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 EDITORIAL

Vážení čtenáři, spouobčané a příznivci našeho zpravodaje,
oslovení v titulu by mělo být doplněno
ještě dalším přívlastkem – trpěliví. Proto ještě opakovaně. Vážení a trpěliví čtenáři, dostáváte na stránkách nového vydání Štěchovických proudů informace
shromažďované a zpracovávané téměř
tři měsíce převážně dámskou částí redakční rady.
Červnová povodeň značně poznamenala
nejen obecní a soukromé nemovitosti,
ale zkomplikovala provoz i místní tiskárně, která náš zpravodaj tiskne. Daň
za romantické přírodní krásy je – bohužel

– neúměrně vysoká. Všem nejmenovaným,
kteří se jakkoli podíleli, či dosud podílejí
na popovodňové obnově náleží dík a úcta.
Potěšující skutečností je rekonstrukce tělocvičny ZŠ, za finančního přispění z nadace
ČEZ a pořízení zametacího a kropicího vozu
z dotace od SFŽP – operační program ŽP.
Za pozornost určitě stojí zpráva o činnosti
TJ Štěchovice, oddíl fotbalu, který hraje třetí
nejvyšší soutěž v republice a rozšiřuje svou
činnost o oddíl nohejbalu. Na ZŠ působí
již druhým rokem oddíl juda. Pro mě je
pak velmi potěšující informace, vyplýva-

jící z rozhovoru poskytnutém Štěchovickým
proudům, autorsko-interpretačním párem,
který si zde našel oblíbené místo.
Právě proto jsem v očekávání na jejich
vystoupení u příležitosti adventního koncertu ve štěchovickém kostele a další připravený projekt – vánoční muzikál Děvčátko, v paláci Fénix na Václavském náměstí. Věřím, že si vyberete .
Pěkné zážitky při čtení přeje
JoSEF ZáZVorka
 Z ÚřADu

ŠKODA NA OBECNÍM MAJETKU PO POVODNÍCH

– finanční situace městyse Štěchovice
Štěchovice zasáhly v červnu 2013 ničivé povodně a v srpnu bouře, která také
způsobila škodu na majetku, nejen obecním. Rádi bychom vás informovali o finanční situaci městyse.
Veřejnou sbírkou a díky dobrovolným
dárcům získaly Štěchovice 374.097,- Kč.
Děkujeme všem dárcům, kteří zaslali nebo poskytli finance – fyzické
i právnické osoby z blízkého okolí i z daleka, lidé, kteří chtěli pomoci.
Další finance jsme obdrželi od města
Chrudim – poskytlo ZŠ částku 100 000 Kč
na obnovu po povodni a ČEZ v rámci
rychlého přidělení dotace v krizových
situacích pomohl ZŠ částkou 250 000 Kč
na tělocvičnu a 50 000 Kč na speciální
učebnu – cvičnou kuchyňku.
Povodní byla zásadně poškozena ZŠ,
hřiště s umělým povrchem, sklepní prostory, zídky a zahrada MŠ, DPS – sklepní
a garážové prostory včetně ordinace pana doktora Růžičky. Dále povodně
poničily i hasičskou zbrojnici, naštěstí se vyhnuly
MFC. Byla zatopena čerpadla a další nákladná zařízení v obecních objektech. Na Kocábě zničila povodeň komunikace, lávky…
nejen v Zadních koncích
bylo zničeno bouří veřejné
osvětlení. Ničivé události
se nevyhnuly ani Masečínu
(komunikace – křižovatka)
a Třebenicím. Došlo k se-

suvu půdy a nejen škodě na majetku, ale
2 lidé přišli o život.
Stát samozřejmě vypsal různé dotační
programy na obnovu majetku po povodních a jiných živelných pohromách.
Pro soukromé domy a objekty nabídlo
pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj –
přispělo lidem do max. výše 30 tisíc Kč.
Dále je možné požádat MMR o výhodné úvěry. Informace byly zveřejněny
na webu městyse www.stechovice.info.
Lidem pomáhá také „Červený kříž“,
který proplácel nákup nové bílé techniky, která byla v domácnostech zničena povodní, a dále proplácel příspěvek
na čištění studní zasažených povod-

ní, které jsou jediným zdrojem pitné
vody pro objekt. Rozbor vody z těchto
studní provedla zdarma krajská hygienická stanice. Mezi občany se také
dostala přímá finanční pomoc od Ministerstva práce a sociálních věcí a z humanitární organizace Člověk v tísni.
První žádost ze strany úřadu o finance
se týkala tzv. PRVOTNÍCH NÁKLADŮ, které na základě žádosti proplácel Krajský
úřad Středočeského kraje a byly podporovány ze strany Ministerstva financí.
Velice děkujeme za velmi rychlé reakce při proplácení záloh na tyto prvotní
náklady, které se týkaly bezprostředního odstraňování povodňových škod
– odpady, vývoz septiků, odstraňování
naplavenin, revize elektrozařízení, provizorní komunikace, pomoc armády,
hasičů… – zkrátka všeho, co uvede
obec do normálního stavu, než se začne opravovat.
Prvotní náklady se vyšplhaly ve Štěchovicích na bezmála 4 miliony korun.
V den uzávěrky časopisu zaslal Kraj na účet městyse 3 milióny korun českých.
Samozřejmě jsme závislí také na tom, jestli všechny vykazované faktury budou započítány do prvotních nákladů.


Dokončení na str. 2
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 Z ÚřADu

ŠKODA NA OBECNÍM MAJETKU PO POVODNÍCH –


Dokončení ze str. 1

Dále je odsouhlaseno zastupitelstvem
požádat o následující dotace:
1. Státní fond životního prostředí nabízí
v rámci Operačního programu životní
prostředí podporu v prioritní ose 6 Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů
a skalních řícení – o finance bude požádáno pro Třebenice, kdy dojde k monitorování stavu a ke stabilizaci svahu
2. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo program č. 117D914 pro Obnovu
obecního majetku po povodni. Jelikož je majetek městyse nově velmi
dobře pojištěn, na mnoho věcí se
vztahuje pojistka. Nové pojištění zorganizoval v roce 2011 pan Jaroslav
Andrle a můžeme mu jenom děkovat. Nikdo z nás neočekával a nepřál
si další povodně – ale vyplatilo se
zrevidovat dosavadní pojistky, které
byly pro městys absolutně nevýhodné. I přes dobré pojištění se pokusíme
o finance požádat a je otáz
otáz-
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kou, v jaké výši nám budou přiděleny. V pojistkách je spoluúčast a ta
s ohledem na velké poškození není
zanedbatelná. Aby tedy neplatily Štěchovice z rozpočtu vysoké částky, které mohou být investovány jinde, požádáme i MMR o finanční výpomoc.

3. Ministerstvo dopravy pomáhá obcím
postiženým povodní při opravě komunikací, mostů, veřejného osvětlení…
ze strany úřadu byly vyčísleny škody
a požádáno o částku cca 8 miliónů.
Dotace nám byla přidělena a nyní je
třeba vypsat výběrové řízení a vše
stihnout do konce roku 2013, což se
i díky lhůtám výběrového řízení a především díky ročnímu období, které
přichází, jeví nereálné. Obec požádala
o prodloužení lhůty pro realizaci a dle
projektové dokumentace bude použita částka daleko nižší, cca 3 milióny.
Někomu se může zdát, že opravy na
obecních budovách nepostupují tak rychle jak by tomu mohlo být, ale veškeré práce musí probíhat správnými
technologickými postupy
nepřítea naším největším nepříte
lem je stále vysoká vlhkost
v zatopených objektech.
Do dnešního dne byly v ZŠ
opraveny učebny, šatny,
výtah, tělocvična s přilehlými prostory a sociální
zařízení v celém přízemí,
učebna dílen byla dokončena v listopadu. Celkové
náklady na rekonstrukci činí 3,5 miliónu Kč.
V DPS byly při povodni a následně
při srpnové bouři kompletně
zatopeny pro-

story sklepů a ordinace lékaře. Ve sklepích musela být kompletně vyměněna
elektroinstalace a prostory se nadále
vysoušejí. V ordinaci lékaře je současná
vlhkost 76 %, což nám neumožňuje s rekonstrukcí začít. Předpokládaná částka
na opravy v celém objektu včetně již
opraveného výtahu dosáhne 600 tisíc Kč.

V MŠ voda kompletně poničila sklepy, dlažbu a opěrnou zeď u hlavního
vchodu v celkové hodnotě 200 tisíc.
V listopadu proběhla také rekonstrukce hasičské zbrojnice, na kterou se
předpokládají náklady cca 350 tisíc Kč.
Práce na sportovišti při ZŠ začnou
na jaře, z důvodu nutnosti zjistit stav
rozvodů tepelných vrtů, která jsou nešikovně uložena právě pod tímto sportovištěm. Nejnižší nabídka na rekonstrukci
samotného sportoviště je 570 tisíc Kč.
Voda způsobila také velkou škodu
v kotelně ZŠ, kde jsou již z velké části
opravy dokončeny s náklady 422 tisíc Kč.
Veškeré opravy prováděly firmy, se
kterými má městys servisní smlouvy,
nebo prošly řádným výběrovým řízením.
Ze strany zastupitelstva a krizového
štábu došlo k pružné reakci, městys se
obnovil ve všech oblastech velmi rychle
a nyní je třeba spoléhat na pomoc vyšších orgánů a složek státu. Je třeba si
uvědomit, že především díky hospodaření současného vedení městyse mělo
být v kritické chvíli z čeho bráno a spoléháme na to, že finance použité na následky povodní se nám z velké části vrátí.
Zpracovaly:
VěRA JIRÁSKOVÁ,
KATEřINA ROžNÍČKOVÁ,
OLgA HLAVÁČKOVÁ

Z OBCE 

– finanční situace městyse Štěchovice
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 Z OBCE

DEN iNTEgrOVANéHO záCHrANNéHO

systému ve Štěchovicích

Dne 30. září 2013 se ve Štěchovicích v areálu Multifunkčního centra uskutečnil
Den integrovaného záchranného systému. Akci pořádala sociální a kulturní komise městyse Štěchovice. Cílem bylo, po několikaleté pauze, navázat na v minulých letech pořádané Dny IZS, které byly organizovány jinými sdruženími.
Hlavním smyslem pořádání této akce jednotka hasičů Jílové, Záchranná službylo šířit osvětu v ochraně veřejného ba, říční policie. Děti se seznamovaly
zdraví, v prevenci sociálně patologických s prací jednotlivých složek, získávaly
jevů, v pomoci lidem v nouzi a ve zvýše- povědomí o správném chování při situaní povědomí dětí o správném jednání při cích ohrožujících zdraví a život a o jejich
předcházení.
mimořádných situacích.
Akce probíhala v areálu obecního
Multifunkčního centra a částečně na pozemcích Povodí Vltavy, které ochotně
prostory zapůjčilo městysi pro tuto akci.
Po zahájení a přivítání hostů proběhlo
představení jednotlivých přítomných
složek. Poté starosta městyse odstartoval Den IZS. Akce se zúčastnily děti z mateřské školy Štěchovice, Základní školy
Štěchovice, Základní školy Hradištko,
klienti SPMP Hvozdy a občané Štěchovic.
V průběhu programu byly na jednotlivých stanovištích k vidění doprovodné
statické ukázky ČČK Chrudim, Policie ČR
místní oddělení Hradištko, Celní zprávy,
Městské policie Jílové, dobrovolní hasiči Štěchovice a Hradištka, Profesionální
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Děti mohly prověřit svoji
zdatnost na připravené lanové dráze a na hřišti MFC.
V 11:30 proběhla akční
ukázka součinnosti složek
– vyprošťování osoby z havarovaného vozidla a následné hašení požáru.
Po celou dobu akce byl
zajišťován pitný režim
a svačinka pro děti.
Organizaci zajišťovali
zaměstnanci mateřské školy, Multifunkčního centra
a členové sociální a kulturní komise.

Pobyt na jednotlivých stanovištích byl
organizován třídními učiteli.
Ke zdárnému průběhu celé akce také
přispělo pěkné slunečné počasí.
Všem, kteří nezištně pomáhali, upřímně děkujeme.
Za kulturní a sociální komisi
roŽNíČkoVá
J. MarkoVá
V a k.
Vá
k roŽNíČ
í koVá
íČ
V
Vá

 INFORMACE

těŽBA ZLAtA
NA MOKrSKU

Na základě požadavků, které vyplynuly ze setkání starostů „dotčených“ obcí
v Chotilsku dne 21.10. 2013, vám sdělujeme informaci o předání podepsaného dopisu všemi zúčastněnými (starostové dotčených obcí) ministru životního
prostředí.
Ve čtvrtek 24.10. v 10:00 bylo starosty čekalo při povolení průzkumu resp. při
Povltaví na ministerstvu životního pro- následné těžbě zlata:
středí předáno komuniké starostů (od
Výše uvedené je zveřejněno na
Chotilska přes Buš až po Štěchovice),
www.facebook.com/Mokrsko
které žádá ministra MZP o zamítnutí žáa www.chotilsko.cz.
dosti o povolení průzkumu ložisek zlata
na Mokrsku. Občané přišli podpořit staČlánek byl zpracován
rosty a vyjádřit nesouhlas s krajně podivna základě informací
nými zprávami, které začínají z ministerpana Bc. Hynka Hypra,
stev pronikat k občanům.
tajemníka obecního úřadu Chotilsko
tel.: 318 543 756
Pro informování občanů v 10 bodech
e-mail: tajemnik@chotilsko.cz
shrnutí toho nejpodstatnějšího, co by nás

DESATERO NEBEZPEČÍ,
PROČ OBČANÉ ODMÍTAJÍ TĚŽBU ZLATA NA MOKRSKU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9.000 tun jedovatého arsenu v zemi
těžba s použitím jedovatého kyanidu
hrozící zamoření Vltavy, která teče v těsné blízkosti naleziště
neúnosné zvýšení prašnosti (nutné rozemílání vytěžené horniny)
nevratné zničení rekreační oblasti Povltaví
na místo krásných údolí uložiště nebezpečných odpadů na desítkách hektarů
likvidace zemědělství v širokém okolí
zamoření spodních vod
rekultivace kterou budou platit příští generace
maximálně 10 tun zlata pro Českou republiku a 90 tun zlata pro zahraniční
těžařské společnosti

=> stojí nám to opravdu za to ?
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 INFORMACE

v jednací síni
děle a na úřadě městyse
ne
ní
im
dz
po
á
čn
ne
slu
ožství lidí
Byla krásná,
začalo scházet velké mn
h
ác
din
ho
h
níc
led
po
od
se v časných
minky…
v náručí s překrásnými mi

Konalo se zde další VÍTá

NÍ NOVýCH OBČáNKů.

vodu
ový termín posunut z dů
Protože byl původní červn
švech“.
ve
la
ka
dětí se zvýšil a síň „pras
povodní, počet vítaných
í…
diče, příbuzn
Přišli rodiče, ale také praro
vě
i
tu, př kterém se jejich no
a všichni byli svědkem ak
ovic.
oplatnými občánky Štěch
narozené děti staly práv
ové
tní list a drobné upomínk
Miminka obdržela pamě
bylo
tem
dě
nu. Rodičům a jejich
předměty, maminky květi
řky
ká
ota od paní matri
popřáno vše krásné do živ
rosty Čapka
Ivany Sůvové, od pana sta
y Markové.
lav
a paní ředitelky MŠ Jaros
elo pěvecké vystoupení
Celý program doprováz
Mgr. Petry Jenčkové.
Velice jí tímto děkujeme.

NOVĚ BUDOU PŘIVÍTáNI
élie (srpen)
Bilal Samuel, Jircová Am
(září)
Papírníková Olívie Anna
Jelínková Anna (říjen)
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 INFORMACE

PASO
V
na ma
lého á N Í
15. 9.

čtenář
e

2013

Ve stejný den měli příležitost stát se
„Malými čtenáři“ všichni loňští
prvňáčci, kteří o tuto akci přišli
také z důvodu povodní.
Pro rodiče a další diváky si obě
bývalé třídy 1. A a 1. B
pod vedením paní učitelky Vačkářové
a paní učitelky Beránkové
připravily literární pásmo
plné nejen textů a písmen,
ale i písní a krásných kreseb.
Hostem byla i spisovatelka
Petra Braunová, která dětem
předala dárek – svou knihu
„Rošťák Oliver“.
Všichni žáci na závěr s radostí
oznámili: „Už umím číst“.
Přejeme jim mnoho krásných zážitků,
které jim knihy v životě nabídnou.
Za sociální a kulturní komisi
Olga Hlaváčková
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 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zprávy ze Základní školy Štěchovice
iNfOrMACE z wEBOVýCH STráNEK

v tělocvičně

BesedA
A výstAvA mineráLů
V týdnu před podzimními prázdninami jsme uskutečnili výstavu s besedou

se opět sportuje

„CO SKRýVá NAŠE ZEMĚ?“

Výstava byla uspořádána v rámci výuky tohoto tématu v předmětech Přírodověda a Vlastivěda.
Akce se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně.
Exponáty na výstavu byly zapůjčeny
dětmi ze 4. třídy a velká většina pochází
ze soukromé sbírky paní učitelky Kateřiny Obermajerové.

BESEDA

o drogách A ŠikAně

Ve dnech 6. a 7. listopadu absolvovali všichni žáci druhého stupně (vždy
ve dvouhodinovém bloku) besedu s nadpraporčíkem Zdeňkem Chalupou – policejním mluvčím Policie ČR pro Prahu – venkov. S panem Chalupou spolupracujeme dlouhodobě a jeho pozváním i náplní besed jsme reagovali na aktuální
dění v naší škole.
dotazníků mohu konstatovat, že většinu
žáků program zaujal a odnesli si i nové
a potřebné informace k prezentované
problematice.
Pro rodiče: V případě jakýchkoli problémů týkajících se Vašich dětí kontaktujte metodika prevence (Klára Budilová)
nebo některého z učitelů naší školy. Vždy
Vám rádi pomůžeme či poradíme při řešení obtíží. Můžeme Vám také zprostředkovat kontakt s odbornými pracovišti,
poradci, neziskovými organizacemi…
Mgr. KLÁRA BuDILOVÁ

sportovní akce v letošním roce

Po vydařeném vystoupení florbalistů I. stupně, kteří postoupili do finálové skupiny, je na programu další sportovní zápolení.
12. listopadu si vybraní žáci naší školy změřili síly se svými vrstevníky
v rámci okresního kola Praha-západ v Přespolním běhu s BK TOuR. Závod
se uskutečnil v Jílovém u Prahy a zúčastnila se ho družstva chlapců a dívek z 2. stupně.
Další sportovní akce se konají na přelomu listopadu a prosince.
NEJBLIŽŠÍ PROgRAM: Okresní kola Praha-západ ve florbalu

- 26. listopadu 2013 – chlapci – IV. kategorie
- 28. listopadu 2013 – chlapci – III. kategorie
- 3. prosince 2013 – dívky – IV. kategorie
- 5. prosince 2013 – dívky – III. kategorie
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Místo konání: Sportovní areál HAMR Braník, Praha

V sobotu dne 19.10. 2013 se v Neratovicích uskutečnily prestižní závody v
Judo za účasti 159 závodníků z 19 oddílů z okolních krajů ČR a hl.m.Prahy.
Oddíl Judo Davle a Judo Štěchovice reprezentovalo 11 závodníků, kteří získali
celkem 8 prvních míst, 1 druhé místo a
2 třetí místa. Na tomto úspěchu se aktivně podílely i sestry Terezka a Anička
Tkaczykovy. Terezka získala neuvěřitelné první místo a Anička místo třetí.
Obě děvčata tak vzorně reprezentovala jak svůj
oddíl Judo, tak i svoji ZŠ Štěchovice.

JUDO

řeč byla o nejčastěji užívaných drogách včetně alkoholu, tabáku a marihuany, o nebezpečí závislosti obzvláště
v období dospívání, o hrozících trestech
za držení i distribuci návykových látek
a dopadu záznamu v trestním rejstříku
například při hledání práce… Dále byl
žákům promítnut film popisující jeden
reálný případ šikany včetně právní dohry
pro agresory.
V návaznosti na besedu žáci vyplnili
dotazník týkající se obsahu akce a jejího
informačního přínosu. Na základě těchto

Od poloviny října má naše škola
k dispozici opět tělocvičnu. Ta prošla
po červnové povodni rozsáhlou rekonstrukcí. Kromě vybílení, ochranných sítí a nového obložení stěn se
největší pozornosti žáků dostalo podlaze s modrým povrchem, který vystřídal původní oranžový.
„V průběhu rekonstrukce tělocvičny
děti denně nakukovaly mezi dveře, jak
práce pokračují. Naštěstí nám celkem
přálo počasí a mohli jsme sportovat
venku. Nemůžeme však využívat hřiště s umělým povrchem, a tak jsme vzali
za vděk prostory multifunkčního centra
nebo místní náhradní fotbalové hřiště,
za což bych chtěl poděkovat těm, kteří
nám vyšli vstříc,“ uvedl učitel tělocviku
Petr Roubíček.
Samozřejmě obrovskou radost měli
i netrpěliví žáci, kteří se zapsali do florbalového kroužku, do kterého se letos
přihlásilo rekordních téměř padesát mladých sportovců.
Změn se dočkal i kabinet tělesné výchovy. Kromě nového úložného vybavení z dřevěných palet došlo i k doplnění
některého sportovního náčiní jako např.
podložky na cvičení, balanční desky, barevné mety, čtyři koše na basketbal, doplňky k florbalu či létající talíře a ringo
kroužky. Pro žáky prvého stupně je k dispozici i nová sada dresů.
„V nejbližší době škola objedná ještě
venkovní stůl na stolní tenis,“ dodal Petr
Roubíček.

ing. Miloslav Málek hlavní trenér a předseda
oddílu Judo-Davle a Judo Štěchovice

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ZPRÁVy
Vážení spoluobčané, naši příznivci,
dovolte mi, abych Vás informovala o tom, jak se podařilo
krásně zrekonstruovat prostory v naší škole, které byly při
červnových povodních zasaženy, ba některé zdevastovány.
Asi většině z vás je známo, že zatopené
jsme měli celé přízemí naší budovy, včetně přilehlých venkovních prostor. Protože
se těsně před zatopením školy našlo velké
množství dobrovolníků, za což jim náleží
veliký dík, podařilo se nám většinu zařízení
z přízemí budovy přestěhovat do vyšších
pater a tím ušetřit značné finanční prostředky při následné prázdninové rekonstrukci. Avšak i tak byly škody obrovské,
hlavně na budově. Poděkování patří také
všem dobrovolníkům, jak z řad jednotlivců, tak firem a sdružení,
kteří zcela nezištně vynaložili obrovské úsilí při odstraňování škod
po opadnutí velké vody, či darovali škole desinfekční a úklidové
prostředky. Nebudu zde podrobně vypisovat, co vše bylo třeba
opravit, znovu postavit a nakoupit, než mohly děti 2.9.2013 zased-

nout do školních lavic. O tom se budete moci přesvědčit na vlastní
oči v lednu, kdy budeme již podruhé pořádat Den pootevřených
dveří.
Na tomto místě bych ráda poděkovala
všem z Vás, kteří škole darovali jakoukoli
finanční částku na odstraňování povodňových škod. Právě díky těmto financím
mohli v červnu odjet tři třídy i se svými učitelkami na školu v přírodě, a tak uniknout
z povodní zasažených Štěchovic. Dále
mohla být nově vybavena cvičná kuchyňka a kabinet tělesné výchovy (nábytkem
i sportovním náčiním a nářadím), nově
byl zřízen knižní koutek. Svým umem nám
velice pomohli pan Tomasek a jeho paní,
kteří se stali rádci a konzultanty při výběru dlažby, obkladů, výmalby i nábytku.
Některé opravy probíhaly a stále ještě probíhají. Tělocvična byla
kompletně dokončena a zprovozněna 14. 10. 2013, právě v těchto
dnech se buduje podlaha v učebně dílen.

JUDO PrOJEKT „CHCEME zNOVU SPOrTOVAT
zdevastované tělocvičny
je Zpět, rekonstrukce
povodní v červnu 2013“

začínáme
6. listopadu
2013

Po nucené záplavové přestávce se Judo vrací zpět do
tělocvičny ZŠ Štěchovice, začínáme dne 6.11. 2013 vždy
ve středu v době od 15:30 do
17:00 pro děti a od 17:00 do
18:00 sebeobrana pro ženy.
Cena kurzu pro děti do
konce ledna je 1 000 Kč a pro
ženy je sebeobrana také za
1000, Kč. Pro rodiče dětí, kteří budou chodit na judo, je
cena za sebeobranu 500 Kč.
Cvičení se bude konat na
speciální žíněnce tatami pro
judo, cvičební úbor - tepláky
a triko s dlouhým rukávem,
děti mohou mít kimono. Výcvik budou zajišťovat kvalifikovaní trenéři Judo 2. třídy
s mistrovským technickým
stupněm 3 a 1 DAN a trenér
3. třídy s technickým stupněm 1 kyu.
ing. MILOSLAV MÁLEK,
hlavní trenér a předseda
oddílů Judo Davle
a Judo Štěchovice
tel. 777 29 63 72
zdroj: www.zs-stechovice.cz

Nadace ČEZ pravidelně vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů. V rámci této výzvy
podala naše škola hned začátkem července žádost o nadační příspěvek na rekonstrukci
tělocvičny.
Správní rada schválila přidělit naší škole nadační příspěvek v celkové výši 250 000 Kč. Díky tomuto příspěvku a dále příspěvku od zřizovatele mohla být rekonstrukce provedena v celkovém
rozsahu (výroba a montáž
nové sportovní podlahy, výroba a montáž nového obložení stěn a vymalování stěn).
Veškeré práce byly dokončen 14. 10. 2013 a tělocvična
mohla od tohoto dne znovu
sloužit svému účelu, tedy
sportu, a to jak našim žákům
při hodinách tělesné výchovy, tak i širší veřejnosti (sportovním klubům, pohybovým
kroužkům či rodinám) v odpoledních či večerních hodinách.
Celkové náklady
na tyto práce činily

558 826,40 Kč,

z toho
nadační příspěvek

250 000 Kč

a příspěvek
od zřizovatele

308 826,40 Kč.
Na závěr snad zbývá
už jen jediné.
DěKuJEME.
Mgr. HANA KRÁLÍKOVÁ,
ředitelka školy
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 MATEřSKÁ ŠKOLA

co je u nás nového?
Než jsme se stihli pořádně rozkoukat, máme zde listopad!
A přitom nám připadá, že nový školní rok 2013/14 začal teprve včera…

Mateřská škola byla přesně před rokem rozšířena o přístavbu (byla slavnostně otevřena v říjnu 2012). V současné
době má kapacitu 78 dětí, zvětšila se
o celou jednu třídu. Byli uspokojeni téměř všichni rodiče, kteří přišli k zápisu
v květnu 2013 a jejichž děti dosáhly věku
3 let k 30. 6. 2013 a trvale žijí na území
městyse Štěchovice.
Za vybudování přístavby děkujeme zřizovateli (městys Štěchovice)
a všem, kdo se aktivně podíleli na
této akci. Naštěstí se povodně vyhnuly učebnám a jídelně, škody byly způsobené především ve sklepních prostorách a na vnějších drobných stavbách a vybavení. Po 14
dnech po povodni mohla být tedy
MŠ otevřena a poskytla pomoc i základní škole – některé třídy 1. stupně
se učily v MŠ.
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PEDAgOgOVÉ
O děti pečuje 6 pedagogických pracovnic – i v tomto školním roce nezměněná sestava – Jaroslava Marková
(ředitelka), Věra Karlovská (zástupkyně
ředitelky), Hana Bechyňová, Stanislava
Jirsová, Olga Hlaváčková a Tereza Loren-

cová – v červnu 2013 absolvovala úspěšně studium v oboru asistent pedagoga.
O dalším obsazení nepedagogických,
provozních zaměstnanců se můžete informovat na webu MŠ:

www.msstechovice.cz.

Vzdělávací program EVVO
Mateřská škola pracuje na základě
Školního vzdělávacího programu „Kouzelné výpravy za poznáním“, který byl
pro nový školní rok opět aktualizován. V novém školním roce se
chceme zaměřit především na environmentální vzdělání, výchovu
a osvětu (tzv. EVVO), což je výchova k udržitelnému rozvoji na naší
planetě. Již od nejútlejšího věku
je třeba dětem vštěpovat základní
návyky k tomu, aby lidstvo přežilo a nejedná se pouze o třídění
odpadů. Dalším nosným pilířem
je zapojení do celoevropského
programu učitelů a škol – tzv.

 MATEřSKÁ ŠKOLA
E-TWINNINg. V tomto případě se jedná
o zapojení ICT do výuky. Ač se mohou
naše dva směry jevit v rozporu, není
tomu tak a v rámci e-twinningového
projektu, který nám byl schválen Národním podpůrným střediskem (Dům
zahraničních služeb), poznáme život
partnerské školy v Lotyšsku, která se ubírá stejným směrem a EVVO je zásadním
směrem v jejich vzdělávacím programu.
Ke vzájemnému partnerství a poznávání
přispějí informační technologie – videokonference, přenos digitálních záznamů,
spolupráce možná jedině díky možnostem nových technologií. Děti zároveň
poznají v rámci jazykové propedeutiky
(předjazykové výchovy) různé evropské
jazyky.
DOTACE ZE STáTNÍHO fONDU
V souladu s našimi plány požádala
v loňském roce Mateřská škola prostřednictvím zřizovatele o dotaci Státní fond
životního prostředí v rámci Operačního
programu životní prostředí – prioritní
osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích
programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.
PROJEKT ZAHRADA
Požádali jsme o dotaci na realizaci školní zahrady v „přírodním stylu“, na které
fond uvolňuje prostředky. MŠ získala cca
700 tisíc Kč na realizaci nádherného, interaktivního místa pro Vaše děti, jehož
vizualizaci a studii zpracoval pan Jan Tomašek a paní Lenka Tomašek, za což jim
tímto velice děkujeme.
Nyní jsme ve stádiu zpracování projektu na základě studie. Do konce ledna
2014 musí proběhnout všechny formality a náležitosti (vypracování zadávací dokumentace, výběrové řízení na realizaci,
vypracování všech podkladů pro SFžP).
A na jaře 2014 začneme budovat! Velice
se těšíme a doufáme ve zdárné ukončení
celého projektu, který jsme nazvali „Návrat ke kořenům – doslova i symbolicky“.
Dětem chceme umožnit co nejlepší
aktivní prožívání v celém procesu výchovy a vzdělávání v MŠ a je skvělé, že
stát a Eu uvolňuje pro tyto účely finanční
prostředky.
Jedná se o zahradu plnou podnětů
pro seznámení se základními 4 přírodními živly – blátoviště a další prvky pro
hry s přírodním živlem „země“, vodní
systém pro experimenty s přírodním
živlem „voda“, ohniště nejen pro setkávání u společných akcí, ale i poznání živlu
„oheň“ – a živel „vzduch“ nás bude pro-

vázet častým pobytem venku
na novém úseku zahrady neustále J
Zahradu vyplní vrbové pletené tunely, nové ovocné stromy,
budeme se učit zpracovávat
bioodpad na vlastním kompostu, děti se zapojí do sezónních
prací v péči o zahradu na vlastních záhonech, budou mít možnost pozorovat hmyz, živočichy,
budou experimentovat a získají
mnoho zkušeností důležitých pro zdravý
tělesný i psychický rozvoj a vytvoření pocitu sebejistoty.
Kromě mimoškolních akcí, na které
jsou rodiče pravidelně zváni, nabídneme v rámci doplňujících aktivit dětem
ze všech oddělení opět 10 lekcí plavání
v Příbrami, které začne 18. února 2014
a z minulého roku osvědčený projekt
HRAVÉ LyžOVÁNÍ ve Ski areálu Chotouň
v blízkosti Jílového u Prahy.

DALŠÍ SPOLUPRáCE
V tomto školním roce spolupracujeme samozřejmě také s jazykovou školou
LuNDONIA, která zájemcům nabízí v odpoledních hodinách výuku angličtiny
pro děti v předškolním věku.
Mgr. Hana Otevřelová nabízí již tradičně „Stimulační kurz pro předškoláky“.
Zpracovala: JAROSLAVA MARKOVÁ,
ředitelka ve spolupráci
s OLgOu HLAVÁČKOVOu
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 SPMP ČR - CENTRuM SLužEB HVOZDy

Léto nA hvoZdech
Hvozdecký desetiboj, jehož moderování se úspěšně zhostila paní Mgr. Petra
Jenčková, začal slavnostním nástupem
4 družstev, vztyčením vlajky her a zapálením symbolického ohně. Tohoto úkolu se ujal nadějný operní zpěvák Daniel
Klánský. Desetiboj zahájila ředitelka CS
Hvozdy paní Mgr. M. Zurinková. Během
celého dopoledne potom probíhaly
vlastní závody.
Soutěžilo se v těchto disciplínách:

SPMP ČR

Centrum služeb Hvozdy

Léto 2013 na Hvozdech jsme prožili v pohodové atmosféře u bazénu, na procházkách v lese či na výletech do okolí.
Spolu s klienty týdenního stacionáře jsme navštívili přátele
v Nalžovickém zámku, vykoupali jsme se ve Slapském jezeře
na Staré Živohošti, prohlédli si malou lesní ZOO na Zbraslavi či Muzeum střední Vltavy a balonového létání v Chotilsku
a navštívili Koněpruské jeskyně.
V době, kdy naše paní kuchařka trávila
svoji dovolenou, se o naše obědy postarala paní Hrodková a pan Hrodek z hospůdky u Rybníka ve Hvozdnici. Všem
nám vždy velmi chutnalo, a proto paní
Hrodkové touto cestou velmi děkujeme.
Na konci tohoto léta, ve čtvrtek 12. září 2013 jsme na Hvozdech uspořádali
2. ročník Hvozdnického desetiboje,
který byl finančně podpořen z Fondu
hejtmana Středočeského kraje částkou
30 000 Kč. Finančně přispěla i Hasičská
vzájemná pojišťovna a paní Kopecká.
Ostatní sponzoři (Jarolímek – cukrářství
a pekařství, cukrářství a pekařství Stáňa,
Kooperativa, DHL), se podíleli na akci
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formou cen či potravinových darů. Aby
celá akce mohla být
zabezpečena i personálně, pomohlo nám
13 dobrovolníků z firmy DHL a 5 dobrovolníků z Top culture.
Tito dobrovolníci se
zhostili úlohy rozhodčích a kapitánů
soutěžních družstev.
Letos na Hvozdech kromě našich klientů
sportovali také klienti Domova Laguna
Psáry, Stébla Borotice a Nalžovického
zámku.

1.
2.
3.
4.
5.

Kuželky
Házení kroužků na tyč
Slalom s medicinbalem
Překážková dráha na čas
Skok do dálky

 SPMP ČR - CENTRuM SLužEB HVOZDy
6. Driblování na krátkém úseku
a hod na koš
7. Hod míčkem na cíl
8. Hod kriketovým míčkem do dálky
9. Štafetový běh na krátkou vzdálenost
10. Magnetické šipky
Po skončení soutěží připravili zaměstnanci CS Hvozdy všem zúčastněným
chutný oběd (všichni si pochutnali na výborných řízcích) a od 13 hodin se všichni
bavili se zpěvem a tancem při živém vy-

stoupení paní Radky Smíškové a její dcery Radky říhové. Odpoledne na Hvozdy
přijel i radní pro kulturu a památkovou
péči Středočeského kraje pan Ing. Zdeněk Štefek, který soutěžícím spolu s ředitelkou CS Hvozdy předával medaile
a diplomy. Vítězem se stalo družstvo
Hvozdů, ale ani ostatní družstva nepatřila k poraženým, protože zde opravdu
platilo známé, že „není důležité zvítězit,
ale je důležité zúčastnit se“, proto všichni
soutěžící obdrželi také hodnotné ceny.

Po celý den na Hvozdech panovala
přátelská a spokojená nálada, soutěžící
na každém stanovišti podávali maximální výkony a se stejným nasazením si také
užívali tance, hudby a písniček v odpoledních hodinách. Hvozdecký desetiboj
tak významnou měrou přispěl k propagaci našeho zařízení nejen v naší lokalitě,
ale v celém regionu.
ROMANA ČANDOVÁ
Zástupkyně ředitelky
 INFORMACE

meZinárodní FestivAL
outdoorových FiLmů®
O čem je festival

Mezinárodní festival outdoorových filmů je soutěžní putovní přehlídkou outdoorových filmů, za deset let své existence se stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním
festivalem nejen v České republice, ale
také na světě. Vždyť v letošním roce 2013
putuje čtyřicetitřemi českými a slovenskými městy a nově také v Rusku. Festival je zaměřený na sporty i život
s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale
také cestopisné.
Filmy nás zavádějí do různých míst
naší planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do
prostředí, kde se běžný «smrtelník» nedostane. Mnoho filmů má velký sociální
a citový náboj. Festivalu se zúčastňují
čeští, slovenští a zahraniční autoři, filmová studia, národní televize i soukromé
televizní společnosti, a to v profesionální
i amatérské rovině. Festival a tento filmo-

vý žánr má také své mimořádné specifikum a jedinečnost. Filmy si na nic nehrají, to co divák vidí je skutečnost, která se
odehrála. Filmy jsou jedinečné a neopakovatelné.

Štěchovice se v tomto roce staly opět
„spolupořadatelem“ festivalu a v MFC
probíhala v termínu od 21. do 24. 11.
2013 projekce velmi zajímavých filmů.
Projekce se zúčastnili žáci ZŠ Štěchovice
i široká veřejnost.
Veškeré informace na:

www.outdoorfilms.cz

Z dotace od státního fondu životního prostředí (operační program Žp)
byl pořízen NOVý ZAmetAcí A kropicí vůZ pro městys Štěchovice
celkové náklady akce:

1 808 000 kč.
sFŽp nabízelo finance na tyto
typy akcí v prioritní ose 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší - 2.1.3 snížení
imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů.
jelikož Štěchovicemi projíždí mnoho aut, autobusů a nákladních automobilů po krajské silnici č. 102, žádost byla fondem schválena a finance poskytnuty pro zlepšení kvality
ovzduší.
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 TJ ŠTěCHOVICE

Zpráva o činnosti tělovýchovné jednoty ve Štěchovicích

Areál Tělovýchovné jednoty byl, stejně jako část Štěchovic, zaplaven povodní.
Voda dosahovala na fotbalovém hřišti cca 2,5 m a na tréninkovém hřišti cca 1 m
vody. Zničena byla travnatá plocha obou hřišť, oplocení areálu, zavlažovací systém, nohejbalové hřiště, střídačky a vybavení fotbalového hřiště. Na opravu
areálu nemáme vlastní finanční prostředky.
To vše za situace, kdy fotbalové A mužstvo dospělých dosáhlo historického
úspěchu – postupu do třetí nejvyšší celostátní soutěže. Pro zajištění bezproblémového vstupu do podzimní části fotbalových soutěží vyvinuli členové fotbalového klubu a jejich příznivci velké úsilí.
Další příznivou zprávou je, že se rozrůstá počet oddílů TJ o mužstvo nohejbalu.

K činnosti
jednotlivých oddílů:
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fOTBALOVý ODDÍL:
Fotbalový klub, jako nejsilnější oddíl
TJ, nám dělá radost. A tým hrál druhým
rokem divizi a opět postoupil. Mužstvo
skončilo sice v tabulce na druhém místě, ale v konečném účtování nasbíralo
celkem 64 bodů, což je nejvíce ze tří
celků, které skončily na druhém místě
ve třech divizních skupinách. To znamená, že si Štěchovice v nové sezoně
2013/2014 zahrají poprvé ve své historii třetí nejvyšší soutěž v republice
- Českou fotbalovou ligu. Pod tímto
fantastickým výsledkem je především
podepsána skvělá práce manažera Martina Ciencialy, který do klubu
vstoupil, když se ve Štěchovicích hrála
jen okresní III. třída a dovedl tým senzačně až do 3. ligy. Mužstvo nejprve
výborně připravil trenér Zdeněk Vrána a na závěrečné zápasy ho nahradil
Jiří Hruška. Nutno dodat, že na úspěchu má určitě svůj podíl i celý realizační tým – bývalý asistent Zdeňka Vrány
Jaroslav Dolejš, hrající asistent trenéra Lukáš Jelínek, druhý asistent Martin
fiala, vedoucí mužstva Karel Holešta,
předseda fK Robert Jelínek a další.
Mužstvo výborně reprezentuje Štěchovice, a to nejen po sportovní stránce,
v rámci celé České republiky. Je třeba si
uvědomit, že jsme nejúspěšnější oddíl
v okrese Praha – západ. Jako nováček
po vhodném doplnění hráčů vstoupilo

do nové sezóny výborně a pohybuje se
na čelním místě tabulky.
Výborně si vede i B tým, který s náskokem vyhrál svojí soutěž. Podruhé
po sobě tým postoupil, a tentokrát již
do okresního přeboru.
V soutěžích má oddíl i všechny mládežnická družstva tj. mladší a starší přípravku, žáky a dorost. Protože všeobecně ubývá mládeže ochotných se věnovat
sportu, byla mládežnická družstva spojena s oddílem na Hradištku.
Rozlosování jednotlivých soutěží, seznam hráčů, trenérů, aktuální informace
a fotografie najdete na nových internetových stránkách
www. fotbalstechovice.cz.
A-mužstvo – Divize A
Mistrovská utkání jarní části sezóny:
16. NE 10. 3. ŠTĚCHO – SOK.NOVÉ STRAŠECÍ
3:1
17. SO 16. 3. SPARTAK CHRÁST – ŠTĚCHOVICE 3:0
18. NE 24. 3. ŠTĚCHO – FC PŘEDNÍ KOPANINA 2:2
19. NE 31. 3. SK BENEŠOV – ŠTĚCHOVICE
0:1
20. NE 7. 4. ŠTĚCHOVICE – SOKOL ČÍŽOVÁ
1:0
21. NE 14. 4. FC ZVVZ MILEVSKO – ŠTĚCHOVICE 0:1
22. NE 21. 4. ŠTĚCHOVICE – FC MAS TÁBORSKO 0:0
23. SO 27. 4. MALŠE ROUDNÉ – ŠTĚCHOVICE
0:1
24. NE 5. 5. ŠTĚCHOVICE – FK TACHOV
1:2
25. SO 11. 5. SENCO DOUBRAVKA – ŠTĚCHOVICE 1:2
26. NE 19. 5. ŠTĚCHOVICE – ARITMA PRAHA
1:1
27. NE 26. 5. ŠTĚCHOVICE – ADMIRA PRAHA
1:0
28. SO 1. 6. FK HOŘOVICE – ŠTĚCHOVICE
0:1
29. NE 9. 6. ŠTĚCHO – SLAVOJ ČESKÝ KRUMLOV 1:0
30. PÁ 14. 6. FC ROKYCANY – ŠTĚCHOVICE
1:3
Dorost v okresním přeboru pokračuje
ve střídavých výkonech a pohybuje se
ve středu tabulky.
Žáci, starší přípravka a mladší přípravka hrají své mistrovské soutěže.
u těchto kategorií nejde o výsledky, ale
o nácvik základních herních dovedností.
umístění a výsledky všech mužstev
jsou na výše uvedených internetových
stránkách.
Odbor ASPV:
Probíhá pravidelné cvičení jógy pod vedením
zkušené cvičitelky Petrákové. Toto cvičení obsahuje prvky klasické jógy,
lyengarovské jógy, tai-či
a různých rehabilitačních

a relaxačních technik, jako např. Feldenkreisovy metody nebo reflexní masáže.
Zahrnuje protahovací a posilovací cvičení, dynamické sestavy, klasické asány,
dechová cvičení, relaxaci a jóga nidru
– tzv. jógový spánek, který uklidňuje
a osvěžuje mysl a dodává duševní sílu.
Pokračuje také cvičení žen pod vedením pí Kopřivové. ženy se pravidelně
schází jedenkrát týdně a cvičí hlavně
cviky kondiční a zdravotní se zaměřením
na pružnost páteře, protažení a posílení
svalů.

ODDÍL TURISTIKy:
Na jaře se uskutečnily následující
akce:
9. 3. Říčany a okolí
Za typicky předjarního počasí se uskutečnila procházka po trase ze Škvorce
přes Babice do říčan.
29. 3. – 1. 4. Velikonoce ve Slavkovském lese
Třídenní putování v okolí Horního Slavkova. uskutečnil se výstup na rozhlednu
Krásenský vrch, návštěva hradu a zámku
v Bečově nad Teplou, návštěva středověkého města Loket, procházka podél řeky
Ohře ke Svatošským skalám. Celou dobu
pobytu nás provázela pěkná, ale ještě
zimní krajina.
20. 4. Pleš
Jarní procházka z Nové Vsi s výstupem
na známou horu. Překvapil vysoký počet
účastníků.
8. 5. – 12. 5. Chřiby
Za krásného slunečného počasí se uskutečnilo prodloužené víkendové putování
v lesnaté krajině. Návštěva hradu Buchlov, výstup na nejvyšší horu a rozhlednu
Brdo, prohlídka hradu Cimburk a návštěva působivé lesní kaple sv. Klimenta. Prohlídka známého poutního místa
Velehrad a zajímavého archeologického
skanzenu Modrá. Procházka podél Baťo-

 INFORMACE
va kanálu. Seznámení s památkami dvouměstí uherské Hradiště – Staré město.
22. 6. Pochod Údolím zlatonosné Kocáby
33. ročník námi pořádaného pochodu jsme z důvodů povodňových škod
v údolí Kocáby byli nuceni zrušit.
Na podzim se uskutečnily
následující akce:
28. 9. Vráž u Písku
Výlet v krásné krajině středního Povltaví. Prohlídka lázeňského komplexu,
soutok Otavy a Lomnice, Jezírko lásky
a další.

tovního úspěchu dosáhl v roce 1980, kdy
vyhrál nejvyšší krajskou soutěž středočeského KNS, a poté hrál kvalifikaci o ligovou účast, bohužel neúspěšně. Zatím
poslední titul okresního přeborníka je
z roku 2011. V současné době hraje oddíl
své zápasy a tréninky ve sportovním areálu u fotbalového hřiště ve Štěchovicích.
Družstvo tvoří následující hráči:
Milan Souček, Martin Páv, Jaroslav Svoboda, Leoš Trnka, Milan Hanousek, Antonín Adámek, Robert Fišer, Jakub Fotr,
Marek Bělohlávek, Jiří Rožníček, Antonín
Kolbek, Libor Souček.
JOSEF PILÍK

oddílové hřiště, stejně jako celý sportovní areál ve Štěchovicích zasáhla povodeň. Členové oddílu okamžitě začali
s obnovou hřiště. oddílu přejeme hodně sportovních úspěchů pod hlavičkou
TJ Štěchovice.
Tělovýchovná jednota Štěchovice
tímto děkuje ČEZ, za poskytnutí finančního daru na obnovu fotbalového
areálu postiženému povodní v červnu
2013. Zároveň bychom chtěli poděkovat za finanční podporu Městysu Štěchovice a velké díky všem brigádníkům
a členům fotbalového oddílu, kteří se
podíleli na likvidaci škod.
ZByNěk Broulík

12.10. Radeč
Výlet do přírodního parku Radeč. Výstup na vrchol Brno (také nazývaný Radeč), který je nejvyšší horou Křivoklátské
vrchoviny.
25. – 28. 10. Lužické hory
Třídenní akce barevnou podzimní lesnatou krajinou v okolí Nového Boru, Cvikova a Svoru.
9. 11. Záhořanský potok
Jednodenní akce. Výlet z Davle do Psár.
ODDÍL NOHEJBALU:
Protože se jedná o nový oddíl pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty, pokusíme
se o jeho představení.
Oddíl nohejbalu působil od roku 1973
pod tělovýchovnou jednotou Slavoj Davle. Od téhož roku je pravidelným účastníkem okresní soutěže ONS Praha západ.
Oddíl se stal celkem 17x okresním přeborníkem Praha-západ. Největšího spor-

Popis fota- zleva: Předseda TJ Štěchovice Zbyněk Broulík, kapitán „a“ mužstva Viktor
Müller, zástupce ČEZ Ing. Josef Pilík, předseda fotbalového oddílu robert Jelínek

tenisový turnaj v mFc
V letním období proběhl v MFC ve Štěchovicích tenisový turnaj ve dvouhrách
i čtyřhrách. Počasí v létě turnaji přálo
a tak byly všechny zápasy řádně dohrány. V říjnu byl oficiálně ukončen turnaj
ve čtyřhře, se stanovením počtu bodů
dle turnaje. Ze sedmi přihlášených týmů
zvítězil tým Láník Petr – Nádraský Josef, na druhém místě tým Sléza Tomáš

– Dědina Milan, třetí příčku obsadil tým
Hanzlík Pavel – Rožníček Jan.
Finálový zápas ve dvouhře, do které se
zapojilo devět hráčů, se za účasti diváků a fandů uskutečnil 6. října a v tomto
vyrovnaném boji vyhrál na dvě vítězné
sady 7:5, 6:4 Koutský Dušan, druhou
příčku obsadil Rožníček Jan. O třetí
místo svedli boj v semifinálovém utkání
Šťastná Jana a Sléza Tomáš, kde za stavu
6:3, 6:2 zvítězil a třetí příčku obsadil Sléza
Tomáš.
Boje byly mnohdy nelítostné, ale vždy
zvítězil sportovní duch zúčastněných.
Blahopřejeme vítězům.
Úřad městyse Štěchovice.
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 ROZHOVOR

V mimořádném čísle Štěchovických proudů jsme Vám v krátkých medailoncích představili Kryštofa Marka a Sáru Bukovskou. Jelikož společně právě
dokončují nový projekt v divadle STUDIO DVA a zapojili do něj i talentované děti ze Štěchovic a blízkého okolí, požádali jsme o rozhovor a představení nového vánočního muzikálu DĚVČáTKO, ve kterém bude hrát 5
vybraných dětí, žáků Základní školy ve Štěchovicích,v Davli a ve Slapech.
Premiéra tohoto představení je naplánována na 25.11. 2013 v nových prostorách divadla STUDIO DVA – Palác fénix, Václavské nám. 56, Praha 1.
Tímto si vás – všechny příznivce hudebních zážitků – dovolujeme pozvat
na nevšední, krásný muzikál. Přijďte se podívat na malé herce a zpěváky ze
Štěchovic a okolí, přijďte prožít nádherný, magický vánoční příběh.
X Tak začneme velmi neobvykle J – jak se
vám daří?
Děkuji, pracovně… Děvčátko je téměř dokončeno, zbývá mi jen dotvořit orchestrální
aranžmá. Jinak v divadle se pilně zkouší.
Do toho právě proběhla generálka nového muzikálu „Lucie, větší než malé množství
lásky“ v Hudebním divadle Karlín (31. 10.
2013 měl tento nový muzikál premiéru – pozn.
redakce). Je to nový původní český muzikál
založený na písních skupiny Lucie – přijďte se
podívat.

X Jste autorem nového muzikálu „Děvčátko“, které uvede divadlo STUDIO DVA. Všimla jsem si, že na vás postavilo divadlo skoro
celý prosincový program – 25 představení
„Děvčátka“ a 13 představení „Vánoční koledy“, která se hrála již 2 sezóny v divadle
Hybernia. To je poměrně velká zodpovědnost… Necítíte trochu napětí?
Doufám, že si k nám diváci cestu najdou.
Myslíte si, že ne?
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X Určitě najdou, ale je to skoro 40 představení v jednom žánru. Nové divadlo má 600
míst – mělo by se prodat 24 tisíc lístků!

ba v sedmnácti. Také v tomhle věku může
mít pocit, že už všechno ví a zná, což se pak
v praxi a postupem času ukáže jako hodně
naivní…
Mě zajímá prezentace mé osoby a mé ženy
Sáry, která je vynikající klavíristka, hlavně
z profesního hlediska. Nestačí udělat práci
na špičkové úrovni, je potřeba, aby se o vás
vědělo, protože to přináší další možnosti
a pracovní nabídky. Na něčem pracujete měsíce a pak třeba ještě bojujete o to, aby se vůbec někdo dozvěděl, že je to vaše práce.

děvčátko ze Štěchovic
Jsou to vánoční projekty, takže jindy než
o vánocích je hrát nemůžeme. A navíc Michal
Hrubý má velký cit pro produkování takových
představení, jak ostatně dokázal při Vánoční
koledě v roce 2011 a 2012. (Michal Hrubý
je producent a majitel divadla Studio Dva –
pozn. red.) Není pro něj primární, aby za každou cenu vydělal, ale aby “přivedl na svět”
nové dílo, ze kterého budeme mít všichni radost. To je obdivuhodné a myslím, že takový
producent je na světě jenom jeden.
Když bude plno, tak to bude strašně fajn,
a když ne, tak se snad nezhroutíme J
Jsem sám zvědav, protože Vánoční koleda
se hraje možná letos naposledy, hráli jsme
ji v roce 2011 i 2012 v Hybernii a hlavně ten
první rok to bylo naprosto neuvěřitelné, diváci seděli i na zemi, absolutní nával každé
představení… úžasná atmosféra!

X Když se vrátíme k „Děvčátku“, jak vše
klape společně s vybranými štěchovickými
dětmi?
To byl šťastný nápad. Nebyl můj, ale Sáry
a myslím, že to bude výborné. Jsou tady talentované děti.

X Já doufám, že třeba prostřednictvím mimořádného vydání Štěchovických proudů
Vám přibylo mnoho dalších štěchovických,
třebenických a masečínských diváků nebo
posluchačů. A přeji samozřejmě vysokou
návštěvnost vašich představení. Jak se
vlastně díváte na popularitu, třeba i v místě bydliště, když už jsme lehce odtajnili Vaši
profesi…
Ve Štěchovicích jsme šestým rokem, narodily se nám tady děti a je samozřejmě příjemné, když vás někdo zastaví s tím, že se mu líbil
třeba koncert Olympic 50, který přenášela
televize apod.
Jinak po popularitě člověk nejvíc touží tře-

X Tak od kolika let jste se vy začal učit hrát
na klavír?
No já odjakživa, ale nikdy jsem se to nenaučil pořádně J

X Ale je to pro vás dost práce navíc… konkurz, organizace zkoušek…
Ale je to fajn. Trochu jsme doufali, že
do toho zapojíme i některé naše dítě, ale nevyšlo to, daly nám košem…třeba příští rokJ
X Oba dva se živíte hudbou. Chcete i vaše
děti směrovat touto cestou, když znáte klady i zápory svého povolání?
Přiznám se, že to nemáme ještě moc vymyšlené… ale máte pravdu, že čas docela
běží…

X No a že by tedy vaše starší děti (skoro 5 let
a skoro 8 let) začaly hrát na nějaký hudební
nástroj, zpívat…
Možná jsem v tomto směru nedůsledný,
protože já jsem vyrůstal ve stínu bráchy, který
důsledně navštěvoval hodiny piána a denně
cvičil a bylo to u něj takové nasměrované
a pak se nám narodila ségra, jsme o 11 let
od sebe, pozornost se přesunula na ni a já
jsem si mezi nimi tak jako plul.

 ROZHOVOR
Moc jsem nevěděl, jestli mám studovat
výtvarnou školu, nebo muziku, tak jsem dělal obojí – i když musím přiznat, že střední
výtvarnou školu jsme měli trochu jako takovou flákárnu, snili jsme si, co budeme dělat…
debatovali jsme, vedli spoustu řečí… ale nic
moc nedělali. Zároveň jsem chodil na Ježkovu konzervatoř a především děsně miloval
jazz!
X A dodnes něco děláte ve výtvarném oboru?

se chystá okouzlit prahu
Poslední obraz jsem si namaloval pro obal
na své autorské CD, už je to ale dávno…A doma nemám teď na výtvarné záležitosti čas ani
prostor, neumím si představit, že bych si tam
všechno rozbalil... ale všechno má svůj čas.
Důchod?
X Když se dostaneme k vašemu současnému povolání, kterých je hned několik zároveň, jak jsme uvedli v minulém čísle, jak
probíhá váš všední pracovní den? Odvedete
děti do školky, do školy… a co dál? Nepředpokládám, že máte stálou pracovní dobu
kromě představení, které dirigujete v Karlíně nebo v divadle STUDIO DVA a jsou alespoň částečně předem dané.
Moje práce je naštěstí různorodá a v různých obdobích převažuje třeba dirigování,
nebo hraní, nebo aranžování, nebo komponování atd. a je skvělé, že to mohu střídat.
Také si v poslední době píšu ke svým písním
vlastní texty a to mě teda hodně baví. A tak
každý den je trochu jiný…
X A u „Děvčátka“ už bylo psaní textů z vaší
strany jasné – nebo měl být původně „na-

jat“ jiný textař jako u Vánoční koledy, kterou jste nakonec i sám otextoval, ač to nebylo v plánu?
už by mi to přišlo divné, kdyby mi to textoval někdo jiný…
Hlavní práci na Děvčátku jsem začal někdy
zpočátku července, předtím jsme se Sárou
pracovali na CD pro Václava NOIDA Bártu,
byly záplavy…pak jsme byli chvíli na dovolené. Po návratu jsme měli koncert na Prague
Proms / Hollywood meets Barrandov, který
jsem dirigoval a Sára hrála klavírní part.
V polovině července jsem se tedy vrhnul
na „Děvčátko“. Odvezl jsem děti k babičkám,

Sára začala už zkoušet v Karlíně (muzikál „Lucie, větší než malé množství lásky“ pozn. red.).
Takže jsem si říkal – v pohodě, mám týden,
takže to celé nahodím. Děti jsou pryč, takže
mám na to úplně skvělý prostor bez rozptylování, jsem po dovolené… ale za 4 dny už
jsem si uhryzával nehty… Tak já vyštvu děti,
navalím všechno na babičky,bez kterých
bychom se absolutně v naší profesi neobešli,
doma nikdo není, je mi to tam divný… no tak
asi budu muset vzít telefon a všem zavolat
a omluvit se , že to asi nepůjde…Takže ráno
člověk sice vstát může, pracovní plány a podmínky na ten den může mít skvělé, ale když
to nejde, tak se u toho skládání hodně natrápíte… Člověk musí tu mašinu nějak roztlačit,
což se snad nakonec i povedlo. A pomáhá mi
v tom také praxe a zkušenost. Dobré je, když
už člověk chytne nějaké tempo a hlavně že se
blíží termín, který je zásadní. Termín je totiž
mocný čaroděj.
X Pro tyto účely máte doma klasické křídlo?
Mám krásné křídlo, po dědečkovi, ale moc
ho ke komponování nepoužívám.
X A u čeho tedy komponujete?
Mám jedny klávesy, nad nimi počítač s notovým programem – jakoukoliv melodii, která
mě napadne, mám hned v notách zaznamenanou – a pak se k tomu můžu kdykoliv vrátit…
A pak mám ještě jedny klávesy vedle v pokoji,
abych mohl občas změnit prostředí J


Dokončení na str. 18
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 ROZHOVOR

děvčátko ze Štěchovic se chystá okouzlit prahu


Dokončení ze str. 17

X A vlastníte i nahrávací studio?
No, jedno virtuální mám v krabici už asi rok
nerozbalené… tak jednou ho snad vybalím.
X Když se vrátíme k jazzu, ke hraní, kdysi
jste měl jakýsi projekt www.bend.cz – to
funguje?
V určitém období ve mně vznikl přetlak
udělat nějakou svoji hudbu, hrál jsem dlouhá léta s Milanem Svobodou v Kontrabandu,
s Josefem Vejvodou také hrajeme autorskou
hudbu, ale to je tak na třetiny…
Ale bend – to byla skvělá věc.
Asi v polovině devadesátých let jsem začal
všechny věci, které jsem měl složené a hrál je
třeba v triu, psát neuměle ve větším obsazení
a když jsem jich měl asi pět nebo šest, chtěl
jsem ty věci uvést v život a natočit… (všechny
vyšly na CD). Vznikl takový impuls – sehnat nějakého sólistu… Tak kluci z bigbandu navrhli,
ať zavolám skvělému saxofonistovi Tonymu
Lakatosovi. To bylo pro mě tak trochu nepředstavitelné, ale nakonec jsme se dohodli, že
uděláme koncert v Hradci. To byl rok cca 2002.
V dalších letech jsme odehráli další výborné
koncerty… já jsem byl v sedmém nebi… a že
z toho musí být deska…Tak jsem začal chodit
po nějakých lidech, telefonovat, jestli nemají
peníze – já mám na to shánění financí úplně
senzační talent - takže mi nikdo nic nedal… J
Skončil jsem dokonce na pracovním obědě
s hodně známým člověkem – potencionálním
sponzorem, kterému jsem sdělil, že „mým velkým dlouhodobým přáním je natočit autorskou desku…“ a on mi na to odpověděl, že
má také jedno velké přání - „koupit si nové
porshe“…tak jsme dojedli a bylo po vtipu…
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X No, ono sehnat peníze na kvalitní film,
hudbu, jakékoliv umění mimo žánry středního proudu a zaručených komerčních trháků je hrozně těžký…
No, tak aby toho nebylo málo, tak jsem si
sám desku částečně zaplatil – nakonec naštěstí vydavatel zaplatil alespoň vylisování
a vydání.
Ale splnil jsem si sen, pozval jsem Tonyho
Lakatose, zaplatil mu letenku a on byl ochotný spát u mě doma. A jeho cena za desku byla
také přiměřená…A je to vlastně tak, že když se
to nakonec natočí, trvá to třeba i spoustu let,
tak se pak ve vás něco uvolní… něco je ukončeného, zachyceného… a to je opravdu dobrý.
Je to stejné jako třeba s tou mou jazzovou
operetou KRISTIÁN II., kterou jsem napsal ještě za mého působení v Plzni. To bylo stejné
šílenství – natočit to na desku… Ale byla to
taková hezká práce na konec mého působení
v plzeňském divadle J. K. Tyla. A taky jsem si
tím splnil nějaký sen.

X A jaká byla návštěvnost?
Plzeň má cca 12 tisíc diváků /abonentů/,
což je strašně moc na takhle malé město.
KRISTIÁN II měl asi 37 repríz.

X Tak že by to převzal Karlín?
Karlín to dostal hned, co jsme to uvedli
v Plzni a měli CD v ruce, ale Karlín svůj program zakládá na zcela jiných věcech, přejímá
zahraniční muzikály, které se v Čechách ještě neuváděly a nabízí je českému divákovi.
Autorský český muzikál (kromě Lucie a Noci
na Karlštejně) zde neměl zatím šanci. To byla
spíš obrovská náhoda s „Limonádovým Joem“
– že mě oslovili s dopsáním nových písní
a s instrumentací. Skládal jsem vlastně k původnímu muzikálu další věci a dostal jsem se
tak autorsky do Karlína „zadním vchodem“.
A když se vrátím ke „Kristiánovi II“, to bylo
taky hezké. To byl myslím prosinec, byl jsem
v Německu na šňůře s kapelou K.
gotta, asi tři neděle, a premiéra
„Kristiána II“ měla být na podzim
dalšího roku. Volal mi Antonín
Procházka z plzeňského divadla,
že vypadlo něco na jaře a zeptal
se, jestli to do jara stihnu…Neměl
jsem samozřejmě ani notu – takže to znamenalo všechno napsat,
nastudovat se zpěváky a s orchestrem v rekordním čase. No, tak to
byla velká zkušenost…
X A co byla tedy první věc, kterou jste složil?
Něco, co jsem si spíš tak improvizoval
na piáno.
X A kdy vás vůbec napadlo, že kromě interpretace skladeb můžete skládat vlastní?
Já myslím, že psaní hudby je taková ambice
každého muzikanta. Hrát na piáno je zábava. To
jsem zažil v jazz clubu někdy v 11 letech a úplně
mě to uchvátilo – to bylo neskutečné, co předváděli – teď myslím jazzové pianisty, muzikanty.
Byl jsem uhranutý, hudba se mi ukázala v úplně
jiné dimenzi, než byly třeba etudy pro první stupeň klavírní školy… Hraní je báječné. To psaní je
jiná věc… někdy je to trochu trápení, ale každý
dílčí úspěch vás povzbudí a jedete dál…
X Poprvé jsem kdysi dávno zaznamenala
vaše jméno v časopise Reflex v rozhovoru
s Ivanou Chýlkovou, která Vás neskutečně
vychválila, že jste zachránil „Hallo Dolly“ připravovanou v té době ve Švandově divadle
na Smíchově, v produkci Studia Dva. Od té
doby se Ivana objevuje ve Vašich představeních, je znát, že spolupracujete. Je to asi o tom
potkat ve správný čas správné lidi a profesionální cesta se nastartuje dalším směrem…
Tak to byla také spíše záležitost Sáry. Byli
jsme spolu zrovna v Holandsku – pracov-

ně, plánovali jsme prodloužit si pobyt, zajet
do Francie, procestovat ji, ochutnat dobrá
vína… a všechno padlo jedním telefonátem.
Ale samozřejmě vůbec nelitujeme.
Hallo Dolly měl původně dirigovat a nastudovat Varhan Orchestrovič Bauer, ale spolupráce nevyšla…
Byl jsem tedy na poslední chvíli osloven
a jsem tomu rád. „Hallo Dolly“ v hlavní roli
s Ivanou se hraje dodnes – v minulých letech
v Hybernii a dnes v divadle Studio Dva.
X Máte za sebou dlouholetou hudební kariéru – víte ještě vůbec, co znamená slovo
tréma, nebo už se z vašeho života vypařila?
Ale samozřejmě, tréma se mě týká dodnes
a pod vlivem trémy vznikají pak nádherné,
nečekané zážitky, třeba při koncertech se
symfonickým orchestrem, zvlášť, pokud se
k tomu dostanu na poslední chvíli a nebyl

jsem u zkoušek... jako se mi to stalo kdysi, kdy
ze zdravotních důvodů nemohl koncert dirigovat pozvaný zahraniční dirigent a padlo to
až ten večer na mě… ale výsledek byl úžasný.
Netvrdím, že mám trému každé představení v Karlíně. u titulů, které diriguji několik let,
je to samozřejmě občas rutina. Ale také ne
vždy. Je to souhra mnoha lidí, umělců, techniků… a tréma a nervy k tomu patří dodnes.
X A na závěr – příjmení Marek a Bukovská
evokují příbuzenské vztahy s místními starousedlíky; jak jste se vlastně ocitli ve Štěchovicích?
Tak žádné příbuzenské vztahy v tom nejsou, to je náhoda. Když jsme začali působit
v Praze, hledali jsme samozřejmě vhodné
bydlení a líbil se nám jih Prahy západ. žili
jsme v řitce v pronájmu a po narození Kryštofa jsme začali pátrat po nějakém vlastním
bydlení… a Štěchovice nás okouzlily – údolí,
Vltava, kvetly zrovna nejen třešně a klasicky
přes realitku jsme podlehli především kráse
zahrady, která byla úžasná. Tak jsme koupili
náš „vysněný dům“ a je nám tady dobře.
Velice Vám děkuji za rozhovor.
OLgA HLAVÁČKOVÁ,
Štěchovice 25. října 2013

 Z PřÍRODy

nově zrekonstruovaná stezka

SVATOJáNSKé PrOUDy otevřena!
(Třebenice, 15. října 2013) Kdysi oblíbená výletní trasa nedaleko Prahy, naučná stezka Svatojánské proudy, po letech pustnutí vstala z mrtvých. Kompletně
zrekonstruovaná stezka byla dnes slavnostně předána veřejnosti.

rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Stezka vede skalami nad řekou Vltavou, místy s bohatou historií i krásnou
přírodou. Kdysi divoký kaňon, postrach
vorařů, si i dnes, po výstavbě Štěchovické
přehrady, zachoval mnoho ze svého půvabu. Místo si pro svou atmosféru oblíbili
trampové, kteří zde založili jednu z prvních osad, známou Ztracenku, i turisté.
Protože před mnoha lety vybudovaná
naučná stezka byla ve velice špatném
stavu, rozhodl se ČSOP Zvoneček zapojit
do programu NET4gAS Blíž přírodě. Díky
němu a podpoře Středočeského kraje se
mu podařilo stezku kompletně zrekonstruovat. Pět měsíců práce na obnově
naučné stezky bylo dnes zakončeno jejím slavnostním otevřením.

Společnost NET4gAS si je vědoma
své společenské odpovědnosti, a proto
rozvíjí a dále prohlubuje svou koncepci
firemního dárcovství a sponzoringu. Je
spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy
a rozvíjí odpovědnou politiku životního
prostředí s ohledem na budoucí generace. Oblast podnikání NET4gAS úzce souvisí s otázkou ochrany přírody a životního
prostředí a od toho se odvíjí i dlouhodobá strategie firmy realizovaná v rámci
programu NET4gAS Blíž přírodě. NET4gAS je generálním partnerem Českého
svazu ochránců přírody od roku 2007,
podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ je významnou součástí
trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o otevřených lokalitách i dalších
přírodních zajímavostech či tipy na výlet
představuje veřejnosti na internetových
stránkách www.blizprirode.cz.

O stezce trochu blíže
Naučná stezka Svatojánské proudy je
dlouhá 8,5 km a má 15 zastavení, věnujících se životu v řece, na skalách a v oboře, historii vorařství i trampingu, přehradám Vltavské kaskády i obcím Třebenice
a Štěchovice. Naučné cedule obsahují
QR kódy, pomocí nichž si mohou návštěvníci prostřednictvím chytrého telefonu např. poslechnout trampské písně
nebo prohlédnout rozsáhlé fotogalerie.
Pro děti jsou navíc připraveny dva interaktivní prvky – bludiště a dřevěná doplňovačka. Na trase jsou i dvě nová odpočívadla.
Práce na naučné stezce začaly shromažďováním materiálů. Díky nadšencům
do historie tohoto místa, Blance a Honzovi Reichardtovým, se například podařilo
shromáždit neuvěřitelné množství historických fotografií a starých kolorovaných
pohlednic. S dalšími cennými informacemi pomohli místní osadníci. Na jedné
z informačních tabulí je věnována tichá
vzpomínka manželskému páru, který
zde zahynul letos na jaře v důsledku povodní, kdy přívalové vody strhly kus svahu, na němž stála jejich chatka, a ta se
i s nimi zřítila. Je nutné v této souvislosti
též upozornit návštěvníky, že naučná
stezka je určena pouze pro pěší! Důrazně
se nedoporučuje jízda na kole. V minulosti došlo v lokalitě k několika vážným
i smrtelným úrazům cyklistů.
A jak probíhalo samotné umísťování
cedulí v tak nepřístupném terénu, jako

je kaňon Svatojanských proudů? Jediné
dopravní spojení bylo možné po vodě.
„Tabule jsme naložili ve Skochovicích
u mostu na loď a vypluli proti proudu směr
Svatojánské proudy. Plavební komora
ve Štěchovicích nás pustila dovnitř i ven
a po 3 hodinách jsme šťastně dopluli
na místo, aniž bychom nějakou tabuli utopili. Zažili jsme i krušné chvilky, kdy se při
jedné plavbě porouchal motor a museli
jsme být taženi jinou lodí. Nakonec ale vše
dobře dopadlo, tabule jsou na místě a spokojení návštěvníci budou pro nás tou největší odměnou za vynaložené úsilí,“uvedl
předseda ČSOP Zvoneček Petr Janeček.
„Svatojánské proudy jsou již třetí naučnou stezkou, obnovenou v rámci programu NET4GaS Blíž přírodě v tomto regionu.
Členům ČSoP Zvoneček patří velký dík.
Věřím, že i tato stezka se bude návštěvníků
líbit stejně, jako ty na Medníku a Zvolské
Homoli,“ řekla Zuzana Kučerová ze společnosti NET4gAS.
Bližší informace o naučné stezce lze
nalézt na webových stránkách ČSOP
Zvoneček www.cev-zvonecek.cz.
Český svaz ochránců přírody je sdružení lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji
aktivně chránit. V současné době máme
téměř 8000 členů. Mezi nimi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci,
dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte

Bližší informace:

Petr Janeček, Jan Moravec,
Milan řepka
ZO ČSOP Zvoneček
Kancelář ÚVR ČSOP
Tiskový mluvčí NET4gAS
Tel.: 722 159 244, 777 063 340,
739 537 461
e-mail:
petr.janecek@cev-zvonecek.cz
jan.moravec@csop.cz
milan.repka@net4gas.cz
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 TřEBENICE
1640 Kryšpín fuk, strahovský opat řádu premonstrátů, iniciuje kroky vedoucí
ke splavnění Vltavy. Malíř David Altmann z Edinburgu pořizuje malbu řečiště.
Z této doby se také dochovaly mapy, na nichž jsou zakresleny a pojmenovány
Třebenice.
1643 Opat Kryšpín fuk dal na osamělé skále postavit v Proudech před Horním
Slapem vysoký monolitický sloup na profilovaném odstavci s hlavicí jeden
loket vysokou, která měla formu rozsochatých skal, na nichž s rozkročenýma
nohama a s rozepjatými křídly vítězně stál dvojhlavý orel, zdobený císařskou
korunou (roku 1918 orel odstraněn).

KDySi DáVNO
aneb první písemné zmínky

o třeBenicích a osadě skot
Název „Svatojánské proudy“ se objevuje až po roce 1718, vznikl pravděpodobně po svatořečení Jana Nepomuckého roku 1721, kdy byla postavena jeho
socha na počátku “Proudů“ před Horním
Slapem (obnovena roku 1908).
Vlna trampingu na začátku 20. století
Začátkem 20. století vzrůstá obliba prvních trampíků jezdit na Svatojánské proudy. Snaha lidí z města o návrat k přírodě.
Rozpoutává se velká vlna trampingu. Ke
Svatojánským proudům míří každý víkend velké množství lidí obdivovat divokou krásu členitých skal, řev zpěněné
vody tříštící se v peřejích, hluboké hvozdy a romantické měsíční noci.
1918 Vznik osady Ztracená naděje v místě zvaném Tábor řvavých. Ztracená na-

Pohled na Třebenice 1901
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děje byla prý objevena již v roce 1913,
ale známá se stala později. Z počátku se
na břehu jen stanovalo, později se stavěly provizorní přístřešky a boudy.
1923 Zřízení přístavu Oregon City, který tvořily tři houseboaty: Oregon, Džunka a bílý Adlon. Za několik týdnů opodál
Mrtvého muže vystavěna chata Sing
Sing. Vznikají osady Rawhide, Hiawata,
Mrtvý muž, yukon.
1925 Stavba prvních trampských chat,
které posléze rostly jako houby po dešti. Nejznámější z nich: Klondyke, Waiki,
Dva šutry, Jukatan, Pinka, před sochou
sv. Jana bouda Midas, pod Dvořákovým
statkem Seagul.
1926 Postaveny chaty Orlí hnízdo,
Mülerovka, proti proudu na Bílé skále
vzniká osada Bardi.

1929 Jenda Korda složil písničku Vlajka, která se později stala trampskou
hymnou. Amatérští písničkáři v této
době skládali písně pro nejužší okruh
svých kamarádů.
1930 Postavena bouda Margon vysoko nad vodou na soukromém pozemku
pana Pechara, která po třech měsících
vyhořela. Na jejím místě si jeden z členů
původní party, Tonda Zacharka, postavil
sroubek.
Další známé boudy: fort, Chipawa,
dívčí chata Montána, Jericho (Evžen
Černý, Vlček) aj. Z finančních důvodů
boudy stavělo vždy více kamarádů dohromady – tvořily se party.
1935 Ve Svatojánských proudech založena osada Margon se šerifem Zachárkem. Byla to osada v nynějším slova smyslu žijící skutečným osadním životem
– hrál se volejbal, hokej a kopaná, pořádaly se mezi osadami turnaje, byla vybudována vlastní klubovna („Bar“), vznikla
společná vlajka apod. Osada si vybudovala vlastní vodovod (za významné pomoci pana Pinky - Vildy Vatěry), který se
později stal základem dnešního třebenického vodovodu.
1936 Hodně osadníků narukovalo
na vojnu. Vzniká myšlenka na založení
jedné společné osady.
Třebenice
Vesnice Třebenice stojí nad prvním zákrutem Svatojánských proudů na levém
břehu Vltavy. Vesnice kdysi patřila Ostrovskému klášteru v Davli, později k panství Hradiško a nakonec strahovským premonstrátům. O starobylosti této vesnice
svědčí i její jméno. Slovní kmen „třeb“ je
v českých názvech poměrně častý, jedná
se o místo ještě z pohanských dob a souvisí se žárovištěm. Jinak podle pověsti
se prý žižka když táhnul na Prahu, ptal
svých hejtmanů, co asi může být v těchto místech. Jeden odpověděl: „Třeba nic“.
(Zdroj: Honza a Blanka Reichardtovi, Svatojánské proudy, Pohlednice a fotografie
z let 1900-1945)
30. léta 20. st. - V Třebenicích bylo tehdy šest čísel popisných: Pechar, hájovna,
Dvořák, řezaninův „domek“, Taterovi
a Koza (který má v Třebenicích velmi hluboké kořeny, zmínka již z r. 1640). Dvořákův statek patřil původně Strahovskému klášteru. Datum L. P. 1929 na omítce
pod horním oknem není datum stavby
statku, ale datum, kdy došlo k jeho značnému poškození bleskem. Víska byla
celkem odříznutá od světa. S povozem
se jezdilo do Slap umrlčí cestou, do Štěchovic, která začínala u Leštiny. Z Prahy
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do Třebenic se dalo jet v létě parníkem,
do Davle celoročně vlakem, pak pěšky až
do Třebenic.
Rodina Taterů
K historii trampování a chataření
ve Svatojánských proudech a v Třebenicích patří neodmyslitelně rodina Taterů.
První zmínky podává opat Fuk ve svém
dopise r. 1640-43, další záznamy jsou ze
zač. 18 st. o chalupě zvané Tattrovská č.p.
2, poblíž stavení Dvořáka.
Dnešní dům na konci vsi v zatáčce pod
lesem byl postaven r. 1928, v roce 1934
k němu byl přistavěn lokál. Hospodu
u Taterů vedl pan Václav Tater, který byl
(mimo jiné) důležitým zásobitelem trampů. Kromě hospody měl i pan Tater v úpatí Pexovy strouhy kantýnu. Václav Tater
postavil též několik chat, každému rád
pomohl a trampové mu často říkali „táta“.
Založení osady SKOT
1. 1. 1937 Založení osady SKOT (Spojené kluby osad Třebenických), osada
vzniká na území táhnoucím se od začátku Svatojánských proudů, tj. od Velkého
Slapu, u něhož stál na skalce pamětní
sloup a za stezkou v lese socha sv. Jána,
po levém břehu Vltavy až k Bílé skále.
Osada SKOT byla úředně evidována,
měla své stanovy a vlajku. Předsedou se
stal p. Eman Kalivoda.
Hlavní náplní osady byl sport – volejbal, hokej, stolní tenis, lyžování, kuželky.
Pořádaly se zábavy u Taterů. Osadní život
byl tehdy rušný a plný.
1939 V průběhu II. světové války byly
všechny spolky rozpuštěny a zakázány,
stejně tak i SKOT. Stalo se tak 15.3.1939.
Osadní život však natolik rozložen nebyl, ti nejvěrnější jezdili do chat i nadále,
i když za ztížených podmínek – přísně se

muselo dodržovat zatemnění, byly zavedeny domovní knihy, na protějším břehu
se střílelo bez vyzvání aj. u Taterů se dál
pořádaly různé zábavy, ovšem nikoliv
pod organizací SKOT, ale pod hlavičkou
neregistrované osady Margon.
1940 Obrovské ledy na Vltavě způsobily přírodní katastrofu. Hladina řeky
stoupla a společně s ní i ledy, které se
zarazily u Bílé skály a vytvořily bariéru
téměř do 15 metrů a smetly vše, co jim
stálo v cestě – stromy i boudy. Mezi zhruba sedmdesáti zničenými chatami byla
i např. Klondyke, Midas, u dvou šutrů
aj. Většina chat byla postupně opravena
nebo postavenu znovu. Padesát dva chat
dával dohromady p. František Tater.
1945 Válka skončila, do chat se jezdilo
dál, ale SKOT se již neobnovil.
1950 Nastává skutečná pohroma pro
trampy – začátek stavby největšího vodního díla, Slapské přehrady. Pro osadníky
nastala doba zlá, Třebenice se staly jedním velkým staveništěm, hrdé skály lítaly
do vzduchu, jezdily tudy nákladní auta
a těžké stavební stroje. Někteří osadníci museli své chaty přemístit jinam, jiní
opustili kraj úplně.
Stavba přehrady přinesla i další změny
do této krajiny. Třebenice se již rozrostly
o nové domky pro stavební dělníky. Později přibyla velká samoobsluha s restaurací. Vystřílením silnice ze Slap do Třebenic a dále na Rabyň se otevřela možnost
široké veřejnosti navštěvovat nová rekreační a sportovní střediska.
1954 Přehrada je dokončena, do panenské přírody byl vražen nelítostný klín.
Svatojánské proudy, mocný hukot peřejí,
tryskající voda a obrovské kameny zmizely nenávratně hluboko pod hladinou
řeky. To všechno nahradila temná tichá
hladina.

V této době se stal tramping trnem
v oku některým «vrstvám lidí», byly v něm
viděny pozůstatky buržoazní republiky.
Trampům byl ztrpčován život hlídkami
v Praze na nádražích, ale i v okolí vesnic
a v lesích. Ve vesnických hospodách se
objevovaly nápisy, že trampy neobsluhují. Nebylo tomu tak u Taterů, kde i přes
částečnou stagnaci osadního života se
téměř každý týden scházeli kamarádi.
1975 Začíná se uvažovat o znovu založení osady – jak ji však pojmenovat, Margon nebo SKOT? Snad obnovit za války
zrušený SKOT?
Znovu založení osady SKOT
19.9.1975 znovu založení osady SKOT.
Sportovní charakter SKOTu se projevil
na nové vlajce. Vycházela z vlajky původní z roku 1938, na níž přibyly dva červené svislé pruhy a v modrém klínu je pět
bílých hvězd, symbolicky znázorňujících
spojené kluby. Středem vlajky je svislý
nápis „nohejbal“.
Ze života osady
1976 II. ročník nohejbalového turnaje
SKOTu. Vše bylo perfektně připraveno,
nálada vynikající. Datum turnaje vyšel
na 200. výročí vyhlášení nezávislosti Spojených států. Krátce po zahájení turnaje
byl zápas přerušen policí. Nad Třebenicemi létala helikoptéra, všem účastníkům
byly zkontrolovány občanské průkazy,
hráči byli odvezeni k výslechu, vlajka
osady musela být spuštěna ze stožáru.
Někdo to prásknul ...
Postaven pomníček pro zesnulé kamarády. Do pomníčku byla usazena dubová
fošna s mosaznými štítky se jmény a vlevo od ní kamenná deska s vyrytým mottem z písničky Odešel kamarád.
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po onkoLogickém onemocnění

je návrAt do ZAměstnání proBLém

teĎ pomůŽe AmeLie
Začíná výběr účastníků ze Středočeského kraje do druhého běhu interaktivního vzdělávacího programu občanského sdružení Amelie Návrat do zaměstnání
po onkologické nemoci.
Tisková zpráva
Praha a Středočeský kraj, 7. listopadu 2013. – Alena Klabanová pracovala
celý život jako účetní nebo hlavní účetní ve středně velkých i velkých firmách.
Pak onemocněla rakovinou, uzdravila se
a nyní je doma. Chce se vrátit do zaměstnání – ale nedaří se jí to: „Hledám práci
již rok a půl a zatím bez úspěchu,“ říká.
Teď ale doufá, že se to změní.
Je jednou z účastnic prvního
běhu vzdělávacího programu
občanského sdružení Amelie
Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci, do kterého v září nastoupilo 9 žen a 3
muži. Ten by je k vytouženému zaměstnání měl dovést.

leně snižuje vnitřní i vnější bariéry, které lidem po onkologické nemoci brání v návratu do zaměstnání.
X

X

Posiluje schopnost účastníků hledat
práci profesionálně a s vírou v konečný úspěch.
Nabízí jim k řešení situace, kterými budou pak procházet v zaměstnání.

Další zájemci ze Středočeského kraje se nyní mohou
hlásit do druhého běhu programu. Začíná v polovině ledna, trvá 5 měsíců a zahrnuje 11
dvou až tří dílných seminářů,
samostatnou i skupinovou práci a individuální poradenství.
Skupina se schází průměrně
dvakrát až třikrát týdně nejčastěji v dopoledních hodinách.
„Lidé, kteří onemocní rakovinou, se často dostávají do
společenské izolace. To je připravuje o elán, příležitosti, sebedůvěru,“ říká zakladatelka
Amelie Pavla Tichá. „I když je
léčba úspěšná, vracejí se do
normálního života oslabení
a před sebou mají další zkoušky. Čelí
obavám některých zaměstnavatelů člověka po rakovině přijmout nebo
těžko hledají částečný úvazek, který
jejich kondici často vyhovuje lépe než
plné pracovní vytížení,“ dodává Pavla Tichá.
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Vzdělávací program občanského sdružení Amelie podpořený finančními prostředky Evropského sociálního fondu cí-

X

Dva z účastníků přijme do zaměstnání Amelie.

Účastnící prvního běhu se na řešení
hlavních úkolů teprve chystají. Ale shodně říkají, že již nyní umí hledat práci lépe, než to dělali před tím. „Pochopila
jsem smysl motivačního dopisu, ten
jsem dříve vlastně podceňovala,“ říká další z nich, Jitka Houšková. „Dobře
napsaný motivační dopis mě může dovést k výběrovému řízení. Také jsem
si lépe uvědomila své silné
stránky. Dřív jsem je považovala celkem za samozřejmost.
Nepřemýšlela jsem o tom, jak
moc je důležité se vhodně prezentovat hned při odpovědi na
inzerát.“ I Aleně Klabanové program podle jejích slov již hodně
dal: „Dříve jsem hodně pracovala a ve volném čase chodila
mezi lidi, do společnosti, za kulturou. O to mě pak nemoc připravila. Ale tady vidím, že v tom
nejsem sama, a to mi pomáhá.
V kurzu jsou většinou mladší
lidé než já, a stejně mají problém najít si po nemoci zaměstnání.“
Ve druhém cyklu programu
je místo pro maximálně dvacet
účastníků. Mohou se do něj
hlásit zájemci ze Středočeského kraje v produktivním
věku, kteří jsou vyléčení (jejich nemoc ustoupila a onkologický nález je negativní)
a pobírají některý stupeň invalidního důchodu.

X
X

X

X

umožňuje jim vyzkoušet si vše nanečisto.
Účastníci absolvují dvě simulovaná
výběrová řízení u spolupracujících
zaměstnavatelů.
Program podporuje sdílení a vzájemnou pomoc lidí v podobné životní
situaci.
Rozhodne-li se zaměstnavatel přijmout účastníka programu, může získat mzdový příspěvek.

Vzdělávací program Návrat do zaměstnání po onkologickém onemocnění má
celkem 4 cykly, byl zahájen v dubnu
2013 a skončí v březnu 2015. Je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze
státního rozpočtu ČR a díky tomu je pro
účastníky zdarma.
Více informací na webových stránkách Amelie

www.amelie-os.cz

 INFORMACE
Nebo kontaktujte:
Terezu Žílovou (vedení projektu),
e-mail: projekteu@amelie-os.cz,
tel.: 608 458 302
Jitku Polanskou (komunikace a PR),
e-mail: pr@amelie-os.cz,
tel.: 602 233 774
DALŠÍ INfORMACE:
Proč je vzdělávací program Návrat
do zaměstnání po onkologické nemoci užitečný?
1/ Počet lidí v produktivním věku, kteří
prodělali rakovinu a usilují o návrat
do zaměstnání, roste. Příčinou je kombinace více faktorů: prodlužování průměrného věku, zátěžový životní styl,
ale i nové progresivní metody včasné diagnostiky a léčby, které zvyšují
pravděpodobnost vyléčení.
2/ Lidé, kteří prodělali onkologické onemocnění, často nemohou pracovat
na plný úvazek a ne vždy se mohou
či chtějí vrátit ke své původní profesi.
Potřebují podporu při hledání nových
možností seberealizace.
3/ Vzdělávací program navazuje na práci
státních institucí, jako jsou Úřady práce či sociální odbory městských úřa-

dů, které nemají možnost poskytovat
lidem po onkologické nemoci cílenou
pomoc - věnují se jim v rámci širší skupiny osob znevýhodněných na trhu
práce. Další pomoc mohou lidé po rakovině najít u pacientských sdružení
i jiných neziskových organizací. Vzdělávací program Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci ale jako
jediný poskytuje komplexní podporu
při návratu do zaměstnání.
O rakovině
V počtu onkologicky nemocných zaujímáme přední místa v Evropě. V ČR bylo
loni více než 400 000 lidí, kteří prodělali
nebo mají onkologické onemocnění.
Předpokládá se, že do roku 2030 vzroste jejich počet až 3x. Ročně přibyde více
než 75 000 nových onkologických pacientů. Na první tři místa z hlediska četnosti onkologických onemocnění u žen
patří nádory prsu, tlustého střeva rekta,
děložního hrdla a u mužů je to nádor
prostaty, tlustého střeva a rekta a nádor plic. Česká republika dlouhodobě
obsazuje 1. místo v Evropě v četnosti
výskytu rakoviny tlustého střeva. Více
informací v tiskové zprávě České onkologické společnosti na tomto odkazu

(jsou zpracovány údaje pouze do roku
2010).
Vzdělávací program Návrat do zaměstnání po onkologickém onemocnění Amelie, o.s.
X Poskytuje komplexní – kariérní, profesní, sociální i psychologické - odborné
poradenství.
X umožňuje placenou pracovní praxi
u dojednaných zaměstnavatelů.
X Na pracovní místo pro účastníka programu může zaměstnavatel získat
mzdový příspěvek.
O Amelii
Občanské sdružení Amelie již sedmým
rokem pomáhá onkologicky nemocným
a jejich blízkým překonávat nejrůznější
zátěžové situace, které v souvislosti s onkologickým onemocněním vyvstanou,
a to před, v průběhu i po skončení léčby.
Činnost odborníků v Centrech Amelie
v Praze, Olomouci a Rakovníku doplňuje telefonní linka a internetová poradna.
Amelie dále rozvíjí dobrovolnický program specializovaný na onkologii a akreditované vzdělávání zaměřené na oblast
psychosociálních potřeb onkologicky
nemocných a jejich blízkých.

Příznivci nohejbalu z Masečína se rozloučili se sezónou nohejbalovým turnajem
o PEČENOU KACHNU. Počasí přálo, nálada byla pohodová a všichni se těší zase
na jaře na hřiště a kurty v Masečíně. Přijďte také!
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mikuláš
v třebenicích
V Třebenicích přivítá Mikuláš
vaše děti u kapličky,

ve čtvrtek 5. 12. 2013
od 17 hodin.

V případě zájmu o setkání s Mikulášem
napište prosím na uvedený mail. Prosím
zaslat počet dětí, jejich jména a příjmení,
případně zvláštní přání. Napište sem prosím
i krátký text, ze kterého může Mikuláš čerpat informace, až bude s vaším dítětem mluvit.
My si text vytiskneme a vložíme do zlaté knihy.
Na místě váš dárek pro vaše dítě převezme
pověřená osoba. K dárku připevněte papírek
se jménem dítěte a vhodně „zabalte“.
Mikuláš bude mít zájem požádat dítě o jeho jméno,
krátkou básničku, písničku, říkanku a podobně.

S Mikulášem přivítají vaše děti
i andělé a čert.
V případě, že bude pršet, se setkání uskuteční
v hospodě U Taterů na terase.
TĚŠÍME SE NA SETKáNÍ.
Osada SKOT
evakulhankova@centrum.cz

třebenické

vánoční setkání

dne 21. 12. 2013
od 18.00

u kapličky
Nabídneme vám živý betlém,
otevřenou kapličku se stromečkem,
občerstvení. Koledy zahraje
a zazpívá živá hudba.
Postavy z betlému vám
nabídnou vánoční tradice a zvyky.
Jestliže máte zájem zapojit se
do živého betlému, přivítáme vás.
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Těšíme se.
Osada SKOT

svá juBiLeA
osLAviLi
září 2013
Tichá Milena
Košková Dagmar
– kulatiny
Zárubová Eva
– kulatiny
Prchalová Zdenka
Jeřábek Václav
Braný Václav
Pasienková Mária
Holubová Marie
Suk Jan
Široký Václav
Smíšková Marie
Havránková Dagmar
Trnková Milena
Kuklová Drahoslava
– kulatiny
Soukupová Věra
Kalašová Hana
Šilhová Hana
Samek Zdeněk
Prokop Václav
Novotný Rudolf
Pasienka Štefan
Mrázek Jan

říjen 2013
Mirčev Zdravko
Chaloupek Milan
Motyčka Alois
– kulatiny
Procházková Jitka
Jech Jiří
Rypka Jaroslav
Rousová Jana
Vaňkátová Milada
Dvořáková Drahomíra

Červenka Vilém
Zapletalová Marie
– kulatiny
Bárta Miloš
– kulatiny
Marešová Olga

listopad 2013
Benedikt Jaromír
Holubová Maria
Zázvorková Věra
Braný Petr
– kulatiny
Papírník Miroslav
Synek Jaroslav
Röschenthalerová Miloslava
Trnka Zdeněk
Pešice Josef
Pšenička František
Mikúšková Jiřina

prosinec 2013
Machatá Blanka
– kulatiny
Málek Bohuslav
Novotný Karel
Richter Jiří
Zajíček Ivo
Mokrá Květoslava
Jelínková Zdenka
Svobodová Miloslava
Suková Hana
Beranová Marie
Havlíček Václav
Stejskalová Dagmar
– kulatiny
Samková Miloslava
Kautský Petr
Mendlíková Miroslava
uzávěrka k 17. 11. 2013
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TEPELNÁ ČERPADLA



www.4u-therm.cz
Tepelná čerpadla

- vzduch/voda
- země/voda
- voda/voda
Kompletní instalace otopného systému
optimalizovaného pro provoz s tepelným čerpadlem
- podlahové topení
- klasické velkoplošné radiátory
Klimatizace a chlazení
Solární kolektory

Cena0 Kč
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4u-therm s.r.o.
4u-

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL
Econo AIRFLOW
HiEcono AIRFLOW Power AIRFLOW
4uTherm-180x130mm-2013-01.indd 1

WORKSHOPY TVOŘENÍ
ADVENT PŘICHÁZÍ s Adélou
neděle 1. 12., 9:00 – 12:00
cena: 690 Kč (materiál v ceně kurzu)

KOUZLO KVĚTIN
NA ŠTĚDROVEČERNÍM
STOLE
sobota 21.12., 9:00 - 13:00
cena: 750 Kč (materiál v ceně kurzu)

přihlášení a více info zde:

www.nejkvetiny.cz

Vyberete si svůj workshop u nás!
Hezký den!
Tým Lundonia
Lundonia, s. r. o. - Lundonia Hub je místem setkávání
všech, kteří mají chuť se vzdělávat, setkávat se s novými
lidmi nebo se vídat se svými starými dobrými přáteli,
poznávat nové věci. Jsme místem setkávání prima lidí
a skvělých nápadů.
Více zde: http://www.lundonia.cz

gsm: +420 603 411 742
e-mail: info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ
21.01.13 12:46

KARIÉRA
– NÁVRAT DO PRÁCE
– PODNIKÁNÍ
Série seminářů – vždy v úterý 18:30 - 20:30
aktuální termíny: 3. 12. / 10. 12. / 17. 12. 2013
Cena: 300 Kč / 1 seminář
Cena zahrnuje také kávu a malé občerstvení

Komunikace slovní - 3.12. 2013
 Obsah slov, aktivní naslouchání
 Vzorce v partnerských vztazích
 Komunikační hry, lež
 Nácvik vyjadřování – říkat to, co říci chci
Sebeprezentace - 10.12. 2013
 Význam sebeprezentace, možnosti využití
 Jasné vyjadřování a naslouchání
 Orientace v situaci, flexibilní reagování
 Praktický nácvik
Sebeprezentace při žádosti o zaměstnání - 17.12.2013
 Písemná žádost, životopis
 Úspěch prvního setkání, příprava, haló efekt
 Komunikace při pohovoru
 Nácvik
Přihlášení: eva.lundonia@seznam.cz , předmět: Kariéra
Semináře vede profesionální koučka.

Více zde:
http://www.lundonia.cz/koucing/monika-kulova-skokanova/
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