděkování za pomoc s realizací akce patří
p. Kalousové.
Za Tv Blanka Kocanová
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P

okaždé jsme se sešli na autobusové zastávce ondřejovského náměstí a krásně společensky oblečeni jsme nastoupili do autobusu.
Zažili jsme zvláštní atmosféru. Přemýšleli jsme nad tím, jaké asi bude
představení o životě Karla Čapka. Pokládali jsme si otázky, jaké mohl
mít dětství a co zajímavého zažil. Většina o něm věděla jen to, že je to
český spisovatel. Když jsme po hodinovém rozchodu dorazili do divadla Rokoko, slušně a pomalu jsme se přesunuli do divadelního sálu.
Posadili jsme se na pohodlná červená sedadla. Během minuty byl sál
plný a představení mohlo začít. Byl to úžasný zážitek! Herci svým uměním zaplnili nejen jeviště, ale i balkóny, chodbičky v sále, okénka.
Divák byl vtažen do hry. Opravdu jsme se bavili.
Denisa Dřímalová, 8. třída

Prag und Deutschunterricht
„Sprich den ganzen Tag auf Deutsch!“ Sagte uns unsere Deutschlehrerin.
Wir kammen nach Prag mit einem Zug. Vom Hauptbahnhof sprachen wir vier Stunden auf Deutsch. „Was ist das hier?“ „Was steht
das dort?“ „Wie bekommt man zur Karlsbrücke?“ Das waren Frage
unserer Lehrerin und wir mussten immer antworten. Wir besichtigten auch das historische Prag, z. B. der Altstädter Ring, die Karlsbrücke, der Kleinseitner Ring, die Neruda – Gasse. Der Tag war
für ins interessantes Erlebnis.

Praha a výuka němčiny
„Mluv celý den německy!“ Řekla nám naše učitelka němčiny.
Přijeli jsme do Prahy vlakem. Od hlavního nádraží jsme mluvili
čtyři hodiny německy. „Co to je zde?“ „Co to stojí tam?“ „Jak se
člověk dostane ke Karlovu mostu?“ To byly otázky naší učitelky
a my jsme museli pořád odpovídat. Navštívili jsme také historickou část Prahy, např. Staroměstské náměstí, Karlův most, Malostranské náměstí, Nerudovu uličku. Tento den byl pro nás zajímavým zážitkem.
Žáci německého jazyka 7. a 8. třídy
Skupina německého jazyka ze 7., 8., 9. třídy se zúčastnila celostátní soutěže na téma Můj hrdina. Úspěšní soutěžící obdrží
věcné ceny od nakladatelství Fraus.

Č

ochtanův divotvorný hrnec jsme zhlédli v divadle Semafor.
Laskavý vodník na našich tvářích nejednou vykouzlil široký
úsměv. Vidět Jiřího Suchého a Jitku Molavcovou byla radost.
S pokorou oba vzpomínali na první vlastní variantu Divotvorného
hrnce, doplněnou gramofonovými nahrávkami.
Role Čochtana se ujala během dlouhých desetiletí řada herců. Werichův Čochtan překonán nebyl. Pan Suchý chce touto inscenací poděkovat nejúžasnějšímu Čochtanovi českých scén Janu Werichovi.
Divadlo v Dlouhé nás přivítalo inscenací spolku Kašpar Růže
pro Algernon. Třicátník Charlie Gordon má ambice naučit se číst
a psát. Od malička trpí mozkovou chorobou, která má za následek,
že si nedokáže zapamatovat, co se naučil. Herecký koncert herce
Jana Potměšila byl oceněn hlasitým dlouhotrvajícím potleskem.
A nakonec Jiráskova Lucerna. Žádná moderna, pohádka je divákovi
předložena v tradičním pojetí „ladovské“ scénograﬁe, s kostými, rekvizitami jako z notoricky známého ﬁlmového zpracování. Dobrácké
kladné postavy a zveličená pokroucenost postav záporných.
KMD každoročně nabízí 4 divadelní představení různých pražských divadel. Příležitosti být u něčeho mimořádného využíváme
už dlouhá léta a na konci divadelní sezóny se vždy cítíme obohaceni. Jsem ráda, že mohu být u toho.
Vratislava Vomáčková
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Dne 22. 4. je Den Země
Tento den je svátkem celosvětovým a slaví ho víc jak miliarda lidí
ve 175 státech světa. ZŠ bratří Fričů v Ondřejově rozhodně nezůstala pozadu a dne 23. 4. 2019 Den Země oslavila s plným nasazením. Hlavním tématem bylo třídění odpadů, jejich nadměrná
produkce a doba rozkladu. Zpestřením tohoto dne bylo i poznávání
zvířat a rostlin. Mladší žáci měli za úkol společně vytvořit „Strom
života“, na který napsali, jak oni sami chrání přírodu. Starší žáci
psali o tom, jak si představují Zemi za pár let. Paní učitelka Ing.
Hana Chaloupková připravila pro žáky praktickou ukázku toho, jak
se dá ﬁltrovat voda. Získali zde i informace, kolik vody je potřeba
na praní prádla či další činnosti, které nás denně provází. Výtvarné
i psané práce žáků byly vystaveny a v následujících dnech mohli
žáci porovnat svůj názor s názorem ostatních. Doufám, že program
tohoto dne přispěl k tomu, že se i naši žáci zamyslí nad tím, jak
mohou naši planetu šetřit, co nejméně zatěžovat životní prostředí
nejen v tento den, ale celoročně.
Ľubomíra Vandrovcová
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Světlo – dobrý sluha
a špatný pán!

P

řirozená tma je pro život většiny organismů stejně důležitá jako
přirozené světlo a pro některé dokonce ještě důležitější. Střídání
světla a tmy není přežitou rytmizací našeho života, ale metronomem
synchronizujícím fyziologické funkce organismů, včetně člověka. Důsledky nadbytečného umělého světla v noci, tzv. světelného znečištění
jsou jednou z mnoha daní, které lidské společenství platí za svůj
pokrok a rostoucí pohodlí. Díky vědeckým poznatkům se dozvídáme
stále více o konkrétních příčinách jeho nežádoucích dopadů na kvalitu
života mnoha organismů včetně člověka. Optikou těchto znalostí se
tato cena za světelný bonus ve formě nepřirozeného (umělého) světla
začíná jevit jako nepřiměřená. Světelné znečištění představuje riziko
zdravotní, bezpečnostní i ekologické. Lidé se také připravují nejen
o pohled na hvězdné nebe, ale i značné ﬁnanční prostředky, když si
vyrábíme světlo, které zbytečně svítí jinam, než kam má.
Mezi nejzávažnější zdravotní dopady umělého osvětlení patří narušení
tvorby melatoninu. Pokud je organismus vystaven světlu i ve večerních
hodinách, začátek sekrece melatoninu je odsunut. Tím je výrazně
zkrácena doba jeho produkce a tedy i množství, které se dostane
do krevního oběhu do ranních hodin, kdy je jeho sekrece přirozeně
utlumena kvůli rozednění. Melatonin je velmi účinným antioxidantem
a podporuje funkci imunitního systému. Jeho nedostatek se odráží ve
snížení regeneračních schopností lidského organismu a ve zvýšení
rizika vzniku rakoviny a dalších civilizačních chorob. Stejně tak je světelným smogem postižena příroda, neboť dochází k narušování přirozeného biorytmu zvířat, změnám jejich teritoriálního a reprodukčního
chování, včetně narušení orientace v noční krajině. Ke světelnému
znečištění dochází ze tří hlavních příčin. Především se svítí nadměrně,
bez úpravy intenzity světla v čase, kdy lidé spí. Dále jsou používána
osvětlovací tělesa s nevhodným směrem světla, často k nebi, do volné
krajiny nebo do oken obytných budov. A třetí příčinou je používání
světla s nevhodným zabarvením a intenzitou v nevhodnou dobu.
V únoru 2017 byla ministrem životního prostředí ustanovena mezirezortní pracovní skupina pro řešení této problematiky. Kromě Minis-

Z ONDŘEJOVSKÉ HVĚZDÁRNY

terstva životního prostředí v ní mají zastoupení ministerstva průmyslu
a obchodu, pro místní rozvoj, dopravy, vnitra a zdravotnictví a také
Svaz měst a obcí ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká astronomická společnost. Smyslem práce této skupiny je hledání nástrojů
pro omezení světelného znečištění a poskytnutí právní ochrany před
světelným znečištěním občanům. Vláda již na základě výsledků této
pracovní skupiny přijala dvě usnesení, posuzování vlivu světelného
znečištění se dostalo do procesu EIA, ministerstvo vnitra doporučilo
obcím možnost řešit obtěžování světlem v rámci nočního klidu, Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem životního prostředí
v letošním roce přidělí 130 milionů korun na projekty ohleduplného
veřejného osvětlení. Stále to ale nestačí, občan stále nemá možnost
účinné obrany před bezohledným svícením.
Ministerstvo životního prostředí vyzvalo veřejnost, aby zasílala své
podněty k aktualizaci státní politiky životního prostředí ČR. K tomu
se rozhodla i ondřejovská základní škola. Na základě přednášek
ve škole na téma světelného znečištění pak žáci zpracovali své
návrhy a odeslali je na Ministerstvo životního prostředí. Výsledek?
Jejich návrhy nejen že byly zaevidovány, ale žáci byli pozváni
do poslanecké sněmovny, kde se s nimi setkal ministr životního
prostředí Richard Brabec. Lepší „kurz“ občanské sounáležitosti
s věcmi veřejnými si snad ani nelze představit.
Pavel Suchan

Částečné zatmění
Měsíce 16. – 17. 7. 2019

V

noci z úterý 16. na středu 17. července nás čeká částečné
zatmění Měsíce. Měsíc vyjde nad obzor krátce po 21. hodině
středoevropského letního času. Potemnění Měsíce z levého okraje
si budeme moci všimnout přibližně 40 minut po východu Měsíce,
kdy se úplněk dostane do výšky přibližně 5° nad obzor. Částečné
zatmění začne ve 22:01:43 a potrvá téměř 3 hodiny. Maximální
fáze úkazu připadá na 23:30:44 a Měsíc při ní bude skryt v zemském stínu více jak 65 procenty svého průměru a bude se nacházet
necelých 15° vysoko nad obzorem. V té době napravo od Měsíce
(7° západně) najdeme planetu Saturn a nad jihojihozápadem bude
jasná planeta Jupiter. Všechna tělesa najdeme v Mléčné dráze,
která při tak vysokém procentu zatmění již relativně dobře vynikne,
samozřejmě mimo města, kde její viditelnost znemožňuje světelné
znečištění. Částečné zatmění skončí v 00:59:39 letního středoevropského času, tedy toho, který právě používáme.
Pavel Suchan

Spolupráce se školou

T

radiční květnové Dny otevřených dveří na hvězdárně jsou největší příležitostí podrobně
si prohlédnout pracoviště ondřejovské hvězdárny. A tradičně se na nich také podílejí žáci
a žákyně Základní školy bratří Fričů organizační službou. Mají tak možnost nejen se na takové
akci podílet, hvězdárně významně pomoci, ale také si v praxi zkusit, jak jednat s návštěvníky,
jak parkovat auta, jak vítat na hvězdárně a také si zažít pocit, že jsou součástí akce a na chvíli
i Astronomického ústavu AV ČR. To je už mnohaletá spolupráce Základní školy bratří Fričů
s Astronomickým ústavem AV ČR. Letos navíc, podobně jako v loňském roce, se žákyně základní školy podílely na beneﬁční hře pro děti, tentokrát ve prospěch léčebny v Choceradech.
Děkujeme žákyním sedmé, osmé a deváté třídy a příští rok se zase těšíme.
Pavel Suchan
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Střípky z SKC
AKCE
31. SRPNA
Cvičební dopoledne s Bárou a Ditou – malý sál
(9–12 hod., Dfuchsova1@gmail.com
19. SRPNA
Cvičební odpoledne s Bárou a Ditou – tělocvična
(14–18 hod.) barasourkova@seznam.cz
20. SRPNA
Divadlo Zamilovaný sukničkář – předprodej vstupenek
v Cukrárně u jahůdky
9. LISTOPADU
Představení Pražského tanečního divadla – předprodej vstupenek
v Rodinném klubu Pohoda (od září)

KAVÁRNA
V RODINNÉM KLUBU POHODA
Kavárnička získává na oblibě. Paní Tesaříková celý prostor klubu i s hernou pro ty nejmenší zútulnila a její milá obsluha dotváří
opravdovou pohodu. Od září bude nová otevírací doba: pondělí
12.30 – 19 hod., úterý 12.30 - 17 hod., středa 10 – 19 hod., čtvrtek
12.30 – 17 hod., pátek 12.30 – 19 hod. V průběhu prázdnin bude
zavřeno.

ORDINACE FYZIOTERAPIE
Ordinace se úspěšně rozběhla (čtvrtek, pátek na základě objednávky na 602 330 620). Fyzioterapeutka Mgr. Tereza Píglová,
Ph.D nabízí: diagnostiku, prevenci a léčbu poruch pohybového

aparátu. Řeší: Poúrazové a pooperační stavy, ortopedické vady,
neurologické poruchy, bolestivé stavy páteře a kloubů, vadné držení těla dětí školního věku a dospělých, korekce pohybových stereotypů, preventivní cvičící programy… Součástí léčby je vstupní
vyšetření se zpracováním kineziologického rozboru, na jehož
podkladě je stanovena nejvhodnější léčebná terapie. Při terapii
používá manuální techniky k uvolnění měkkých tkání a kloubních
blokád, dechové techniky, léčebnou tělesnou výchovu a speciální
metodiky.

BOULDERING
Bouldering je jednou z forem sportovního lezení a je součástí tělocvičny SKC. Stěna má maximální výšku 4,5 m a lezci padají do vysokých matrací, které pokrývají celou podlahovou plochu. K boulderingu není potřeba žádné vybavení, stačí sportovní oblečení
a měkké tenisky, případně lezecké boty. Bouldering je zároveň
velice zdravý sport namáhající rovnoměrně všechny části těla. Lezec „nese“ pouze svoji váhu, takže nehrozí, že by přecenil své síly
přílišnou zátěží. Při lezení posilujeme posturální svaly, učíme se
koordinaci, vyrovnáváme svalové disbalance atd. Intenzivně hledáme někoho, kdo by se ujal vedení lekcí (pondělí 15–17 hod.).
Zájemci si mohou rovněž pronajmout stěnu o víkendech (sobota
12–22 hod., neděle 8–15 hod.) kromě dnů, kdy probíhají akce.

SPORTOVCI SKC
Gratulujeme členům oddílu Taekwon-do, Vladimíra Machoty,
Senior Vice Presidenta ČFT a držitele mnoha evropských i světových titulů, rokenrolistkám Terezy Malé, juniorské mistryni světa v rokenrolových formacích i karatistům Kristiny Bosákové, mistryni Evropy, kteří úspěšně soutěžili na mistrovstvích republiky,
Evropy i světa a získali medailová umístění. Více informací na
www.skcvondrejove.cz. Nově budou jejich trofeje vystaveny ve
vestibulu SKC.
Bohumila Řešátková

Aktuální informace najdete na www.skcvondrejove.cz
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Léto v SKC v Ondřejově
Sportovně kulturní centrum v Ondřejově o prázdninách „nespí“! Zasportovat a protáhnout si tělo můžete i v létě díky
aktivitám některých našich lektorů a trenérů.
  Velkou tradici má Hatha jóga s Jolanou Kamarýtovou. Cvičí
se venku v prostorách parku staré hvězdárny od 17.30 do 19 hod.,
v úterý 23. a 30. července a 6., 13., 20. a 27. srpna. Vstupné je
dobrovolné ve prospěch hospicu v Čerčanech. Info na jolana.soukupova@seznam.cz. Pouze při nepříznivém počasí je jóga v prostorách SKC.

Olga Šípková

K oblíbenému cvičení Pilates, které Barbora Valuchová obohacuje využíváním různých pomůcek, se můžete přidat v pondělí
22. července a 5. a 12. srpna. Cvičí se v malém sále od 19 do 20
hod. Info na barborasourkova@seznam.cz.

zkušení instruktoři, příjemné prostředí SKC i krásná příroda v okolí
Ondřejova. Mezi nabídkou příměstských táborů jsou ty v SKC ojedinělé, neboť díky dotaci MPSV, Operačního programu zaměstnanost,
jsou zdarma (platí se pouze strava) a už jsou téměř plné.

  Rovněž v pondělí a to 15., 29. července a 12., 26. srpna od
20.05 do 21.20 hod. bude v malém sále cvičení zaměřené na
dynamickou jógu s relaxací pod vedením Dity Fuchsové. Info
na dfuchsova1@gmail.com.

  Věříme, že si vyberete a o prázdninách nezlenivíte! Budeme
tady pro vás s širokou a pestrou nabídkou nejen kurzů, ale i dalších
služeb (fyzioterapie, psychoterapie, celostní medicína, výživová
poradna, kavárna s hernou pro děti) a zajímavých akcí opět od
září. Uvítáme i zájemce o vedení kroužku boulderingu. Informace
najdete na www.skcvondrejove.cz.
Těší se na vás tým SKC.

Kruhový trénink, který Katka Kudrmanová ráda nazývá „kruháč“,
je do prázdninového programu zařazen nově. Bude v průběhu července a srpna organizován operativně na základě zájmu v obvyklých hodinách, ve středu od 19 do 20 hod. nebo v sobotu od 9 do 10 hod. Noví
zájemci o „kruháč“ se mohou registrovat na sealova@seznam.cz.
Boxeři si o prázdninách nedávají pauzu nikdy. Pod vedením
Standy Stárka a Zdeňka Štádlera boxují a zlepšují tvrdým tréninkem kondici v úterý, v červenci i v srpnu od 19.30 do 20.30 hod.
Prázdninoví zájemci se mohou přihlásit na z.stadler@seznam.cz.
Olga Šípková cvičí v SKC v průběhu roku pravidelně v úterý
od 18 do 19,30 hod. Aerobic a Body Form, ve čtvrtek ve stejný
čas Dance Aerobic a v neděli od 17 a od 18.30 hod. jógu. Lekce
bude mít i o prázdninách, jen nejsou pevně stanovené termíny.
Pokud se nahlásíte předem jako zájemci o její prázdninové lekce
na olga@sipkova.cz, bude vás včas informovat.
Ani děti nepřijdou zkrátka. Čekají je 4 turnusy příměstských táborů od 22. července do 16. srpna a stejně jako loni i pestrý program,
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Kalendář akcí Třemblat
Honební společenstvo Ondřejov pořádá „Myslivecký den“
13. 7. 2019 od 13 hodin na Zvánovické návsi
Myslivecké hry pro děti, sokolníci, trubači a další atrakce
Myslivecké občerstvení a jiné dobroty
Hasičská železná liga – Železný Třemblaťák
21. 9. 2019 po celý den u hasičárny Třemblat
SDH Třemblat se zapojili do „Hasičské železné ligy“ mladých hasičů, jejichž spolupořádající spolky jsou SDH Senohraby a SDH Mnichovice. Poslední závěrečná soutěž se bude konat v Třemblatech,
kdy v dopoledních hodinách proběhne tradiční Třemblatský „orienťák“
a v odpoledních hodinách bude probíhat soutěž „Železný Třemblaťák“.
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V sobotu 7. 9. 2019 bude v Ondřejově další ročník Ondřejovských slavností
Tímto navážeme na tradici minulých let. V odpoledních hodinách se můžete těšit na bohatý program,
občerstvení a ve večerních hodinách na koncert Roberta Křesťana.
Podrobné informace budou zveřejněny na plakátech.

SPORTOVNĚ KULTURNÍ CENTRUM V ONDŘEJOVĚ
Rozvrh kurzů (září 2019 – leden 2020) www.skcvondrejove.cz
PONDĚLÍ
Tělocvična

Platby do SKC jsou
označené fialově.
Černě vyznačené se
platí lektorům.
Změna vyhrazena.

15,00 – 16,00

Malý sál

16,30 – 17,15

Učebna

ÚTERÝ
Tělocvična

Malý sál

Učebna

9,15 – 10,15
Zdravá záda
M. Princová
DOSPĚLÍ
12,00 – 12,45
Flétna zobcová
J. Beránek
DĚTI ZAČÁTEČ.

STŘEDA
Tělocvična
Malý sál

9,00 – 9,45
MOMMYTIME
Cvičení dětí s rodiči
MEDVÍDCI
1,5 – 2,5 ROKU

Učebna

16,00 – 17,00

15,00 – 16,00
Parkour&Freerun
začátečníci
I. Mračková,APDT
DĚTI OD 6 LET
14,30 – 15,15
AJ H. Doron
I. Miškovská
DĚTI 2 – 4 ROKY
12,45 – 13,45
Kytara I
J. Beránek
DĚTI OD 6 LET
15,00 – 16,00
Rokenrol
T. Malá
JUNGLE
10,00 – 10,45
MOMMYTIME
Cvičení lezoucích
dětí s rodiči
ŽELVIČKY
OD 7 MĚSÍCŮ

Balet
H. Zadáková
DĚTI 3 – 4 ROKY
16,00 – 17,00
Keramika
I. Pudíková
DĚTI OD 5ti LET
16,00 – 17,00
Parkour&Freerun
pokročilí
I. Mračková,APDT
DĚTI OD 9 LET
15,30 – 16,15
AJ H. Doron-pok.
I. Miškovská
DĚTI 4 – 6 LET
13,45 – 14,30
Flétna zobcová
J. Beránek
DĚTI POKROČILÍ
16,00 - 17,00
Rokenrol
T. Malá
COLORS
11,00 – 11,45
MOMMYTIME
Cvičení ležících
dětí s rodiči
KLOKÁNCI
OD 4 MĚSÍCŮ

17,00 – 18,00
Basket - TYGŘÍCI
T.Kölblová,
J. Keclíková
DĚTI 6 - 9 LET
17,15 – 18,00

18,00 – 19,00
Karate

19,00 – 20,00
Sebeobrana

20,05 – 22,00
Badminton

K. Bosáková
6 – 12 LET
18,00 – 19,00

K. Bosáková
OD 12 LET
19,00 – 20,00

Balet
H. Zadáková
DĚTI 5 – 6 LET

Balet
H. Zadáková
DĚTI 1. ST. ZŠ

Pilates
B. Valuchová
DOSPĚLÍ

Bez trenéra
DOSPĚLÍ
20,05 – 21,20
Dynamická jóga s
relaxací
D. Fuchsová
DOSPĚLÍ

17,00 – 18,00
Rope Skipping
V ŘEŠENÍ
E. Staňková
SKUPINA
16,30 – 17,15
AJ H. Doron-pok.
I. Miškovská
DĚTI 6 – 9 LET
14,30 – 15,30
Kytara II
J. Beránek
OD 6 LET
17,00 – 18,00
Taekwon-Do
Oddíl V. Machoty
PRO VŠECHNY
16,00 – 17,00
Taekwon-Do

18,00 – 19,30
Aerobic a Body
Form
O. Šípková
DÍVKY, ŽENY
17,30 – 19,00
Hatha jóga
J. Kamarýtová
DOSPĚLÍ
15,30 – 16,30
Kytara, ukulele
J. Beránek
OD 6 LET
18,00 – 19,00
Basketbal, TYGŘI
Kölblová, Keclík.
DĚTI 10 - 13 LET
17,00 – 18,00
Rokenrol

19,30 – 21,00
Box a kondiční
box
S. Stárek
DOSPĚLÍ
19,15 – 20,45
Hatha jóga
J. Kamarýtová
DOSPĚLÍ
16,30 – 17,30
Kytara IV
J. Beránek
OD 8 LET
19,00 – 20,00
Kruhový trénink
K. Kudrmanová
DOSPĚLÍ
18,10 – 19,40
Balanční techniky
a SM-systém

Oddíl V. Machoty
PŘÍPRAVKA

T. Malá
PŘÍPRAVKA 4-6
17,30 – 19,00
Hatha jóga indiv.
J. Kamarýtová
rezervace

D. Řeháková
DÍVKY, ŽENY

17,30 – 18,30
Kytara V
J. Beránek
OD 8 LET
20,00 – 22,00
SOKOL

Zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků
UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO OZVĚN JE 25. 8. 2019.
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.

OZVĚNY, časopis pro obyvatele Ondřejova, Třemblat a Turkovic. Vydavatel: Obec Ondřejov, IČ: 00240567, adresa: Choceradská 62,
251 65 Ondřejov. Vychází čtvrtletně, je distribuován do schránek Českou poštou, číslo registrace: MK ČR E12695, elektronická podoba
www.obecondrejov.cz. Šéfredaktorka: Vratislava Vomáčková. Redakční rada: Hynek Kašpar, Ing. Naděžda Vlnasová.
Kontakt: ozvenyondrejov@gmail.com. Graﬁcká úprava: Studio Franklin Tisk: Label, Kutná Hora.
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Fotogalerie z jarních
ondřejovských akcí
foto František Povinský
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