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SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Vážení čtenáři,
čas opravdu kvapí a opět se blíží letní
prázdniny. V jarních měsících jsme dokončili některé akce, na kterých jsme pracovali
již několik měsíců.
Příjemným završením dotačního programu, s jehož využitím se nám podařilo koupit novou cisternu pro ondřejovské hasiče,
bylo její slavnostní předání. Z předání se
vyklubala moc příjemná akce, pro mě byl
mimo jiné velmi milým překvapením velký
počet návštěvníků. Potěšilo mě i ocenění
několika generací hasičů, kteří ve své době
neměli to štěstí oslavit nákup nového vozidla, přesto svým spoluobčanům nezištně
pomáhali. Dnes je již celá akce dokončena
včetně proplacení devadesáti procent kupní
ceny z dotačního programu.

stoupení, byli mezi své nové spolužáky
uvedeni budoucí prvňáčci a s deváťáky se
škola naopak rozloučila.

U Kampeličky a část ulice Seradovská (zde
vzhledem k délce úseku pouze asfaltovým
recyklátem).

S dětmi souvisí i příprava stavby nové
školy. Pokračují práce na projektové dokumentaci a věřím, že v nejbližších dnech se
nám podaří získat pozemek, který je nyní
ve vlastnictví římskokatolické církve a jehož připojením k našim pozemkům vytvoříme velkorysejší prostor pro stavbu a provoz
nové školy.

Necháváme zpracovat projekty na prodloužení veřejného osvětlení, opravu a výstavbu chodníků. Pro tyto akce se snažíme získat podporu z dotačních programů, některé
budeme realizovat z vlastních prostředků.

Zřizovatelem ondřejovské školy se od
1. 9. 2018 stává svazek obcí „Svazková
škola Ondřejov“, tento svazek byl založen za
účelem výstavby a provozování nové školní
budovy. Členy svazku jsou obce Ondřejov,
Zvánovice a Kaliště, to že investorem stavby
nové školní budovy bude svazek obcí nám
umožní snížit spoluúčast na ﬁnancování
stavby z třiceti na patnáct procent.
Bohužel jsme nedostali dotaci na opravu
místních komunikací, přesto máme v plánu,
kromě drobných oprav, zrekonstruovat ulici

Závěrem mi dovolte abych Vás pozval na
podzimní ondřejovské slavnosti, kterými
navazujeme na několikaletou tradici, byť
v loňském roce přerušenou a nahrazenou
velkou akcí v areálu astronomického
ústavu. Slavnosti proběhnou 8. 9. 2018,
věřím, že se opět stanou příjemnou příležitostí pro setkání ondřejovských občanů, rodáků, přátel a v neposlední řadě dětí, pro
které chystáme několik překvapení.
Teď již opravdu závěrem,
přeji všem příjemné prožití prázdnin
a načerpání nových sil.
Vladimír Zámyslický

Další akcí dokončenou v první polovině
letošního roku byla stavba chodníků, dne
31. 5. 2018 úspěšně proběhla závěrečná
kolaudační prohlídka a nyní ještě pracujeme na proplacení dotace.
Z dalších akcí, které proběhly v jarních
měsících nelze nezmínit tradiční vítání
občánků. Opět se nám sešlo tolik dětí, že
krásné prostory ondřejovského mlýna byly
zaplněny hned dvakrát. Dětská bezprostřednost, hrdost rodičů i radost prarodičů
je úžasným zážitkem. Jsem přesvědčen, že
je pro všechny představitele obce zážitkem
tak zavazujícím, aby obec pro své děti vytvářela co možná nejlepší podmínky pro příjemný, bezpečný a naplněný život, alespoň
já to tak vnímám.
Moc hezká akce, které jsem měl možnost
se zúčastnit, byl ples základní školy. V pátek 25. května jsem již od rána potkával
poblíž sálu SKC učitele i žáky a hemžení
trvalo celý den. Toto úsilí bylo korunováno
krásným večerem, kdy kromě mnoha vy-
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Obec Ondřejov srdečně zve všechny obyvatele Ondřejova a okolí
na Ondřejovské slavnosti, které se budou konat dne 8. 9. 2018 od
dopoledních hodin až do hodin večerních.
Již nyní se můžete těšit na bohatý program, spoustu muziky, bohaté občerstvení,
stánky s řemeslnými výrobky, keramikou, košíky, pleteným sortimentem, prostě na
vše, co k tradičním slavnostem patří. Večer vás čeká i příjemné hudební překvapení.
Vzhledem k tomu, že se program nyní dolaďuje, další informace budou v průběhu
léta upřesněny na www stránkách obce a na plakátech.
Dobré počasí a dobrá nálada jsou již nyní objednány, tak doražte a dobře se bavte!!!!
Hynek Kašpar

20/06/2018 12:57:41
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ZE ŽIVOTA ONDŘEJOVA, TŘEMBLAT A TURKOVIC

Předání nové Tatry
ondřejovským hasičům

Ondřejovské
slavnosti májí

5. května 2018 se v naší obci udála, troufnu si říct, historická událost. Téměř po Jako každou druhou květnovou sobo90 letech dostali hasiči z Ondřejova do užívání novou stříkačku. V roce 1929 to byla tu, letos 12. května 2018 u nás proběhly
dvoukolová motorová stříkačka zn. Bohuslav Ebert, nyní se jedná o cisternovou au- Slavnosti májí.
tomobilovou stříkačku na podvozku Tatra 815-7 řady Force. Vozidlo dodala ﬁrma Ko- V předvečer májí mladí svobodní chlapci roznebit – THZ Slatiňany. V Ondřejově nahradí 45 let starou CAS32 T148, na které se i přes sou domů mladým svobodným dívkám, které již
veškeré naše úsilí, projevuje zub času.
ukončily základní školu, májky, tzn. mladé břízky.
jednotka. Následoval projev starosty obce Na znamení pozvání slavnostního průvodu dívky
Mgr. Vladimíra Zámyslického a ředitele barevnými fáborky své májky ozdobí. V sobotu
HZS Středočeského kraje – územního od- ve 13 hod. to vypukne… Kapela pana Hrušky
boru Kolín Mgr. Bc. Dalibora Zemana. Poté zahraje první písně u místní hospůdky, odkud
předal starosta obce veliteli jednotky SDH se průvod, složený z muzikantů, tanečníků
Ondřejov symbolický klíč od nového vozu. a samozřejmě diváků, vydá postupně po všech
Následovalo požehnání a posvěcení nové ozdobených májkách. V každém domě se hosté
Tatry panem farářem ze Sázavy. Násle- dočkají vřelého přijetí a výborného občerstvení.
dovala komentovaná prohlídka nové Tatry, Tanečníci provedou dívky, jejich maminky a vůu které opět naši hasiči podávali zájemcům bec všechny ženy v domě několikrát dokola.
Kolem půl sedmé, po odtancování u všech
doplňující informace.
Na závěr celé akce, jak je již na našich ak- májek, se průvod vrátí zpět na náměstí, kde je
cích zvykem, jsme hlavně pro děti vyrobili na plácku u pizzerie místními hasiči připravena
velká máj. Pod velkou májí a před početným
velký kopec pěny.
Podle, nejen, mého názoru se celá akce obecenstvem zatančí děti z Ondřejova i blízvelmi vydařila, k čemuž přispělo i krásné kého okolí, oblečeni do staročeských krojů,
a ondřejovském náměstí ten den bylo počasí, které akci provázelo a hlavně dobrá českou besedu. Tu s nimi každý rok nacvičuje
k vidění celkem 18 kusů hasičské tech- nálada všech zúčastněných. Chtěl bych po- paní Z. Šebková a paní J. Sloupová.
niky, jak historické, tak i nejmodernější. Se- děkovat všem, kteří se na celé akci podíleli, Po zaslouženém potlesku se vylosuje z prošlo se zde velké množství lidí, a kdo tuto dále řediteli ZŠ Ondřejov p. Rovenskému daných výherních lístků výherce velké máje
akci navštívil, určitě nelitoval. Celá akce byla za poskytnutí části budovy školy. Zvláštní a hasiči velkou máj pokácí. Tanečníci si z pokázahájena představením významných hostů, poděkování a obdiv zaslouží obsluha ve cené máje odnesou ozdobený věnec na Májovou
dále představením všech sborů, které přije- stánku s občerstvením, který byl celé od- zábavu, kde se již všichni pobaví dle libosti.
Krásná tradice, která stojí za udržení. Příští
li s technikou. Poté následovala prohlídka poledne doslova v obležení.
druhou květnovou sobotu se tedy budeme těšit
hasičské techniky, která byla rozmístěna Za SDH Ondřejov
Dáda Řezníčková
Martin Keclík – velitel jednotky i u vás!
v parku před školou. Všem zájemcům o vystavenou techniku podávali ochotně informace kolegové ze zúčastněných sborů. Vše se
již ale ubíralo k vyvrcholení celé akce, jemuž
předcházelo vyznamenání a poděkování
za celoživotní přínos a práci pro sbor „dříve
narozeným“ členům SDH Ondřejov, kterým Od poslední zmínky o kanalizaci v Turkovicích jsme se posunuli do další fáze příjsme před zraky hojného počtu spoluob- pravy a já bych Vás chtěl informovat o aktuálním stavu. Vzhledem k tomu, že na
čanů, předali kromě ocenění i drobný dárek. projektu se pracuje, dodávám, že tyto informace jsou platné ke dni 15. února 2018.

N

Informace o ČOV Turkovice

Vše již směřovalo k vrcholu celého odpoledne a spoustu „nedočkavců“ se konečně
dočkalo. Za mohutného houkání a troubení
přijela před školu krásně nazdobená nová
Tatra, kterou přivítala nastoupená zásahová
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Získali jsme všechny pozemky, které jsou nezbytně nutné, jak pro výstavbu samotné čistírny, tak pro trasu potrubí pro přečerpávání
z Ondřejova. Chtěl bych tímto také velice
poděkovat všem majitelům pozemků, kteří
darovali část svých pozemků pro vybudování
kanalizace i pro znovuobnovení historické
stezky, která díky tomu bezpečně propojí
Ondřejov s Turkovicemi. Poděkování náleží
také všem majitelům pozemků, kteří povolili na svých pozemcích vybudování takovéto
velmi důležité stavby.
2. ledna 2018 vznikl Dobrovolný svazek obcí
Vejborka. Název byl vybrán podle malého
vodního toku, přítoku Sázavy, který se nachází v blízkosti budoucí stavby. Dobrovolný

svazek obcí je účelové sdružení dvou obcí
(Ondřejov a Kaliště), jediným účelem je vybudování a provoz ČOV a kanalizace v Turkovicích a Lensedlech. Tento svazek nám nejen
pomůže při ﬁnancování této velmi náročné
akce, ale je pro nás zásadní i při získání dotace. Máme pravomocné územní rozhodnutí
o umístění stavby, na základě kterého jsme
prostřednictvím odborné ﬁrmy zažádali o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
– žádost o dotaci byla podána 18. 1. 2018.
Bez ohledu na přiznání dotace, budeme
v nejbližší době žádat o vydání stavebního povolení a budeme tak pokračovat
v dalších úkonech nutných pro provedení
stavby.
David Kvapil, člen rady obce

20/06/2018 12:57:49
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ZE ŽIVOTA ONDŘEJOVA, TŘEMBLAT A TURKOVIC

Viděli jsme rok aneb mateřská škola v obrazech

Dnes již slova klasika: ,,Viděl jsem rok. Že může být rok symfonií, to
jsem si možná myslel, ale že ani jedna věta nebude rychlá, to jsem
nečekal...“ I my všichni viděli rok, avšak na rozdíl od básně ani nevíme, jak rychle nám utekl. V tuto chvíli mám na mysli školní rok, který
nám utekl jako voda. Myslím, že všichni učitelé se již těší na prázdniny, kdy si zaslouží všichni vydechnout, věnovat se svým aktivitám,
koníčkům a odpočinku a přitom nabrat síly na další školní rok.

V

mateřské škole se budeme loučit
s předškoláky. Je to tak trochu překvapení. Rozloučení předškoláků totiž
proběhne netradičně, ve spolupráci s Astronomickým ústavem AVČR. Více neprozradím, abych zachovala tajemství. Děkuji za
velmi vstřícný krok ze strany vedení Astronomického ústavu, panu řediteli, profesoru
Vladimíru Karasovi a panu Pavlu Suchanovi.
Jsem moc ráda, že se v Ondřejově opravily
chodníky, protože se po nich našim dětem
opravdu krásně chodí. Věřím, že bude Ondřejov i v dalších letech vzkvétat, jako doposud.
Podělím se s Vámi o pár zajímavých
okamžiků, které se udály na jaře.
Tradičním masopustem bych zahájila výčet
našich akcí, kterých jsme se jako mateřská
škola na jaře zúčastnili. Děti šly průvodem
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v maskách Ondřejovem, potěšily svou přítomností nejen rodiče a občany Ondřejova,
ale i obě paní doktorky a pana ředitele základní školy. Navštívili jsme také obecní
úřad a zazpívali masopustní koledy.
Ráda bych poděkovala základní škole za
možnost návštěvy zápisu dětí do prvních
tříd. Sledovala jsem děti nejen z naší mateřské školy, ale i děti z okolních mateřských
škol, jak si při zápise počínají. Celkově jsem
měla z dětí velkou radost. Zápis byl proveden velmi pěkně, děti měly možnost paní
učitelkám ukázat, co všechno se naučily.
A zároveň se seznámily s prostředím školy.
Také letos děti obletěly na koštěti Ondřejov
a poté si zasoutěžily na zahradách. Samozřejmě v maskách čarodějnic a čarodějů.
Letošní rok poprvé naše děti vystoupily
na slavnostní akci Vítání občánků, kdy po

krásném vystoupení dětí z družiny, pod vedením Blanky Kyclerové, vystoupily naše
děti s básní, písní a hrou na ﬂétnu, aby přivítaly své budoucí kamarády mezi námi.
Tradičně jsme byli také pozváni spolkem
Baráčníci na oslavu Svátku matek v SKC.
Vystoupily všechny třídy, včetně nejmenších dětí ze třídy Kuřátka. Paní učitelky
dostaly kytičku a děti sušenku.
Trochu se ohlédnu za dvěma zajímavými
akcemi. První z nich byl kurz arteﬁletiky,
kterou vedla vynikající lektorka, paní Vladimíra Slavíková. Kurz byl pořádán nejen
pro paní učitelky naší mateřské školy, ale
i pro učitelky z okolních mateřských škol
ve spolupráci s MAP Říčany, která kurz ﬁnančně podpořila. Arteﬁletika se velmi povedla, a s největší pravděpodobností se na
podzim zopakuje, tentokrát bude hrazena
ze šablon, o které jsme si v letošním roce
zažádaly.
Druhou, velmi významnou akcí byl společný
výlet učitelek mateřské školy, který vedla paní
Maruška Foltánková. Velmi ráda bych jí toutou cestou poděkovala. Naše kroky provedla
krásou pražských synagog, kde nám velmi profesionálně představila historii. Výlet
byl zakončen jízdou parníkem, kterým jsme
dojely až do Holešovic k Libeňskému mostu.
Doufejme, že zvítězí zdravý rozum a známý
kubistický most bude opravený krášlit naši
Prahu dál. Maruška Foltánková nám připravila test, který jsme na poradě jako bonus vyplnily. Ještě jednou moc děkujeme.
Nakonec bych ráda poděkovala za skvělý
kolektiv, který pracuje s ohromným nasazením, všech si velmi vážím. Mé díky
patří také za krásné webové stránky paní
Evě Kortusové a panu Josefu Hradečnému
zase za pomoc s IT technikou. A v neposlední řadě děkuji za spolupráci panu starostovi a Viktoru Votrubovi.
Všem přeji krásné prázdniny. Hodně slunce, ale i deště. Bude nám ho třeba.
Romana Brilová
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Vítězství starších žáků

P

o sezonách, kdy mužstvo našich žáků
skončilo vždy těsně pod 1. místem se
nám letos drtivým bodovým, ale i gólovým
náskokem podařilo vyhrát benešovskou
okresní soutěž starších žáků. V podstatě
jsme vyhráli vše, co šlo a ostatním jsme nedali ani tu nejmenší šanci na výhru. :-)

Za jarní sezonu jsme vyhráli všechny zápasy a podařilo se nám dát soupeřům 67 gólů
a dostat pouhých 10. Celkově jsme za sezonu 2017/2018 měli skóre 148:28. S Vojtou Haišem jsme se umístili v první desítce
nejlepších střelců okresu – Martin Potměšil
64 gólů a Vojta Haiš 33 gólů.

5

Nejen velká snaha všech hráčů, ale také
výborná práce trenérů, realizačního týmu
a ohromná podpora fanoušků byla hlavní
příčinou našeho vítězství. Tímto chci poděkovat všem spoluhráčům, trenérovi
Mírovi Svobodovi a fanouškům za moji
krásnou poslední sezonu v tom nejlepším
týmu starších žáků nejen na okrese Benešov. :-)
Marek Potměšil

Veteráni

Třemblatské čarodějnice
Každoročně se mnozí z nás vydávají 30. dubna „pálit čarodějnice“. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk, kdy
se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
iné to nebylo ani letos ve Třemblatech na kopci u lesa Botič. V sobotu před tímto svátkem se sešla parta třemblatských hasičů, aby
v lese pokáceli stromy označené hajným a připravili hranici. Hranice
byla opět pěkně velká a na ni mladí hasiči umístili na své pravidelné
schůzce čarodějnici.
I letos se soutěžilo o nejhezčí dětskou masku čarodějnice. Vyhlášení
proběhlo před zapálením hranice. Avšak ani tentokrát to nebyl lehký
úkol vybrat tu nejhezčí, a proto vyhrály všechny čtyři malé čarodějky.
Letošní účast byla opět hojná, sešli se jak místní, tak i přespolní
sousedé, a mohlo se začít slavit za krásného počasí s pomocí
dobrého občerstvení a pití.
Pod odborným dohledem dobrovolných hasičů proběhlo vše bez
problému a můžeme se těšit zase na příští rok. Poděkování patří
všem, kdo se na organizaci podíleli.
Jana Pácová, Třemblat

J
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C

esta z Prahy do Ondřejova mě jako vždy otravovala, ale ještě
než jsem vystoupil z přehřátého autobusu, můj pohled zavadil
o ty krasavce.
Neměly svaly, osmahlé líce, ale čtyři kola a nablýskaná uniforma
jim slušela tak, že jsem neodolal. Svůj foťák mám vždy při ruce.
A tak se s vámi dělím alespoň těmi pár záběry.
text a foto Martin Potměšil
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Brožkovna

Hledání historických faktů týkajících se obce Třemblat je stejné, jako
hledat jehlu v kupce sena. Kronika obce se bohužel nedochovala
a jen některé archiválie jako je např. Účetní kniha z let 1844–1893
jsou uloženy ve Státním okresním archivu Praha-východ ve Zdibech. Na obecním webu je nicméně uvedena zmínka, která mě zaujala: „Nejstarší stavení je „samota-brožkovna“, která byla původně
hájenkou spadající pod nedaleký Komorní Hrádek u Chocerad. Už
koncem roku 1700 zde žil rod Brožků, který zde působí dodnes.“

A

tak začalo mé pátrání po historii doposud nejstaršího dochovaného objektu
zvaného „brožkovna“. Přiznám se, že ač se
toto stavení nachází jen pár minut chůze
od místa kde bydlím, nikdy jsem tam nebyla. Když jsem se ale o svém záměru poodhalit tajemství „brožkovny“ zmínila svým
přátelům, nevěřícně zakroutili hlavou, a za
pár minut jsem se ohromena ocitla na
místě, které vám bezpochyby vyrazí svojí
krásou a atmosférou dech. Netuším, jestli
je to tím úžasným letitým sadem nebo bíle
natřenými sloupky u branky z latěk, které
spatříte na uvítanou. Jednoduše tam stojíte
a kocháte se a snažíte se do sebe vstřebat
co nejvíce z této poklidné atmosféry. Kolemjdoucí se bohužel dále nedostanou,
protože celý pozemek je soukromý. Já
jsem ale měla to štěstí, že současná majitelka, velice milá paní Alena Brožková,
souhlasila s mojí návštěvou. A tak jsme se
setkaly a povídaly si nejen o historii tohoto,
pro mne, malého kousku ráje na zemi.
Paní Brožková, jaký existuje nejstarší
dochovaný záznam o tomto stavení?
Nejstarším dochovaným dokumentem je
opis pozůstalostního Zápisu z 20. máje l. p.
1791, v němž se píše: „Léta Páně 1784 dne
24. července, když Josef Dubovský z toho-
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to světa sešel, zanechal na svůj vlastní náklad s povolením vrchního úřadu knížecího
panství Komorního Hrádku na panským
gruntě při obci Střemblatský vystavenou
podružskou chaloupku svojí manželce
Voršile a dětem Viktorii a Franzi k jejich
vlastnímu vládnutí...“ V zápisu se dále
píše, že: „Z ohledu konané hájenské služby
při panských lesích prvší Josef Dubovský,
nyní Franz Brožek, hajný, který sobě vdovu
Voršilu Dubovskou za manželku pojal osvobozen jest od povinnosti domovní činže…“
Konec 18. století lze tedy považovat za

počátek usídlení rodu Brožků v tehdejších
Střemblatech*.
Kam až sahají Vaše osobní vzpomínky?
Bezpochyby to jsou vzpomínky na moji babičku paní Antonii Brožkovou. Dodnes si
pamatuji z vyprávění, jak sušila ovoce, které se urodilo v sadu. Zejména švestky, ze
kterých poté vyráběla ta nejlepší povidla.
Na trávníku pobíhali husy a slepice. V chlévech byl ustájen kůň a kravka. Z nadojeného mléka se tlouklo máslo. V peci se pekl
domácí chleba a z kuchyně se linula vůně
domácích vdolků.
Je náročné pečovat o stavení, které je
přes dvě stě let staré?
To zajisté, ano. Neustálé sečení, téměř
každodenní natírání a opravy zaberou
hodně času. Mým cílem je však zachovat
jedinečnou atmosféru této lokality.
Když jsme se rozloučily, zavřela jsem na
chvíli oči, a na okamžik jsem se ponořila do doby, kdy na zápraží seděla babička
s copem bílých vlasů omotaných kolem
hlavy. Na klíně jí vrní černý kocour. Na míse
voní čerstvě upečené vdolky. Okolo pobíhají
smějící se děti a vše je zalité zapadajícím
sluncem. V noci sem z nedalekého rybníčka
doléhá milostný zpěv žabích milenců a vše
je ukolébáno k poklidnému spánku.
Ráda bych touto cestou poděkovala
panu H. Kašparovi, který je autorem doprovodných fotograﬁí.
*Podle informace Mgr. Roman Kolka, vedoucího oddělení Státního okresního archivu Praha-východ, asi naposled lexikon
z r. 1854 uvádí v německé verzi Střemblat.
Podle všeho šlo o zkomoleninu, která se
v „předmoderní“ době užívala střídavě; tehdy ještě nelze mluvit o „úředních“ názvech.
Od sčítání r. 1869 už to S-zmizelo, tehdy byl
tvar Třemblato, kolem r. 1900 též Třemblaty.
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Recitační
a pěvecká soutěž
Dne 14. března 2018 proběhlo v SKC Ondřejov školní kolo Recitační a pěvecké soutěže žáků 1. stupně. Z každé třídy postoupili
do školního kola tři vybraní zástupci. Porota
z řad žáků a učitelů odměnila v pěti kategoriích tři nejlepší recitátory knihou. V pěvecké
soutěži mezi sebou soupeřily jednotlivé třídy. Úžasná nejen pěvecká, ale dokonce
i pohybová vystoupení byla oříškem pro
porotu. S nejvyšším počtem bodů nakonec
zvítězila třída 4. A, kterou zvolili sami žáci.
Velice děkujeme spolku rodičů a přátel
školy v Ondřejově Škamna za ﬁnance na
nákup odměn pro žáky, ale i rodičům, kteří
se přišli na soutěž podívat a děti povzbudit.

8. školní ples
V pátek 25. května se v sále SKC Ondřejov uskutečnil 8. školní ples.
Jako jedna z organizátorek nemohu a vlastně ani nechci být objektivní, když říkám, že ples byl úžasný!

S

pokojenost mísící se s pochopitelnou
únavou se dala číst na tvářích snad
všech odcházejících.
Nejvíce si ples samozřejmě užili žáci obou
prvních tříd a deváťáci.
Ples jako již tradičně zahájilo vystoupení
prvních tříd. Celý sál se zbarvil do zeleno-červena a všichni si spolu s prvňáčky
notovali „Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko…“ Po slavnostním nástupu a představení byli prvňáčci ostužkováni.
Hned poté předvedla 9. třída to, čemu
jsme před dvěma týdny už skoro nikdo
nevěřili. Navzdory časové tísni nacvičili
pod vedením paní učitelky Evy Štosové
předtančení ve stylu Pomády, ze kterého
sršela energie a radost. Za jejich výkon je
plný sál odměnil bouřlivým potleskem.
Na vlně radosti z pohybu se nechali vzápětí
unášet i téměř všichni ostatní hosté v sále.
to když k tanci začala hrát kapela Gurmania
Band, která nás spolu s moderátorkou Pavlou Hudcovou skvěle provázela celým večerem. Tanec střídala jednotlivá vystoupení
rock´n´rollu, švihadel a Taneční školy
Team GJ Říčany.
Okamžik, na který všichni čekali, přišel po
osmé hodině večer. Před zraky dojatých
rodičů, prarodičů a přátel byl každý žák
9. třídy ošerpován. Slavnostní chvíle pokračovala, když deváťáci vyzvali k tanci učitelský sbor a rodiče.
Zlatým hřebem večera nebyla překvapivě
tombola, ve které bylo letos skoro tři sta
cen, ale dražba dortu, který deváťákům
věnovala paní Janoušková. Z napínavé
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dražby se nakonec stalo krásné gesto lidskosti, když se původně „soupeři“ v dražbě spojili a dort vydražili za neuvěřitelných
8 825 korun, které věnují jako příspěvek na
nákup sportovního vozíku pro bývalou žákyni zdejší školy. Společnými silami se pak
všichni do výborného dortu pustili.
Po losování třiceti největších cen tomboly,
mezi nimiž byl například elektrický zubní
kartáček, kávovar, sendvičovač a mnoho
poukázek na nejrůznější zboží a služby,
si všichni opět s chutí zatančili. Na závěr
plesu nás ještě deváťáci pobavili předpůlnočním tanečním překvapením, a i když
se nikomu nechtělo domů, byl již nejvyšší
čas se rozloučit.
Během celého plesu se o nápoje, občerstvení a tombolu staral Spolek Škamna Ondřejov. Všichni tedy pevně doufáme, že jste
si ples vychutnali všemi smysly!
Tímto bych chtěla všem, kteří se na přípravě a organizaci plesu podíleli, ze srdce
poděkovat!
Za Spolek Škamna Ondřejov
Marie Foltánková

Recitační soutěž – pořadí, SKC 14. 3. 2018
I. kategorie
1. David Martinec (1. A)
2. Natálie Chejnová (1. A)
3. Anna Zemanová (1. B)
II. kategorie
1. Vendula Freslová (2. B)
2. Vilma Foltánková (2. A)
3. Tomáš Honc (2. B)
III. kategorie
1. Ludmila Valuchová (3. A)
2. Tereza Hanušková (3. A)
3. Lukáš Kocourek (3. A)
IV. kategorie
1. Alžběta Teltscherová (4. A)
2. Dora Povinská (4. A)
3. Ondřej Tykal (4. B)
V. kategorie
1. Michaela Potměšilová (5. A)
2. Elen Prokešová (5. B)
3. Iva Bartůňková (5. A)
Pěvecká soutěž – pořadí, SKC 14. 3. 2018
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

třída
4. A
4. B
2. A
5. B
2. B
5. A
1. A
1. B
3. A

body
56
51
44
40
32
30
24
22
16

I. kategorie – 1. místo
David Martinec (1. A) – F. Hrubín: Brýle
II. kategorie – 1. místo
Vendula Freslová (2. B) – Kotě
III. kategorie – 1. místo
Ludmila Valuchová (3. A) – M. Kratochvíl:
O hradu Jemináček
IV. kategorie – 1. místo
Alžběta Teltscherová (4. A) – J. Žáček: Velryba
V. kategorie – 1. místo
Michaela Potměšilová (5. A) – J. Vodňanský:
Jana Potměšilová
Moje tužka ušatá
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Cesta do minulosti
Tímto nás uvítali děti ze 4. A na své vernisáži dne 31. 5. 2018, kterou pro ně vymyslela jejich třídní učitelka Ľubomíra Vandrovcová. Výstava obsahovala díla, která nás
zavedla do tajuplného světa minulosti. První exponáty nás překvapily již v chodbě
u vstupu. Hned nám bylo jasné, v jakém období se nacházíme. Jeskyně, jeskynní
malby, sádrové odlitky trilobitů, zasahující do dob starověku. Děti se mohly vyfotit
jako Flinstounovi nebo jako pračlověk.

D

alšími zajímavými exponáty byly šperky
z doby Keltů. Škoda, že se neprodávaly.
Tyto umělecké kousky nadchly hodně maminek. Středověk nám nabídl nejen šperky,
erby žáků a hrady z ovesných vloček, ale také
ukázku husitských zbraní. Člověk si připadal
jako v úplně jiné době, když padacím mostem
přecházel do další éry – starověku. Nádherné
hieroglyfy okolo Nefertiti, Horova oka či egyptské kočky Bastet. Nejinteraktivnějšími exponáty byly krabice s pískem, které skrývaly
mumie. Rodiče si museli zahrát na archeology a štětečkem je odkrýt. Celou vernisáž
obohatilo občerstvení, na kterém se podíleli
i rodiče. Moc děkujeme. Denisa Slavíková

Č

tenářská vyspělost nám není lhostejná, a proto čteme. Inspiruje nás k tomu mnohé, ale za zmínku stojí 24. knižní veletrh
a literární festival v Praze. Ani letos jsme si ho nenechali ujít a stálo
to za to! Slunečné prázdninové dny vám přejí žáci 6. a 7. třídy.

Opět jsme se zúčastnili
Upřímné poděkování patří deváťákům za jejich neocenitelnou
pomoc v letošním ročníku sbírky Liga proti rakovině. Ve středu
9. května vybrali žáci 9. třídy 16 521 korun.
Vratislava Vomáčková

Exkurze 9. třídy

Cyklistické závody v ondřejovské škole se staly tradicí.
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do Terezína a Litoměřic se vydařila. Splnila svůj účel a věřím,
že všichni byli spokojeni. Po hodinách výkladu, soustředění
a stoprocentní kázně upadli žáci na lavičky litoměřického náměstí a oddávali se oblíbené činnosti – přijímání potravy. Nemohla
jsem odolat a zmáčkla spoušť fotoaparátu. (Přála bych vám vidět
dopolední přestávky, kdy probíhá burza svačin).
Vratislava Vomáčková
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ci a sbírku, ve které se vybralo 9 000 Kč.
Nejen moje oko nezůstalo suché... Jsem
hrdá, že bydlím ve vesnici, kde mají lidé
srdce na správném místě.
Děkujeme všem, kdo náš projekt jakkoliv podpořili a přikládáme krátký vzkaz
přímo od Kristýny:
„Chtěla bych vám moc poděkovat za příspěvek. Mít svůj vlastní sportovní vozík pro
mě bude hodně znamenat, umožní mi věnovat se ﬂoorbalu naplno. Vážím si toho,
že mi pomáháte a na oplátku vám slibuji,
že se budu snažit v roli gólmana bránit co
nejlépe.“

Ohlédnutí za projektem
Kapka světla

Ještě jednou děkujeme, že pomáháte,
Za holky z Kapky světla,
Pavla Hudcová

Je to již více než přes půl roku, co jsme se s kamarádkami rozhodly,
že uspořádáme beneﬁční projekt pro naši kamarádku Kristýnu, která je od dětství na vozíku. Chtěli jsme vybrat dostatečné množství
peněz, aby si Kristýna mohla koupit nový sportovní vozík a věnovat
se tak naplno hře ﬂoorbalu.

J

e až neskutečné kolik lidí z Ondřejova
a okolí přišlo s vlastním nápadem
uspořádat pro náš projekt sbírku. Celkem
se uskutečnilo mnoho akcí – měli jsme
dílničku na vánočních trzích ve škole,
přispívali jste při rozsvěcení Vánočního
stromu v Ondřejově i během prezidentských voleb v Lensedlých. Další sbírka
proběhla při Oživlém Betlému. K příležitosti Dne Země jsme uspořádali beneﬁční akci na hvězdárně a o měsíc později
jsme na stejném místě pořádali během dní
otevřených dveří velkou hru pro děti. Také
jsme spustili on-line dárcovskou výzvu na
portálu Darujme.cz.

li se, s velkou dávkou humoru. Jednou
skupinkou byli pedagogové školy, kteří
vysypali své peněženky, aby mohli přehodit částku, která byla nejvyšší. V tu
chvíli přišel pán, který předtím v dražbě
vedl a svou částku na dort přihodil učitelům. V tom okamžiku se začaly sbíhat lidé
z celého sálu a přispívat do „dražby“, která se z ničeho nic proměnila ve spoluprá-

Jeden z nejsilnějších zážitků celého
projektu přišel ale velmi nečekaně na
plese základní školy:
Babička jedné žákyně 9. třídy upekla nádherný dort a věnovala ho deváté třídě, aby
si ho mohli vydražit a mít nějaké peníze třeba na společný výlet. Devátá třída se ale
po chvíli dražení rozhodla výtěžek věnovat
na náš projekt, tedy bývalé žačce naší školy, Kristýně. Už to samo o sobě bylo velmi
dojemné.
Jenže, co následovalo pak? Do dražby
se zapojili čtyři aktivní muži a přehazova-
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
V sobotu 24. března se v místní základní škole uskutečnila hojně navštívená Velikonoční výstava, na kterou jsme vás prostřednictvím plakátků i našich webových
stránek zvali.

D

Keramika
Dne 16. června 2018 zavítala do ZŠ bratří Fričů v Ondřejově paní Irena Pudíková, která
provozuje keramickou dílnu v Turkovicích.
Děti ze 4. A, 5. A a 5. B si mohly vyzkoušet
práci s keramickou hmotou a vyrobit si svůj
originální výrobek. Na počátku byla hrouda hlíny, která se pod rukama dětí měnila
v malé skřítky. Poté se skřítci musely nechat vypálit v peci. Nastal okamžik, kdy děti
očekávaly jejich návrat z pece. A povedlo
se! Rozhodně bylo těžké rozhodnout, který ze skřítků je nejlepší. Všechny výtvory
byly originální. Děkujeme paní Pudíkové za
keramicky strávený čas a mnoho úsměvů,
které skřítci vykouzlily na obličeji dětí.
Ľubomíra Vandrovcová

íky nasazení paní učitelek ze školní
družiny a školního klubu a díky organizačnímu elánu paní Marie Fuchsové
ze Škamen se navzdory hektickým přípravám podařilo pozvat zajímavé prodejce
z okolí, jako například pana Petra Vlasáka
z pražírny kávy Primocoffee ze Strančic,
Minimlékárnu Tehov a jiné.
Zajímavé a jarně laděné výrobky jste si
mohli nakoupit v celkem 19 stáncích.
Nechyběl samozřejmě ani stánek školní
družiny a školního klubu, jejichž nápadité
výrobky jistě ozdobily nejeden velikonoční
stůl v Ondřejově a okolí.
Spolek ŠKAMNA Ondřejov se na Velikonoční výstavu také pečlivě připravil. Největší ruch panoval kolem stánku s občerstvením, který návštěvníci výstavy během
velmi krátké doby celý vykoupili. Všem
chutnal domácí chléb a pomazánky, jidáše,
tartaletky i quiche. V dalších našich stáncích jste si kupovali velikonoční perníčky či
máslové sušenky. Doufáme, že háčkovaní
ptáčci i jarní květinové aranže navodily
u vás doma tu správnou jarní atmosféru.
Na Velikonoční pondělí byla jistě nejedna
mladá slečna či paní vyplacena pomlázkou,
kterou si mohly děti uplést v naší velikonoční dílničce za neúnavné pomoci členek

našeho spolku. Celkem se upletlo 23 pomlázek!
Věříme, že z této Velikonoční výstavy odcházeli všichni návštěvníci spokojeni a že
na ně i naší zásluhou dýchlo jaro, které
jsme všichni už tak netrpělivě vyhlíželi.
Budeme se na vás těšit na dalších akcích, které Spolek ŠKAMNA Ondřejov
spolupořádá!
Za Spolek ŠKAMNA Ondřejov,
Marie Foltánková

Zápis do 1. třídy 2018
Pokud jste potkali ve slunečnou sobotu 14. dubna 2018 významně se tvářící vyﬁntěné malé slečny a chlapce, kteří mířili k základní škole v Ondřejově, pak vězte, že
to byli budoucí školačky a školáci, kteří šli v doprovodu rodičů k zápisu do 1. třídy.
Jako obvykle na ně čekala řada zajímavých aktivit – od pohovoru s paní učitelkou až po návštěvu Krtka astronauta v podkrovní třídě, kde mohli pozorovat hvězdárenským dalekohledem věž kostela či špičky okolních stromů.
Cesta za tradiční a slavnou postavou Krtka vedla přes malý „sportovní areál“
a také přes výtvarnou dílnu. Zde si děti mohly vyzkoušet, jak jsou šikovné v těchto oblastech. Škola v tento den uvítala 42 dětí předškoláků, do dvou prvních tříd by mělo nastoupit od 1. září 2018 celkem 36 dětí.
Děkuji celému týmu pedagogů a dalších zaměstnanců školy, kteří se na přípravě
a průběhu zápisu podíleli, rovněž panu Pavlu Suchanovi z AÚ v Ondřejově a v neposlední řadě nesmím zapomenout na paní kuchařky, které byly po celou dobu zápisu
připravené nabídnout dětem i rodičům ve školní jídelně něco dobrého na zub.
Milí budoucí školáci a školačky – moc se na vás těšíme!
Hana Chaloupková, zástupkyně ředitele

Ondrejov-2_2018.indd 10
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Noční svítící oblaka a tipy na jejich pozorování
Každoročně můžeme na soumrakové letní obloze pozorovat vzácný typ oblačnosti tvořící se vysoko
v zemské atmosféře. Jev, který si v posledních letech našel vděčné diváky i fotografy, byl poprvé
pozorován v červnu před 133 lety. Noční svítící oblaka představují nejvýše pozorovanou oblačnost
v zemské atmosféře. Tvoří se každoročně nad polárními oblastmi ve výškách kolem 83 km a to po dobu
několika týdnů kolem letního slunovratu. Na severní polokouli jsou hlavním obdobím jejich výskytu
červen a červenec, o půl roku později nastávají příhodné podmínky pro jejich tvorbu na jižní polokouli.
Tato oblaka bývají nazývána též pojmem stříbřité oblaky a vžila se pro ně i anglická zkratka NLC.

M

ají vzhled namodralých či bělavých
závojů obvykle nízko nad severním
obzorem, kde jsou pozorovatelné výhradně za večerního či ranního soumraku, je-li sluneční kotouč 6° až 16°
pod obzorem. NLC jsou tvořeny shluky
drobných ledových částeček o rozměrech
kolem 0,1 mikronu. Uplatňuje se zde tedy
Rayleighův rozptyl, kdy se efektivněji rozptyluje krátkovlnná (modrá) složka slunečního záření, které v době pozorování
stále osvětluje horní mezosféru. Nedávná
měření z družice AIM potvrdila, že krys-
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talizační jádra, na kterých namrzá vodní
pára, jsou tvořena převážně meteorickým
prachem. K namrzání dochází však pouze
za extrémně nízkých teplot pod –123 °C,
které v horní mezosféře panují paradoxně
pouze v letních měsících. Naše území se
nachází poblíž jižní hranice zeměpisných
šířek, odkud lze NLC pozorovat. Tato oblaka pokrývají v tenké vrstvě celou polární
oblast, severněji od 65° severní šířky však
nejsou pozorovatelná kvůli přílišnému jasu
oblohy (nenastává zde tma), na jih od nás
se už tvoří jen zřídka.

Jak a kdy je tedy
vhodné se pokusit NLC
pozorovat?
Zkuste za jasných červnových a červencových soumraků upřít své zraky nízko
mezi severozápadní a severovýchodní
obzor – velmi orientačně večer po dobu
asi jedné hodiny od 22:30 (letního času),
resp. od 02:30 ráno. Spatříte-li jemné
struktury oblaků podobných řasovité
oblačnosti, s bělavým či namodralým
nádechem, možná právě sledujete noční
svítící oblaka.
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Úplné zatmění Měsíce
27. / 28. července 2018
Tohoto nepochybně nejočekávanějšího měsíčního zatmění celého desetiletí budeme
svědky z pátku na sobotu (přičemž podstatná
část úkazu připadá na pátek pozdě večer).
Půjde totiž o první úplné zatmění viditelné
v České republice po 3 letech, nicméně jeho
hlavní výsadou bude průchod Měsíce geometrickým středem zemského stínu. Díky tomu
bude Měsíc při maximální fázi úkazu, která
proběhne v ČR již relativně vysoko nad obzorem, velmi tmavý (na Měsíc se bude promítat
nahnědlá „centrální skvrna“ zemského stínu,
kam dopadá nejméně slunečního záření lomeného zemskou atmosférou). S tím souvisí
i největší možná délka fáze úplného zatmění
– Měsíc bude ponořen celý v zemském
stínu 1 hodinu 43 minut. Poslední takové
„středové“ zatmění jsme mohli spatřit v červnu
2011, další se odehraje až v červnu 2029 (to
bude geometricky ještě „středovější“ – takřka
dokonale, nicméně Měsíc v ČR zapadne za
obzor ještě před maximem úkazu).
Hned po soumraku se objeví již potmavlý úplněk nízko nad jihovýchodním obzorem (v Praze vychází ve 20 hodin 47 minut
SELČ, v jiných místech ČR se údaj liší v minutách). V té době již bude ponořen levým
dolním okrajem asi 35 procenty svého průměru v zemském stínu. Úplné zatmění začíná jen o tři čtvrtě hodiny později, kdy Měsíc
najdeme asi 5,5° nad obzorem. Na obzoru
pod Měsícem zrovna vyjde Mars. Tehdy
bude ještě obloha světlá pokročilým soumrakem, nicméně začne hodinu a tři čtvrtě
hodiny dlouhá totalita, při které postupně nastane noc. Středem zemského stínu Měsíc
projde při výšce 11,3° nad obzorem, totalita
skončí až 16° nad obzorem. Další hodinu
pak Měsíc bude vystupovat ze zemského
stínu (v letním čase částečná fáze končí až
po půlnoci). Ještě asi 10 minut bude možné
sledovat slábnoucí ztmavnutí západního
okraje Měsíce v zemském polostínu.
Jako třešnička na dortu, činící z tohoto úkazu
ještě mimořádnější zážitek, připadá právě na
datum úkazu i velká opozice Marsu se
Sluncem. Při ní bude Mars dosahovat maximální hvězdné velikosti –2,78 mag. Jen
o 4 dny později, 31. července, pak bude rudá
planeta od roku 2003 nejblíže k Zemi. Dělit
ji od Země bude 0,38496 AU (astronomické
jednotky), tedy 57,59 milionů km. Úhlový
průměr Marsu bude činit 24,31“, což umožní
tuto planetu pozorovat i v malých dalekohledech jako zřetelný kotouček (a ve větších
přístrojích na ní budeme moci pozorovat tzv.
albedové útvary). Právě při zatmění Měsíce
budou obě tělesa na opačné straně oblohy
než Slunce, a tudíž velmi blízko sebe. V době
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úkazu najdeme mimořádně jasný Mars (s výraznou naoranžovělou barvou) jen necelých
6° jižně od zrudlého Měsíce! Poprvé si tak
veřejnost bude moci na vlastní oči ověřit
nesmyslnost každoroční kachny o „Marsu

velikosti Měsíce“, neboť i při tak velkém přiblížení bude rudá planeta stále přibližně 75x
úhlově menší jak Měsíc v úplňku.
Pavel Suchan

Prohlídky hvězdárny pro veřejnost
Po celé léto o sobotách, nedělích a státních svátcích můžete využít prohlídek hvězdárny pro veřejnost, vždy od 10, 13 a 16 hodin. Nejbližší veřejné akce se vstupem zdarma
budou pozorování úplného zatmění Měsíce 27. července, prohlídky hvězdárny v rámci
pochodu Po stopách kocoura Mikeše 15. září a Evropská noc vědců v pátek 5. října.
Těšíme se na vás.
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Malý sál

Tělocvična

NEDĚLE

Malý sál

Tělocvična

SOBOTA

Malý sál

Tělocvična

PÁTEK

Učebna

Malý sál

Tělocvična

ČTVRTEK

Učebna

Malý sál

Tělocvična

STŘEDA

Učebna

Malý sál

Tělocvična

ÚTERÝ

Učebna

Malý sál

Tělocvična

PONDĚLÍ

9.00 – 10.00
Kruhový trénink
K. Kudrmanová
DOSPĚLÍ

9.30 – 11.00
Box a kondiční box
S. Stárek
OD 10 LET

9.00 – 9.45
MOMMYTIME
Cvičení dětí s rodiči
MEDVÍDCI
1,5 – 2,5 ROKU

9.00 – 10.00
Zdravá záda
M. Princová
DOSPĚLÍ

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

19.30 – 21.00
Box a kondiční box
S. Stárek
DOSPĚLÍ
19.15 – 20.45
Hatha jóga
J. Soukupová
DOSPĚLÍ

poradna

18.00 – 19.30
Aerobic a Body Form
O. Šípková
DÍVKY, ŽENY
17.30 – 19.00
Hatha jóga
J. Soukupová
DOSPĚLÍ

17.30 –
Psychologická
D. Podhráská
DĚTI I DOSPĚLÍ
17.00 – 18.00
Rope Skipping
L. Staňková
DĚTI POKROČ.
16.30 – 17.15
AJ H. Doron-pok.
I. Miškovská
DĚTI

16.00 – 17.00
Keramika
I. Pudíková
DĚTI OD 5 LET
16.00 – 17.00
Parkour&Freerun
pokročilí
I. Mračková, APDT
DĚTI OD 9 LET

15.00 – 16.00
Taekwon-Do
Oddíl V. Machoty
rezervace

16.00 – 17.00
Rokenrol
T. Malá
KOŤATA

17.00 – 21.00
Volejbal
SOKOL
18.30 – 19.45
Jóga
O. Šípková
DOSPĚLÍ
17.00 – 18.15
Jóga
O. Šípková
DOSPĚLÍ

18.00 – 19.00
Hip Hop
M. Štěpinová
DĚTI ZŠ

SOKOL

16.00 – 17.00
Taekwon-Do
Oddíl V. Machoty
PRO VŠECHNY

17.00 – 18.00
Balet
H. Zadáková
DĚTI ZŠ

SOKOL

19.30 – 20.30
Rezervace
B. Šeblová
18.00 – 19.00
Výživová poradna
V. Martincová

15.45 – 17.00
Rokenrol
V. Kajuková
JUNGLE

19.00 – 20.00
Pilates s Port de Bras
B. Valuchová
DOSPĚLÍ

18.00 – 19.00
Zdravě do kondice
Z. Ambrožová
DOSPĚLÍ

16.30 – 18.00
Muzikál
Muzikálové studio Múzy
Herectví, zpěv

15.00 – 16.30
Muzikál
Muzikálové studio Múzy
Herectví, zpěv

10.45 – 11.45
Powerjóga i pro začátečníky
L. Marešová
DOSPĚLÍ

15.00 – 16.15
Rokenrol
T. Malá
STARS

19.45 – 22.00
Badminton
Bez trenéra
DOSPĚLÍ

18.00 – 19.30
Dance Aerobic
O. Šípková
DÍVKY, ŽENY

19.00 – 20.00
Jin jóga i pro začátečníky
L. Marešová
DOSPĚLÍ

SOKOL

19.30 – 21.00
AJ indiv.
B. Šeblová
rezervace

17.30 – 19.00
Hatha jóga indiv.
J. Soukupová
rezervace

11.00 – 11.45
MOMMYTIME
Cvičení ležících dětí s rodiči
KLOKÁNCI
OD 4 MĚSÍCŮ

10.00 – 10.45
MOMMYTIME
Cvičení lezoucích dětí s rodiči
ŽELVIČKY
OD 7 MĚSÍCŮ

17.00 – 18.00
Rope Skipping
I. Staňková
OD 6 LET

19.30 – 20.30
Powerjóga i pro začátečníky
L. Marešová
DOSPĚLÍ

18.00 – 19.30
Balanční techniky
a SM-systém
D. Řeháková
DÍVKY, ŽENY

17.00 – 18.00
Rokenrol přípravka
T. Malá
DĚTI 4 – 6 LET

16.00 – 17.00
Rokenrol
T. Malá
STARS

15.00 – 16.00
Rokenrol
T. Malá
JUNGLE

16.00 – 17.00
Florbal
D. Podhráská
DĚTI 11 – 15

20.00 – 22.00
Volejbal
TJ SOKOL
Ondřejov
19.00 – 20.00
Kruhový trénink
K. Kudrmanová
DOSPĚLÍ

18.00 – 19.00
Taekwon-Do
Oddíl V. Machoty
rezervace

17.00 – 18.00
Taekwon-Do
Oddíl V. Machoty
PRO VŠECHNY

13.45 – 14.30
Flétna zobcová
J. Beránek
DĚTI OD 6 LET

12.45 – 13.45
Kytara I
J. Beránek
DĚTI OD 6 LET

15.00 – 16.00
Florbal
D. Podhráská
DĚTI 6 – 10

17.30 – 18.30
Kytara V
J. Beránek
OD 8 LET

16.30 – 17.30
Kytara IV
J. Beránek
OD 6 LET

15.30 – 16.30
Kytara III
J. Beránek
OD 6 LET

14.30 – 15.30
Kytara II
J. Beránek
OD 6 LET

15.30 – 16.15
AJ H. Doron-pok.
I. Miškovská
DĚTI

14.30 – 15.15
AJ H. Doron-pok.
I. Miškovská
rezervace

15.00 – 16.00
Parkour&Freerun
začátečníci
I. Mračková, APDT
DĚTI OD 6 LET

20.00 – 21.15
Power jóga
D. Fuchsová
DOSPĚLÍ

19.00 – 20.00
Pilates
B. Valuchová
DOSPĚLÍ

18.00 – 19.00
Balet
H. Zadáková
DĚTI 1. ST. ZŠ

17.15 – 18.00
Balet
H. Zadáková
DĚTI 5 – 6 LET

16.30 – 17.15
Balet
H. Zadáková
DĚTI 3 – 4 ROKY

15.30 – 16.15
Rodiče a děti
MOMMYTIME, MEDVÍDCI
1.5 – 2.5 ROKU
– 20.30
rezervace

20.05 – 22.00
Badminton
Bez trenéra
DOSPĚLÍ

19.00 – 20.00
Sebeobrana
K. Bosáková
OD 12 LET

18.00 – 19.00
Karate
K. Bosáková
6 – 12 LET

17.00 – 18.00
Cvičení nejen na opičích dráhách
MOMMYTIME
DĚTI 3 – 6 LET

– 17.00
Muzikál
Muzikálové studio Múzi – tanec
DĚTI ZŠ

15.30
Muzikál
Muzikálové studio Múzi – tanec
DĚTI ZŠ

SPORTOVNĚ KULTURNÍ CENTRUM V ONDŘEJOVĚ (ROZVRH KURZŮ ZÁŘÍ 2018 – LEDEN 2019; WWW.SKCVONDREJOVE.CZ)

KALENDÁŘ AKCÍ
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Prázdniny a nové pololetí v SKC v Ondřejově
V průběhu června končí pravidelné kurzy, někteří lektoři budou
fungovat i o prázdninách. Již nyní se můžete těšit na pravidelné
lekce hathajógy s Jolanou každé úterý od 17.30 hodin tradičně na
hvězdárně, tentokráte i se záměrem charity. V létě se chystá cvičit
i Dita Fuchsová, Standa Stárek i Olga Šípková (sledujte informace
na našich stránkách www.skcvondrejove.cz)
Příměstské tábory jsou připraveny v termínech od 23. 7., 30. 7.,
6. 8. a 13. 8. a již plně obsazeny. Jednotlivé týdenní bloky povedou
především lektoři SKC, L. Mášová, B. Valuchová, M. Stavinohová
a paní učitelky ze školního klubu v SKC. Tyto tábory jsou pro
děti ZDARMA, rodiče zaplatí jen příspěvek na stravování (obědy
a svačiny 750 Kč). Děti budou mít k dispozici tělocvičnu, veškeré

vybavení SKC, budou chodit na výlety, v programu každého bloku
je i populárně naučné povídání o záchranářině a promítání a povídání o přírodě a ekologii. V každém týdnu bude k dispozici i cvičitel
a instruktor sebeobrany, je připravováno mnoho dalších programů,
např. výlet, bojová hra apod. Tábory jsou již obsazeny.
16. – 20. 7. Prázdninový kurz pro kluky a holky s Blankou Kocanovou, fyzioterapeutkou a učitelkou TV na ZŠ bratří Fryčů v Ondřejově. Dopolední kurz letního sportování (od 9 do 12 hod.) je určen
pro děti 2. stupně ZŠ, které baví aktivní trávení prázdnin s míčem
i bez. V rámci kurzu bude zařazeno i lezení na boulderingové stěně.
Uzávěrka přihlášek je 25. června na b.kocanova@email.cz.
Zápisy do kurzů je od 10. do 16. 9. v rodinném klubu Pohoda
od 16 do 19 hod., kdy začíná většina kurzů (některé již od 3. 9.)
nebo on-line na www.skcvondrejove.cz. Platí pro kurzy pod SKC,
které jsou vyznačeny v rozvrhu. Ostatní kurzy si zajišťují jednotliví
lektoři sami včetně vybírání plateb.

Nábory a novinky
MOMMYTIME zve: „Přijďte si zacvičit se svými nejmenšími. Připravujeme pro vás opět cvičení různých věkových kategorií. Cílem
našich lekcí je podpora psychomotorického vývoje, hudebně pohybové výchovy a procvičování jemné a hrubé motoriky. Děti se naučí pobytu a spolupráci v kolektivu. Cvičení je doprovázeno písničkami a říkadly s využitím pomůcek. Při cvičení s nejmenšími dětmi
se naučí maminky manipulaci s miminkem a správným úchopům.
Závěr cvičení tvoří kojenecká masáž. Ve všech kategoriích během
cvičení instruktorka individuálně dohlíží na správný psychomotorický vývoj dítě a v případě potřeby zodpoví dotazy týkající se vý-
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voje a péče o děti. Pro samostatné děti bez rodičů jsme připravili
opičí dráhy ve velké tělocvičně.“
Na HIP HOP a STREET DANCE zve Marie Štěpinová: „Jmenuji
se Mája a mám ráda tanec. Budu tu pro všechny odvážlivce, co
se nebojí naučit se novým věcem, vyzkoušet si prvky z Hip Hopu
a Street Dance. Věřím, že si spolu zablbneme a všem ukážeme, že
i tanec může být jednou z priorit člověka.“
  MÚZY – dětské muzikálové studio přijímá nové děti z 1. – 9.
ročníku ZŠ pro rok 2018/2019 i v Ondřejově. Studio působí již 6 let
v Praze-Kolovratech, od roku 2017 také v Benešově a v SKC v Ondřejově. Studio navštěvuje cca 80 dětí. Vyučují lektoři s praxí v muzikálech a divadlech. Výuka je třífázová: zpěv, herectví a tanec.
Cílem je příprava talentovaných dětí na umělecké školy, začlenění
do vlastní dětské skupiny KOMIX i velké závěrečné vystoupení
v červnu 2019. Děti ze studia MÚZY běžně účinkují v pražských
muzikálech (Hybernia, HD Karlín, Broadway), uplatňují se i ve ﬁlmu, reklamě, dabingu. Bližší informace na tel.: 603 516 647 a na
linda.matouskova@pixapro.cz.

11. 11. v 19. hod. „Příbuzné si nevybíráme“, divadelní představení
agentury Harlekýn, jehož hru „S tvojí dcerou ne“ s vynikajícím
hereckým obsazením jste mohli vidět v dubnu. Prodej vstupenek zahájen v cukrárně U jahůdky, Ondřejov náměstí, cena od 350 Kč.
  24. 11. Představení Tanečního studia Impuls, které patří
k nejdéle existujícím tanečním souborům v České republice,
funguje nepřetržitě už od roku 1975. Zaměřuje se na současný
moderní a scénický tanec a kromě televizních a dalších projektů
připravuje každoročně celovečerní představení.
V jednání jsou i další zajímavé akce i kurzy.
Vše najdete na www.skcvondrejove.cz, nebo volejte na 777 668 212
i 773 693 319 nebo mailujte na skcvondrejove@seznam.cz.
Bohumila Řešátková

  KRUHÁČ neboli kruhový trénink s profesionální trenérkou
Katkou Kudrmanovou bude od září i v tělocvičně a 2x týdně.
Jednotlivé lekce jsou vedeny formou kruhového intervalového
tréninku. Vždy 30 vteřin se „tvrdě maká“, pak cca 15 vteřin pauza,
střídá se stanoviště a jede se dál. Na začátku je společné zahřátí,
rozpohybování, tzv. aktivní strečink, pak 30 minut dřiny podle popsaného modelu, nakonec pomalé a důkladné protažení. Toto je
ideální forma tréninků pro hubnutí a tvarování postavy (kardio plus
posilování). Náročnost je přizpůsobena fyzické kondici účastníků
kurzu.

AKCE
  19. 10. Koncert Malina brothers, nejznámější „sidemeni“
českého country a folku se úspěšně představili loni 6. října
v nadšené atmosféře SKC v Ondřejově a uvidíme je i letos.

Zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků
UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO OZVĚN JE 25. 8. 2018.
Příspěvky zasílejte na adresu redakce.ozvenyondrejov@gmail.com.
Výjimečně lze příspěvek odevzdat na podatelně OÚ. Texty příspěvků zasílejte ve standardním formátu .doc, docx. Nevkládejte
do textu fotograﬁe a graﬁcké materiály, tyto musí být dodány jako samostatné soubory, ve formátech .jpg, .tiff, případně .pdf.
Fotograﬁe musí vyhovovat požadavkům pro tisk.
VZHLEDEM K OMEZENÉMU ROZSAHU ČASOPISU JE LIMITOVÁN I ROZSAH PŘÍSPĚVKŮ.
Organizace města, spolky a sdružení – max. 1 strana A4 textu – 5000 znaků
Občané a ostatní přispěvatelé – max. 30 řádek textu – 2500 znaků
(písmo Times New Roman, velikost 12, okraje normální, řádkování 1, zarovnání vlevo)
Delší příspěvky je možné zveřejnit jedině po dohodě s redakcí, případně bude autor vyzván ke zkrácení příspěvku.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku plně odpovídá autor externího příspěvku.
Přednost při uveřejňování mají příspěvky týkající se aktuálního dění ve městě.
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Vážení čtenáři, přátelé, dovolte, abych vám
mohl přiblížit svět, který miluji, je to v podstatě poslední nedotčený kout naší země.
Tak, jak fotografuji především přírodu, tak
jsem si fotoaparát kdysi vzal i do vodní
říše a tento svět si zamiloval, tak doufám,
že i vás zaujme a potěší. Některé z fotograﬁí, které vidíte, byly oceněny v mezinárodních i tuzemských soutěžích. Byly, jsou
a doufám, že nadále budou vystavovány
například v plzeňské zoologické zahradě,
v Czech Press Photo výstavní síni, pražské
ZOO a dalších. Věřím, že si najdou místo
i v Ozvěnách a potěší, popřípadě budou
inspirovat kolegy fotografy v Ondřejově
a okolí k dalším dobrým fotkám a vás
všechny budou i motivovat k ochraně přírody a toho všeho krásného kolem nás. Mějte
všichni pěkné letní dny a pamatujte, ryba je
kámoš a želvička taky!
Hynek Kašpar
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