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Snažme se hledět
kupředu
Současná doba představuje po ekonomické stránce nelehké období pro většinu
občanů tohoto státu, obyvatele Statenic
samozřejmě nevyjímaje. Řada z nás je nucena čelit dlouhodobému snižování své životní úrovně, které jsme však my sami svým
počínáním rozhodně nezavinili, jsme jen
jeho obětí. Musíme se den co den vyrovnávat se zdražováním všeho a všude, což
však neprovází zvyšování reálných příjmů,
ale naopak jejich pokles.
V takové době se nežije lehce. Trvání
současné ekonomické krize se již počítá
na roky a její vliv na psychiku lidí je devastující. Mezi projevy této devastace patří
stáhnutí se do sebe, do svého soukromého
světa rodiny a zálib, a nezájem o vše, co
tuto sféru překračuje, zejména pak o politiku. Ekonomická krize tak přerůstá v krizi
společenskou, která se, kromě jiného, vyznačuje vzrůstající nevraživostí až agresivitou těch, kteří "musí chodit do práce a platí
daně", tedy přispívají do státního rozpočtu,
vůči těm, kteří z něj naopak čerpají – především důchodcům a adresátům různých
sociálních dávek. Silný pocit vlastního
ohrožení vede řadu občanů k bezohledné
obraně svých vlastních, čistě soukromých
zájmů, klidně i na úkor ostatních, sousedů,
spoluobčanů. Lidé přestávají být schopni
na něčem se dohodnout, dělat kompromisy,
vidět věci z nadhledu. Vytrácí se tolerance a empatie vůči druhým a nakonec mizí
i obyčejná lidská slušnost.
Označovat tento dlouhodobě nepříznivý stav jen za "blbou náladu", jak se také
děje, znamená degradaci a urážku každodenních existenčních starostí obyvatel této
země. Pokud se někomu dnes daří hůře,
než se mu dařilo včera, a zítřek nevypadá
o moc lépe, spíš naopak, těžko asi někdo
bude mít z takové situace náladu dobrou či
dokonce radostnou.
Tím spíš je třeba ocenit všechny, kteří
i za těchto okolností dokázali přiložit ruku
k dílu na zatím dvou našich "obecně prospěšných" brigádách a aktivně se podíleli
i na přípravě a realizaci dalších akcí, jako
byl maškarní ples, výstava o letectví nebo
tradiční pálení čarodějnic A poděkovat jim,
že se nenechali odradit ani nevraživými komentáři třeba na facebooku a svou konkrétní prací dokázali, že do budoucna je možné,
aspoň občas, hledět i s optimismem.
Jitka Lenková

Dočkáme se školky už příští rok?
Na obecním úřadě
se slovo školka skloňuje v každém pádě dnes
a denně. Rozezlené matky dětí školkového věku
neváhají v této věci poměrně razantně oslovovat starostu obce, její
zastupitele i pracovnice
úřadu dokonce i na ulici.
Nedivím se jim. Pro většinu rodin s malými dětmi
je dnes možnost umístění
dítěte do školky a posílení rodinného rozpočtu
příjmem jeho matky existenční záležitostí. A školky nejsou a nejsou. Volno Zde je jasně patrné vytyčení záplavového území valem z hlíny
je pouze v těch soukro- přibližně uprostřed fotografie. Tím se otevřel prostor pro stavbu
mých, drahých tak, že si budovy školky navazující na linii teras Parádnice.
je mohou dovolit platit
jen rodiny s vysoce nadstandardními
bám, náhradu škody za zmařený investiční
příjmy.
záměr. Celkem by takto mohlo být postiženo
Ve Statenicích ale stejně jako všude jinde
až 170 pozemků a takto vzniklá škoda by
platí, že všechno souvisí se vším. Gordický
se počítala na stamiliony. A protože takovým
uzel spletený z možné neplatnosti 1. změmajetkem obec nedisponuje, znamenalo by
ny územního plánu, z omezeného rozpočtu
to její bankrot a uvalení nucené správy. Toto
obce a z blokace obecních pozemků nejasnebezpečí je v této chvíli definitivně zanou hranici povodňového pásma, to je smržehnáno, a to díky Francovi Manghimu,
tící kombinace nejen pro výstavbu školky,
majiteli firmy Alfa Praha s. r. o., který
ale prakticky pro cokoliv nového, co by
se s žalobkyní dohodl tak, že vzala svoji
mělo v obci nově vzniknout.
žalobu zpět. 1. změna územního plánu obce
Naštěstí se tento spletenec daří obci potak zůstává nadále v platnosti. Znovu v této
malu rozmotávat. Její situace dnes již rozvěci žalobu podat již nelze, podle novely příhodně není tak nepříznivá, jak vypadala
slušného zákona platné od 1. ledna 2012 by
v lednu, kdy vyšlo první číslo našeho Zprabyla zamítnuta kvůli promlčení.
vodaje. Dokonce to vypadá, že snad budeme mít i tu školku. Vedou se i diskuse co
Povodňové pásmo a obnova
je důležitější – kanalizace a vodovody nebo
parku Parádnice
školka? Nikdo nechce mít ze Statenic pouhou noclehárnu. Proto je školka tak důleVeškeré práce v této lokalitě patřící obci
žitá. Pojďme se společně podívat, jak se to
blokovaly dvě věci - nejasné hranice povodňového pásma a černá skládka. Tu se podadaří řešit a snad bude dařit i nadále.
řilo odstranit jako první. V březnu potom
geodeti na základě rozhodnutí příslušných
1. změna územního plánu
úřadu v terénu jasně a nezpochybnitelně
zůstává v platnosti
vytyčili hranici aktivní záplavové zóny.
Tím se otevřel poměrně značný prostor
Ještě začátkem tohoto roku stála naše
mezi terasami Parádnice a potokem, který
obec před vážným problémem. Hrozilo,
bude možné po příslušné změně územního
že Nejvyšší správní soud v Brně vyhoví žaplánu využít pro potřeby obce. Předpokládá
lobě na zrušení 1. změny územního plánu
se nejen obnova někdejšího parku, ale i náobce. Tím by se z řady pozemků určených
vrat k původnímu záměru na výstavbu
k zástavbě staly znovu pozemky nestavební,
školky v této lokalitě. Obec od něj musejak tomu bylo před touto 1. změnou územla ustoupit proto, že Nejvyšší správní soud
ního plánu. Kdyby se tak stalo, obec by
musela zaplatit majitelům těchto pozemků,
jak velkým investorům, tak fyzickým osopokračování na straně 2
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v Brně vyhověl žalobě na zrušení 2. změny
územního plánu obce. Pokud jde o školku
samotnou, máme sice na co navazovat, ale
nejprve musí být přijata 3. změna územního plánu obce. Obec plánuje postavit školku pro 50 dětí, což však není možné jen
ze zdrojů obce. Proto bude žádat o dotaci
na tuto stavbu ze státního rozpočtu, které
snad budou opět k dispozici od roku 2014.

Žádost o tuto dotaci musí obec připravit
do konce roku 2013.

Výstavba školky
u obecního úřadu
Projekt školky na Parádnici je projektem
na několik let. Do té doby, než se jej podaří realizovat, by mohla vzniknout menší
školka pro 20 dětí u obecního úřadu pod-

le návrhu ing. Kopince. Pokud se podaří
získat potřebné 2 miliony na tuto menší
stavbu, vlastní výstavba budovy školky by
se počítala jen na měsíce a školka by mohla zahájit provoz od příštího roku. Současně se školkou na tomto místě obec řeší
další důležitou věc – bezpečný přístup dětí
do školky. To bude asi složitější než výstavba samotné školky.
Text a foto: Jitka Lenková

Hrozí Statenicím opravdu povodně?
Pro obec Statenice se zpracovává povodňový plán podle § 71-86 zákona o vodách. Při zveřejnění jeho koncepce došlo
v jeho části týkající se seznamu nemovitostí nejvíce ohrožených splachy z výše
položených pozemků k nepochopitelnému zkreslení celého problému. Není jasné,
jaký podíl na tom nese odborný zpracovatel
a jaký zastupitelé, kteří mají tuto záležitost
na starosti.
Protože jsem byl přítomen jednáním
(a souhlasil jsem) s vytipováním míst
v obci, která mohou být ovlivněna odtokem
vody z pozemků ležících nad nimi, cítím
se povinen se k této věci vyjádřit a vysvětlit
vznikající odtokové poměry při intenzivních srážkách. Tím myslím srážky např.
20 mm/2 hodiny. Např. 1. 4. 2012 spadlo
ve Statenicích 12 mm srážek. Protože pršelo
na celém povodí, projevilo se to jen na mírně zvýšením odtoku v potoce. Nevšiml
jsem si, že by byl zaznamenán výraznější
odtok, např. 1 litr/sec., v místech, o kterých
bude dále psáno.
Než se budu zabývat vlastní obcí, nejprve
něco stručně k poměrům na povodí našeho potoka. Odtoky jsou ovlivněny v tomto
případě jeho tvarem, situováním letiště
v jeho povodí (odtoky z jižní i severní části
jsou svedeny do jednoho místa, a to blízko
západní hranice našeho katastru), zvyšující
se zástavbou v obcích (zde chci připomenout, že lze úspěšně polemizovat o tom,
z kterých ploch, tím myslím zemědělsky
obhospodařovaných nebo zastavěných,
při důsledném likvidování zasakováním
dešťových vod tam, kde vznikají, dochází
k většímu odtoku při nepříznivých podmínkách. Může se jednat např. o extrémní
srážky, které nemohou do půdy zasáknout,
protože je holá, zhutněná, bez pokryvu, zamrzlá atd. Důležitá je průtočnost odtokové
trasy trvalého nebo občasného charakteru
(srozumitelně – potoka nebo průlehu, rokle, kde voda teče jen občas). Rozhodující
odtok z letiště je zpomalován (zadržován)
akumulací na severním a jižním odtoku.
Byla obnovena funkčnost poldru u čističky
odpadních vod Tuchoměřice. Protože bydlíme bezprostředně u potoka, stanovil jsem si
pozorovací profil na potoce přímo u schůdků. Pokud voda začne obtékat jasan rostoucí
v průtočném profilu, začneme se znepokojovat. Doposud se tak nestalo ani při legendární situaci, kdy v obci plavala (ve směru
od Babyky) zvířata atd. Abych spal klidně,

Jan Kopinec kontroluje výši hladiny Únětického
potoka na schůdcích přímo před svým domem.

je nutno se starat o to, aby průtočný profil
nebyl ucpán, zanesen naplaveninami apod.
(Pro zajímavost, existuje snímek zaplavení
Parádnice z roku 1936. Tehdy nebyla provedena regulace potoka a ucpal se průtočný profil pod komunikací.) Jak je patrno,
úprava potoka z let 1959–1962 je vyhovující, lokální problémy jsou způsobeny nedostatečnou údržbou a nevšímavostí nás,
občanů. Ale to se děje i v jiných situacích.
Poznamenávám, že nová zástavba v údolí
je chráněna proti Q 100 – stoleté vodě, a to
velikostí odtoku, který se vyskytne jednou
za sto let.
Na území vlastní obce je cca sedm lokalit, které jsou ohrožovány splachem
ze zemědělsky a lesnicky obhospodařovaných pozemků, ojediněle občasnými vývěry vod a soustřeďováním odtoků z povrchu
místních komunikací. V případě ohrožení
splachem ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků záleží na náhodě, čím bude
pozemek oset, v kterém ročním období kritická srážka spadne. Co můžeme ovlivnit,
je průtočnost již vybudovaných zařízení.
Například z oblasti Pod Babykou ve směru
Parádnice udržovat průtočný příkop, průleh
atd. Problematickou je rokle výše položená,
kde může dojít k zanesení oplocení. Zadržená voda by potom po protržení této zábrany
mohla způsobit povodňovou vlnu. V součas-

né době je toto nebezpečí nižší, okopaniny
nebo kukuřice se téměř nevysévají a nesází.
Majitel chaty sdělil, že si pamatuje během
cca třiceti let jen dvě výraznější srážky,
které jeho nemovitost ohrožovaly.
Odtoky z rokle v Černém Vole jsou
převedeny dešťovou kanalizací uloženou
pod ulicemi do potoka. Možnost zatopení
rodinného domku Pohlových je samostatný případ. Pro toto území platí, co je výše
uvedeno. Při zastavění území se dají srážky úspěšně likvidovat, případně rozložit
jejich odtok do delšího časového období.
Tam, kde teče voda z povrchu komunikací, včetně případných občasných vývěrů,
se jedná o známou situaci v minulosti již řešenou, jako např. u hospody ve Statenicích,
u Hnátků, u Bortů. Znovu je nutno zdůraznit, že je nutno udržovat volné průtočné
profily, vtokové objekty a další zařízení
vybudované pro odvod vody. Je nutno podotknout, že se jedná o odtok cca 1–3 litry
vody za sekundu.
V žádném případě se však nejedná
o ohrožování nemovitostí povodněmi. Nutností je neustálé udržování volných cest pro
odtok vody.
Text: Jan Kopinec
Foto: Jitka Lenková

Otázky
pro starostu
Proč bylo nutné tak razantně pokácet
a prořezat stromy na břehu potoka v blízkosti mostku v centru obce?
Stromy, které byly pokácené, patří Povodí Vltavy, které tak rozhodlo ve spolupráci s odborem životního prostředí
MÚ Černošice. Dále zde, a to zejména,
prořezávali odborní pracovníci stromy
pod vedením vysokého napětí. To vychází ze zákona. Obec není odborně zdatnou
firmou, která by mohla postupy oponovat.
Na druhou stranu někteří občané, kteří
bydlí u potoka, vyjadřovali obavy, že jim
staré stromy padnou na domy či ploty. Dva
stromy již padly, jeden z nich zničil plot.
V době vegetace je možné stromy pouze
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Nová výstavba nás neohrozí
Jako starosta obce, ale i jako spoluTo ale není vše. Se zahájením výobčan, který chce i nadále žít ve Statestavby bude mít společnost Alfa Praha
nicích, vás chci informovat o skutečné
povinnost dalších investic, které budou
situaci v obci v souvislosti s novou výsměřovat do dalšího zkvalitnění obstavbou a vysvětlit řadu věcí, které vás
čanské vybavenosti ve Statenicích. Jen
nyní zajímají.
namátkou mohu uvést např. investice
Dnes již není předmětem diskusí,
do výstavby nové mateřské školy pro
zda se tato výstavba uskuteční, či nikocca 50 dětí a později i základní školy
li. Zásadní rozhodnutí již padlo schvá(1. stupeň). V horizontu několika let
lením územního plánu obce Statenice
dojde také k rekonstrukci budovy zámv minulých letech a uzavřením dohod
ku a využití jeho části pro společenské
a smluv s jednotlivými developery.
funkce.
Dnes musíme jako obec dostát našim
Chtěl bych na vás všechny apelovat
povinnostem, které nám z kroků, kte- Zimní radovánky na zamrzlém jezírku u Statenického mlýna
a poprosit o slušné a korektní jednáré jsme v minulosti učinili, plynou. dokazujíí, že na novou výstavbu v obci nemusíme hledět za každou ní. Věřím, že nikdo z nás nemá zájem
cenu jen negativně.
Nemůžeme ani nesmíme naši obec
o vyhrocené vztahy, hádky, konflikty
Foto: Jitka Lenková
vystavit jakýmkoli rizikům soudních
nebo dokonce čelení žalobám a soudsporů a žalob o úhradu vzniklých škod
ním sporům.
uvedeny. Navíc se jedná o velmi odbornou
v případě, že bychom nesplnili naše závazNaše obec se bude dále rozvíjet a růst.
problematiku.
ky a uzavřené dohody.
To je skutečnost, o které již bylo nezvratPokusím se proto věci vysvětlit lidskou
Není mým stylem vyhrocovat konflikně rozhodnuto. Povinností zastupitelstva je
formou. Mohu vás všechny zcela odpovědty. Naopak dávám přednost korektnímu
dojednat takové podmínky, které pomohou
ně ujistit, že plánovaná nová výstavba v kaa profesionálnímu jednání. O věcech chci
dalšímu zkvalitnění života v obci.
tastru obce Statenice v žádném případě nijednat a hledat taková řešení, která budou
Jsem připraven jednat, naslouchat vašim
jak neohrozí plynulost dodávek pitné vody
nejlepší pro Statenice a pro její obyvatele.
názorům, řešit problémy.
ani nedojde k jejich omezení. Zcela totožná
Proto se z každé uzavřené dohody já i celé
Zcela odpovědně vás všechny mohu
situace je i ve věci čističky odpadních vod.
zastupitelstvo obce snažíme získat nějaký
v tuto chvíli ujistit, že neexistuje žádný reV uzavřených dohodách je jasně zakotveno,
přínos i pro obec jako celek. Naším cílem je
álný problém, který by byl spojen s plánože se společnost Alfa Praha s. r. o. zavazuje
od jednotlivých developerů získat investice
vanou výstavbou v katastru obce Statenice
k financování posílení stavby vodovodního
do projektů, které budou mít primárně poa měl negativní dopad na nás, občany.
přivaděče a nové stavby čističky odpadních
zitivní dopad pro všechny obyvatele a které
Dopisy, jako byl dopis paní místostarostvod. Kromě toho společnost Alfa Praha
budou nad rámec investic do jejich nové
ky Novákové, vnímám jako dobrý podnět
s. r. o. i její majitel Franco Manghi, osobvýstavby. Jsem přesvědčen, že v tomto
k veřejné diskusi. Pokud budou věci uváděně poskytli obci Statenice peněžní dary,
směru se nám podařilo dosáhnout velkých
ny tak, jak ve skutečnosti jsou, nebude mít
bezúplatně převedli některé své pozemky
úspěchů.
nikdo důvod k obavám nebo strachu z pládo vlastnictví obce, vybudoval kanalizaci
Z toho důvodu mě osobně velmi překvanované výstavby.
nebo vodovod. To vše v celkové hodnoBudete-li mít kdokoli z vás jakékoli dotě okolo 50 mil. Kč. Je třeba si uvědomit,
pil a zklamal dopis, který nám zaslala paní
tazy, bude chtít znát konkrétní fakta nebo
že se jedná o mimořádně vysokou částku
místostarostka Věra Nováková. Je v něm
informace, jsem vám k dispozici. Já a větuvedena celá řada faktů a skutečností, které
v době, kdy zde ještě tato společnost jako
šina členů zastupitelstva jsme připraveni
pro obec a její stávající obyvatele vyznívadeveloper nezačala s žádnou výstavbou
jí velmi negativně. Není zde prostor na to,
a že se díky tomuto velkorysému přispění
společně hledat řešení, která budou dobrá
abych vysvětlil a uvedl na pravou míru
již nyní výrazně pomohla zvýšit kvalitu napro nás všechny.
všechna fakta a údaje, které jsou v dopise
šeho života.
Jan Sládek, starosta
prořezávat. A to děláme, stalo se tak u pomníku a budeme pokračovat u dětského
hřiště a v případě jednoho topolu. Jde tedy
o ty případy, které by mohly ohrozit zdraví
a život lidí. Během léta určíme nemocné
stromy, které bude třeba v době vegetačního útlumu pokácet. S tím však souvisí
projekt obnovy zeleně v obci. Nechceme
jenom řešit havárie, ale zeleň v obci vůbec. Musíme zpracovat projekt obnovy zeleně a ucházet se o dotace, které je možné
získat. Spolupracujeme s firmou, která by
žádost připravila. V této souvislosti je třeba hledat odpověď na otázku uvedenou již
v úvodu – kde je centrum obce, to víme.
Ale pojďme si říci, co chceme v centru mít.
Nesmíme zapomínat na Černý Vůl. Ten by
si zasloužil také centrum.
Jak je to vůbec s dotacemi?
Velká část programů je již vyčerpaná.
Jedná se například o mateřské školky, tam
můžeme snad počítat s nějakou dotací

až v roce 2014. Jsou ale jiné oblasti, kde
je situace lepší. Je to například zvýšení
bezpečnosti chodců výstavbou chodníků,
snad i přechodů. Proto je důležité dokončit dvě objednané studie, abychom mohli
připravit žádosti o dotaci. Dotace pokrývá
70% nákladů, zbytek musí doplatit obec.
Požádal jsem pana Kováře o zpracování úvahy, jak dál s veřejným osvětlením
v obci. To je další titul, na který lze získat
dotaci.

Zatím ne. Důvodem je skutečnost,
že neumíme říct, co tam chceme, ale také,
a to hlavně, co budeme moci dělat. Zastupitelstvo schválilo pořízení 3. změny
územního plánu. Ta umožní postavit školku a zahrne celé území Parádnice. Z toho
se budou odvíjet další úvahy, co s tímto
územím udělat.

Zaplatila již obec státu mimořádný odvod
za nedodržení rozpočtové kázně? O jakou
částku se celkem jedná?
Ano, obec zaplatila tento odvod ve výši
2,2 mil. Kč a příslušné penále ve výši
1,59 mil, Kč, celkem tedy 3,79 mil. Kč. Stále však věřím, že nám část této sumy bude
vrácena.

Jak to bude dál s obchodem se smíšeným
zbožím na konečné autobusu 356?
Zastupitelstvo schválilo záměr k pronájmu prodejny od 1. ledna 2013, který je
zveřejněn na úřední desce a také na webových stránkách obce. Zastupitelstvo
si přeje, aby prodejna smíšeného zboží
v tomto objektu dále existovala. Než bude
objekt pronajat novému nájemci, bude zatím smlouva s paní Švarcovou prodloužena do konce roku 2012.

V poslední době se mluví o obnově parku
Parádnice? Už se ví, kolik to bude stát?

Připravila JL
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Krátce z obce

Text a foto: Jitka Lenková

Jestlipak poletí?

Brigáda na Parádnici

Součástí vernisáže výstavy velkoformátových fotografií „Co
nám létá nad hlavou“ se v sobotu 10. března odpoledne stala
i improvizovaná dílna leteckého modelářství. Výroba jednoduchého házedla oslovila, jak je na fotografii vidět, hlavně „pány
kluky“. Tím spíš, že si tyto nejjednodušší modely mohli v podkroví obecního úřadu vyzkoušet i v praxi.

Za krásného,
nezvykle teplého
počasí se v sobotu
24. března dopoledne sešli v Parádnici ti, kterým
není lhostejný její
osud a sami chtěli
v této věci přiložit ruku k dílu.
Za podpory technických pracovníků
obecního
úřadu se podařilo
významně prořezat dlouhá léta zanedbávané dřeviny. Brigádu
zakončili její účastníci fotografováním před výsledkem své
práce.

Srdečně gratulujeme!

Brigáda na dětském hřišti
Začátkem dubna
oslavil
výjimečné
životní jubileum –
100. narozeniny – Jaroslav Špaček ze Statenic. Blahopřát mu
v pátek 30. března
odpoledne přišel starosta obce Jan Sládek
v doprovodu ředitelky OSSZ Praha-západ Ilony Šrotýřové
(stojící
uprostřed)
a vedoucí důchodového pojištění Michaely Průšové.

V sobotu dopoledne 14. dubna se jarního
úklidu dočkalo
dětské
hřiště.
Důkladná očista od nechtěné
vegetace, překopání pískoviště
a další úpravy
zajistily, že naši
nejmenší mohou
toto hřiště bez
obav navštěvovat od prvních
jarních dnů. Do léta by ještě měla přibýt volejbalová síť, takže
sportovní vyžití zde najdou příslušníci všech věkových kategorií.

Zvýší se bezpečnost v obci

Tradiční čarodějnice

V pondělí 23. dubna představil Jakub Vyhnálek ze společnosti CityPlan zájemcům z řad místních občanů studii ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci. Na kritických místech by
se měly postupně objevit zpomalující semafory, přechody pro
chodce a chodníky, na které po finanční stránce přispěje i Letiště Praha a.s. Celá studie je k nahlédnutí na OÚ Statenice.

Monumentální vatra
vzplála 30. dubna v podvečer při „pálení čarodějnic“, které jako vždy
připravily ve spolupráci
s obecním úřadem Čarodějnice od Juliány.
Děti plnily úkoly na pohádkové lesní stezce
a opékaly buřty, všichni
potom obdivovali originální čarodějnické kostýmy některých účastnic. Vyhlášenou akci
letos navštívily bez přehánění stovky místních
i přespolních účastníků.
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„Předností úspěšných lidí je skromnost a touha po neustálém vzdělání. A taková ona je!“

Úspěch může někdy přijít znenadání
dvakrát v týdnu a turnaje o víkendu, takže ani nemusí dohánět žádnou zameškanou
látku. Když šla do šesté třídy, rozdělili jim
třídu na sportovní a výtvarnou skupinu.
Počítal jsem s tím, že půjde automaticky
do sportovní, ale ona se rozhodla pro výtvarnou a řekla mi tehdy: „Já bych chtěla
umět malovat jako ty.“ A to mě jako výtvarníka samozřejmě potěšilo.

Když před třemi lety začala jedna desetiletá dívka navštěvovat bowlingovou
školičku v Horoměřicích, neměl nikdo
ponětí o tom, jak se to všechno zvrtne.
Kdyby Františkovi Juřinovi tehdy někdo
řekl, že jeho dcera bude zanedlouho stát
na stupních vítězů, nejspíš by jen kroutil
hlavou. Pojďte se seznámit s Josefínou
Juřinovou, o níž si se mnou přišel povídat
právem pyšný tatínek.
Jak to všechno začalo? A proč zrovna
bowling?
Josefína začala chodit do bowlingové
školičky jen tak ze zvědavosti. Moc se jí
do toho nechtělo, říkala, že je to hloupá hra,
ale šla to zkusit. Okamžitě ji to ale chytlo a začala hrát se zájmem. Chtěl jsem ji
podpořit v jejím snažení, protože jsem jí
věřil. A to je strašně důležité, aby rodič
věřil svému dítěti a podpořil ho, i když on
sám si myslí třeba něco jiného. Když vidíte,
že jde do něčeho s opravdovým nadšením,
prostě mu musíte fandit. A tak jsem jí fandil
a koupil jí první kouli. Našli jsme osobní
trenérku, paní Beštovou na Zličíně, jenže
její hodiny byly dost drahé. Pak Jožka přišla s tím, že by chtěla hrát za družstva. Stala
se členkou týmu Radava Praha 7 a ukázalo
se, že je opravdovou posilou.
Jaké má Josefína za sebou úspěchy?
Úspěchů už má za sebou ve svém věku
víc než dost. V deseti letech se stala mistryní středočeského kraje za juniory, dvakrát byla vicemistryně Prahy a dvakrát
vicemistryně České republiky. Hraje juniorskou bowlingovou ligu, a momentálně
je největší poctou, že hraje prestižní turnaje
spolu s opravdu špičkovými reprezentanty.
Nedávno hrála extraligové utkání za ženy
a porazila dokonce dvojnásobné mistryně
republiky. Třikrát naházela přes 200 a to
je fantastický výsledek. Když hrála před
pár týdny juniorskou ligu, měla nához 217,
což byl úplně nejvyšší nához v té soutěži.
Do dnešního dne odehrála zhruba čtyřicet
turnajů a má doma kolem dvaceti pohárů
a dvaceti medailí.
Pozorujete, že by jí sláva stoupla do hlavy?
Ne, vůbec ne. Josefína je dobrá hráčka,
ale je zároveň skromná. Když jsme byli
na turnaji juniorské ligy, viděl jsem, jak ti
ostatní hráči hodili strajk nebo dva a radovali se, vyskakovali, plácali se do rukou
a ty emoce byly opravdu obrovské. Jožce
se podařilo sedm strajků za sebou a byla
úplně v klidu. Ostatní se radovali za ní, ona
se na mě po očku podívala, já na ni zavolal
„Jsi dobrá!“, ona jen sykla „Já vim,“ a nehnula ani brvou. Nemá moc ráda, když ji
někdo nahlas a často chválí. Jasně, že ji to
těší, vnitřně je ale strašně napjatá a vynervovaná a bojuje s tím. Já jsem na ni pyš-

ný a samozřejmě se s ní chlubím, ale ona
ten úspěch na sobě nedá moc znát. I paní
trenérka Mňačková z Radavy říká, že pozoruje, jakmile to Jožce nejde, je nešťastná
a trápí ji to. Je ale zajímavé, že když hraje sama za sebe, tak to tak moc neprožívá.
Jakmile hraje za tým, tak má pocit, že to
ostatním kazí a mnohem víc se soustředí,
aby neudělala chybu. V družstvu má většinou tři kluky, o kterých ví, že jsou mnohem
lepší než ona, že na ně třeba nemá, protože
oni hrajou běžně přes 200, zatímco ona třeba jen kolem 150, ale snaží se jim vyrovnat,
dohnat je. Ale já myslím, že to časem taky
přijde, vždyť jí bude teprve čtrnáct. Před sebou má ještě mnoho práce a jistě i úspěchů,
ale taky možná zklamání.
Takové bowlingové vybavení asi není levná záležitost, nemám pravdu?
Je to tak. Holka dneska hraje čtrnáctkami koulemi, těmi hrají už dospělí. Taková
koule má nějakých sedm a půl kila. A Josefína už musí mít minimálně šest koulí.
Protože každý závod hraje na jiné dráze,
s jinými vlastnostmi a musí volit i vhodné
koule. Navíc teď začala hrát excentrickými
rotačními koulemi, které nejsou nijak levné. Teď jsem jí kupoval nové koule plus
nějaké další vybavení a vyšlo mě to kolem
dvaceti tisíc. Ale rád to zainvestuji, když
vidím, že je úspěšná.
Jak zvládá Vaše dcera takový zápřah?
Školu, tréninky, závody…?
Josefína chodí do sedmé třídy ZŠ Interbrigády v Praze 6. I přesto, že má tak časově náročný program, studuje s vyznamenáním. Ona se doma vůbec neučí, Nejvíc ji
baví matematika a snad nikdy z ní neměla
na vysvědčení dvojku. Sport jí do školy
nezasahuje ani v nejmenším. Tréninky má

Má Josefína sportovní vlohy po předcích? A co ji baví kromě bowlingu?
Možná něco v genech má. Já jsem vrcholově sportoval a bratr hrál první fotbalovou
ligu. Josefína začala běhat za Duklu, ale
začala ji bolet kolena, přeci jen ještě roste a byla to obrovská zátěž. Velkou zálibu
našla ve skládání puzzle, ale těch kolem
pěti tisíc, vydrží u toho sedět celé hodiny.
A potom má ráda hudbu. Sama na žádný
nástroj nehraje, ale předpoklady by jistě
měla. Její matka je výborná klarinetistka
a moje babička vedla Vídeňskou konzervatoř. Ráda a dobře lyžuje a čím dál častěji
básní o snowboardu, tak uvidíme, jestli se jí
splní i tenhle sen.
Už má Jožka představu, co by chtěla dělat po škole?
Jednou mi řekla, že by chtěla dělat trenérku bowlingu, protože si vydělá dost peněz.
Pak říkala, že by chtěla být policistkou. Jožka se dnes obstojně domluví anglicky a teď
se začala učit španělsky. Dost cestujeme,
byla se mnou v Japonsku a ve Španělsku
a chtěl bych ji vzít do Dubaje. Takže kdoví.
Zatím v tom jasno nemá, a upřímně řečeno,
na nějaká rozhodnutí je dnes ještě brzy.
Poznámka redakce: 13. března se konalo
na Zličíně Mistrovství Prahy a středočeského
kraje, kde Jožka v šesti hrách dosáhla průměru
194,6 bodu, což ji vyneslo v kategorii žen –
Amatér na 1. místo. Svým výkonem mohla
konkurovat hráčkám i v kategoriích Standart
a Masters. Během dubna se Josefína zúčastnila
několika turnajů a z většiny z nich si odnesla
cenné trofeje.
Text: Renáta Šťastná
Foto: archiv Františka Juřiny
Bowling je halový sport, ve kterém se hráč snaží
hozenou koulí srazit co možná nejvyšší počet
kuželek na konci dráhy obdélníkového tvaru
o délce 18,30 m a šířce 1,05 m. Je vyrobená
ze dřeva nebo umělé hmoty a skládá se z 39
až 42 tenkých podélně položených pásů,
které jsou navíc pro lepší rozpoznání střídavě
světle a tmavě zbarveny. Historie hry sahá
do 4. tisíciletí před naším letopočtem a i přesto,
že je hra podobná kuželkám, jsou mezi oběma
hrami značné odlišnosti. Pro hraní bowlingu je
třeba mít bowlingovou dráhu s deseti kuželkami,
specifickou kouli a speciální boty. V kuželkách je
na dráze jen devět kuželek a koule jsou rozdílné.
Situace, kdy hráč prvním hodem srazí všech
10 kuželek, se nazývá strike (strajk).
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Maluje pro děti a vnoučata
Záliby Jiřího Šrajera, kresba a malba,
se staly jeho celoživotní průvodkyněmi
a jeho obrázky byly vystavovány již několikrát v našem blízkém okolí. Ať už samostatně nebo spolu s díly dalších místních
výtvarníků, v rámci skupin Ing. Maršálka,
bratrů Bláhových z Horoměřic, Blanky
Beňové a dalších. Vystavoval například
v Horoměřicích (vernisáž v září 2010),
v Kralupech nad Vltavou, Velvarech nebo
Roztokách. Nyní jsou některá jeho díla zapůjčená do Velkých Přílep.
Pan Šrajer je aktivním členem několika
dobrovolných spolků pro ochranu přírody
a krajiny, v Praze ve spolku trvale udržitelného života a krajiny a u nás ve Statenicích pravidelně navštěvuje vlastivědný
spolek Bivoj, který se schází vždy první
čtvrtek v měsíci v místní knihovně.

Jak dlouho žijete ve Statenicích a jak
dlouho vás tedy Statenice a okolí inspirují k vašim dílům?
Narodil jsem se na Malé Straně, dlouhá
léta jsem žil na Vinohradech a tam jsem
se i seznámil se svoji manželkou. Časem
jsme hledali bydlení venku, a tak jsme si
koupili pozemek s menší chatou a později
jsme na doporučení kolegy z Aritmy tady
ve Statenicích našli svoje místo a postavili
dům. Žiji tady téměř čtyřicet let. Od dětského věku se stalo mou zálibou kreslení a malování. Zdejší kraj má své kouzlo
dané morfologickou členitostí a dávnou
historií. Jsme zde velmi spokojeni. Dům,
kde nyní bydlíme, nám stavěl místní stavitel, ing. Kopinec, a po letošní zimě oceňujeme hlavně dobře provedené izolace
a zateplení.
Jednou jste mi vyprávěl o vašem nadšení z letu balonem, tedy jiná perspektiva,
jiný úhel pohledu?
Stalo se tak díky příteli Petru Pohlovi. Jeho bratr mne vzal na vyhlídkový let.
Pohled z pomalu a nízko letícího balonu je
něco jiného, než z okénka rychle a vysoko
letícího letadla.
Jakou formu a materiály používáte k vyhotovení vašich obrazů nejraději? Jaké
máte oblíbené motivy?
Nejčastěji používám olej, pracoval
jsem i s akvarelem, z toho mám ale už
jen málo dochovaných děl. Nejraději
maluji krajinu, přírodu a zátiší místního
okolí.
Lze si dnes vaše obrázky koupit?

Také žije s námi
Milana Šellenga jsem oslovila na dvoře místního statku. Pochází ze Slovenska, v roce 1969 odešel z domova, po čase
se domů vrátil a potom narukoval na vojnu
do Písku. Z vojny se vrátil domů, ještě tam
nějakou dobu pracoval a v roce 1975 odjel na uran, kde tuto těžkou práci vydržel
dělat čtyři roky. Potom se už na Slovensko
nikdy nevrátil, pobýval v Čechách na různých místech, později převážně v okolí
Prahy. Rodiče už nemá, o své vlastní rodině nechce slyšet ani mluvit. Ve Statenicích
se zdržuje už od roku 1996 a letos v lednu
tady oslavil šedesáté narozeniny.
V Praze bychom ho bez váhání nazvali bezdomovcem, tady to vypadá přece jen
trochu nepatřičné. Pan Šelleng mě pozval
do příbytku svého kamaráda. V malém domku, kde bylo teplo a útulno, mi nabídl kávu
a s hrající televizí v místnosti začal vyprávět.
Nejdříve ho zajímalo, jak to má se jménem:
„Myslím, že na matrice mi zkomolili jméno,
moji rodiče se vždy psali německy s „Sch“

Pan starosta má pro vás nový rodný list,
ale vaše jméno se tam píše se „Š“. Převezmete ho i tak?
Budu za něj rád, alespoň nějaký papír,
když už nic. Proč ne. Doufám, že za něj
nic neplatili. Zaplatil jsem sám, poslal jsem
na Slovensko poplatek 1,5 eura a zaplatil
jsem drahé poštovné. To stálo víc než rodný
list samotný, to jsem se divil. Tak doufám,
že neměli za mě náklady.
Můžu vědět, zda jste studoval? Vaše vyjadřování značí jistou sečtělost.
Nestudoval jsem. Ale čtu všechno. Řadu
let jsem byl aktivním členem knihoven
a také v klubu mladých čtenářů. Nejradši
mám historické knížky a čtu noviny.
Ve Statenicích jste už řadu let, co vás sem
přivedlo?
Čistě náhoda. Začal jsem sem chodit
na práce k jezeďákům na višně. Jsem z vesnice a vesnici mám rád. Líbí se mi tady. Je
velký rozdíl mezi lidmi ve městě a na ves-

Zásadně je neprodávám, nechávám je
svým dětem a vnoučatům. Jediné, co po mě
zbude, budou ty obrázky.
Jakou „formu“ či vizi naší obci byste
„namaloval“ a přál si do budoucna?
Mám rád malebnou českou krajinu
a úhledné vesničky. Také mi proto dost
vadí další plánovaná velká výstavba, domy
i golfové hřiště. I když některé části nové
výstavby jsou dělány s určitým půvabem. Líbí se mi například zasazení hodin
na domě vedle prodejny Žabka, z toho je
vidět snaha ty domy zkrášlit. Jinak ale celková zástavba v podobě pravoúhlá geometrie podle mě příliš našemu místu myslím
nepřidá. Mrzí mě také, že Statenice přišly
o svou výraznou dominantu – zámeček s terasovou zahradou. Musel vypadat krásně,
to je mi velmi líto. Dneska bych mohl namalovat Statenice v tomto směru spíše jako
jistou karikaturu. Víte, ono by tady bylo
práce a věcí.
Takže jste příznivcem naší chystané
obnovy centra obce i Parádnice a snahy zlepšit historické jádro obce? To mě
osobně těší.
Fandím velice této obnově. Také rád pomůžu, na co stačím.
Nakreslíte pro mne Parádnici? Tak jak ji
vnímáte dnes, abychom ji zachytili vaší
rukou v současném stavu, před tím, než
se nám podaří ji zvelebit. Lze si takový
obrázek u vás objednat?
Zkusím to. Nic Vám neslibuji, ale zkusím.
Text a foto: Edita Mňuková

nici. Tady se mi líbí. Starší místní lidi odsud
i z Černého Vola mě znají. Oni mě ano, já je
ne. Když je práce, je to tady ještě lepší, teď
jsem bez práce.
Ale pracovat chcete. Jak se živíte? Potřebujete nějaké věci? Pomůžeme vám.
Chci pracovat. Teď hledám práci.
V dnešní době, kdy obce na nás nemají dotace, přivydělávám si, jak se dá. Až bude
hezky, bude víc pracovních příležitostí.
Jsem muž tisíce a dvou profesí. Já jsem pro
všechno, na co stačím, udělám, nemíním
se flákat. Žádné věci, třeba oblečení, nepotřebuji, mám dost.
Třeba byste mohl pomoci opravit terasy
parku, nebo při úklidu v obci, co říkáte?
V rámci možností, mých osobních
a hlavně zdravotních, rád pomůžu. Panu
Šafránkovi jsem říkal, že bych odklízel třeba sníh ze zastávek a podobně. Četl jsem
článek v místním plátku o chystané obnově parku, to mám radost, tam bych pomohl
rád na terasách. Umím i zedničinu. Musíte
spočítat dobře, co vás vyjde levněji, malta by byla kupovaná? Nebo, jestli má obec
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Rád se vracím v čase zpátky
Začněme třeba letadly – jak a kdy jste
se k nim dostal?
Baví mě opravdu od malička. Jsem letecký mechanik a do roku 1992 jsem pracoval u ČSA. Létal jsem v Aeroklubu Letňany, absolvoval jsem paravýcvik. Štěstí jsem
měl i na vojně, byl jsem technikem letounů.
Ošetřoval jsem a staral jsem se o přidělené
letadlo, takže děkuji vojně, takovou praxi
bych bez ní neměl asi za 10 let.

Letadlům se Ota Oktábec věnuje
se od malička, vyrábí jejich modely a sbírá
jejich součásti i vše, co s letectvím souvisí.
Kromě toho vyrábí nejrůznější dekorace,
sbírá retro předměty a v případě potřeby je
restauruje. Má rád prodejny antiku a nejrůznější vetešnictví a bleší trhy. O svou sbírku pečuje ve svém domku ve Statenicích,
kam se přistěhoval v roce 2008. Jeho koníček stal se postupem doby zároveň i jeho
obživou. Některé předměty z jeho sbírek
jste mohli vidět na výstavě „Co nám létá
nad hlavou“, která se konala letos v březnu
v budově obecního úřadu ve Statenicích.

Vy ale modely také vyrábíte, a nejen letadel?
Podle zadání vyrobím prakticky cokoli.
Jednou jsem vyráběl vitrínu do hodinářství
nebo jsem vyráběl modely malých měst,
vesnic, údolí, hrady, domky, přehrady, železnice. Také se věnují dekoracím pro architekty, vyrábím stromy k zasazení do modelů a podobně. Dělal jsem i nejrůznější
dekorace zeleniny, ovoce a rostlin do pavilonů v pražské ZOO. Pracuji i pro sdružení
železničních modelářů. Dneska, dá se říci,
že mě ruce dobře poslouchají a práce mi
netrvá tak dlouho jako v začátcích.
Sbíráte i předměty charakterizující šedesátá a sedmdesátá léta. Jak je získáváte?
Obklopuji se rád věcmi, které mi připomínají mládí. Věcí z těchto let mám opravdu spoustu, získávám je různými způsoby,
kupuji, vyměňuji. A nevynechám ani jarní
a podzimní kontejnery na odpad tady ve Statenicích. Vše mám uloženo ve svém domě,
v podkroví jsem 25m2 vyčlenil jako malý
ateliér. Projdu dveřmi, na kterých je zavěšené bakelitové kukátko, a časoprostorovou
smyčkou se ocitnu o třicet let zpátky.

To by si možná sousta lidí přála vyzkoušet. Můžeme tedy do budoucna počítat
s výstavou?
Jistě, rád své věci na výstavu zapůjčím,
jak na obecní úřad, tak i jinému vystavovateli. Pokud bych měl takto vystavit podstatnou část mé sbírky, bude na to ale zapotřebí
docela dost místa.
Jak se vám líbí ve Statenicích, chtěl byste
třeba něco vylepšit?
Mám rád klid a zdejší okolí se mi líbí.
Ráz naší obce mi vyhovuje, údolí a lesy.
Nemám moc rád geometrické tvary. Přál
bych si obnovu parku a, pokud budete chtít,
rád bych pro vás už teď udělal jeho model,
jak bude vypadat po obnově – pro lepší znázornění vaší představy. Jinak v obci bych
dal prostor malým podnikatelům, přál bych
si ve Statenicích malé trhy s čerstvým zbožím z okolí, v sobotu dopoledne si koupit
čerstvé pečivo a dobrou klobásu, něco, jako
jsou dnes „farmářské trhy“.
Takže se stěhovat nikam nehodláte.
Z okna vidím přistávající a startující letadla, na půdě mám z nostalgie naladěnou
rádio stanici, slyším tedy letový provoz,
kontakt posádek s řídící věží. Nemám žádný důvod, abych uvažoval o přestěhování.
Text a foto: Edita Mňuková

Poznámka redakce: Pokud byste chtěli panu
Oktábcovi něčím přispět do jeho sbírky, kontakt
je v redakci.

Inzerce
míchačku, to vás vyjde levněji, namíchám
maltu sám. Zedník musí říct, co jak a já pomůžu. Stačí říct.
A jakou mzdu byste si tak představoval?
Hodinovou sazbu, nebo za odvedenou
práci?
Něco od díla, něco na hodiny. Co posoudí zedník, když je to velká piplačka, nejde
to dělat v úkolu. To bychom se domluvili.
Ale trápí vás chůze, máte lékařskou
péči?
Kulhám na jednu nohu, myslím si ale,
že původ bolestí je od zad. Nemám zdravotní kartu, jít k lékaři, to by bylo těžké,
myslím, že by následovala operace. Mohou
to být plotýnky, nebo cokoli, mívám bolesti. Vím že mě musí ošetřit i bez karty, ale
dokud chodím, je to dobré.
Bydlíte tedy zde, na statku, nebo u kamaráda?
Ne, já nebydlím nikde. Kamarádovi hlídám občas dům a psa, ale trvám na tom,
že já nikde nebydlím.
Edita Mňuková

Poznámka redakce: Pan Šelleng poskytl redakci číslo svého mobilního telefonu, pro případ, že by mu
někdo mohl nabídnout práci anebo jinou výpomoc. Svoji fotografii si ve Zpravodaji uveřejnit nepřál.
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„Až děti poznají, proč pole kvete žlutě a bíle, budou mít i k obci, kde žijí, úplně jiný vztah!“

Žijeme málo v souladu s přírodou
Před nějakým časem jsme mohli zaregistrovat, že se začala scházet skupinka
dětí a jejich rodičů v podkroví obecního
úřadu, aby se pod vedením zkušeného
„učitele“ Jana Kopince dozvěděla něco víc
o souvislostech běžného života. Jak říká
Jan Kopinec, který tento projekt zaštítil,
byť jsou to běžné věci, jsou i pro mnoho
dospělých neustále opředeny tajemstvím.
Leckdy není rozdíl mezi věkem rodiče a dítěte, nové informace přijímají s dychtivostí
všichni, kteří sem přijdou. Dozvěděla jsem
se ještě mnohem víc.
Proč vznikl přírodovědný kroužek a kdo
ho navštěvuje?
Myšlenka se zrodila před pár lety, když
jsme na čarodějnické stezce na stanovišti
ukazovali dětem různé rostliny, se kterými
se mohou setkat v bezprostředním okolí.
Tehdy jsem zjistil, že mnoho účastníků,
včetně dospělých, vůbec neví, o co jde. Někteří i přiznali, že když jedou kolem žlutého lánu, vědí, že je to řepka, ale natrhanou
ve váze ji nepoznají. A tehdy mě napadlo,
že by nebyl marný takový kroužek, kde
bych více šířil osvětu o přírodě. Dohodli
jsme se s Čarodějnicemi od Juliány, že zkusíme společný projekt v podkroví obecního
úřadu. Rozdělujeme jej na dvě části a až
děti unaví příroda, půjdou si malovat, modelovat nebo něco tvořit. A maminky s dětmi začaly chodit téměř okamžitě. Děti jsou
ve věku asi od pěti do dvanácti let a jsou
velmi šikovné a vnímavé. Samozřejmě se
snažím dávat jim takové informace, aby je
dokázaly pochopit a vstřebat.
Má kroužek nějakou koncepci?
Pravdou je, že jsem zpočátku trochu váhal, co všechno zařadit. Nakonec jsem zvolil pár témat, kterých
se držím, a uvidíme, jak se to vyvine
dál. Začali jsme lesem. Povídali jsme
si o poznávání lesa, o plodech, o pasekách a o tom, jak se v lese chovat.
Dalším téma je zemědělství, to znamená zahrádka a zemědělská činnost.
A skončíme na statku. Probereme
tamější život, zvířata zvyklosti a samozřejmě i to, jak to chodí v životě
a kolik práce mají lidé, kteří tam žijí.
Pak jsou další speciální okruhy jako
třeba včelařství, z něhož už máme část
za sebou a potom myslivost, kdy chci
dětem ukázat, jaká žijí v okolí zvířata,
jak a čím se krmí. No a to je zhruba
kostra, které se držíme, a uvidíme, jakým směrem se budeme ubírat, co děti
bude bavit více a co méně.
Jak probíhají schůzky v praxi?
Scházíme se od září 2011 jednou
za dva týdny vždy v úterý od sedmnácti hodin. Dělám i tématické hodiny, před Velikonocemi budeme plést

pomlázky. Zjistil
jsem, že spousta
dospělých neumí
uplést pomlázku,
takže se to naučíme. Přijít může
kdokoli, kdo má
zájem. A hodně důležitá je i přítomnost rodičů, neboť
sami se mnohému
přiučí a potom si
dokážou svoje děti
usměrnit. Nejsem
sice žádný Všeználek, ale jsem z vesnice a tyhle věci by nám
všem měly být přirozené.
Zařazujetete v rámci schůzek, kdy si
teoreticky povídáte, i nějaké praktické
ukázky?
Samozřejmě. Chci, aby si děti co nejvíc
vyzkoušely samy. Ony v podstatě vědí málo
o tom, jak to v přírodě funguje. A když jsem
přemýšlel, co se záhony u obecního úřadu,
napadlo mě, že bychom je mohli s dětmi
osít a osázet. Takže je nejprve připravíme,
zryjeme a pohnojíme, potom necháme naklíčit brambory, zasadíme řepu a další plodiny. Rád bych, aby děti znaly, jak co roste,
jak se co množí, mám v plánu udělat i bylinkovou zahrádku a věřím tomu, že když
se děti samy o to budou moci starat, utvoří si k těm věcem úplně jiný vztah, získají
nový pohled. Pokud je bude zajímat myslivost, udělali bychom třeba posed, tak pro
čtyři lidi, abychom mohli pozorovat zvěř
a chodili bychom ji krmit. Samozřejmě,

Inzerce

že jakmile to půjde, budeme chodit hodně
ven, do přírody a ukazovat si to prakticky.
Jedním z mých plánů je také vyčistění studánky v lese. Ale to až bude hezky a teplo,
protože děti budou určitě špinavé a mokré,
ale i to by je mohlo bavit. Myslím si, že
když budou moci samy přiložit ruku k dílu,
tak i k obci, ve které žijí, získají úplně jiný
vztah. Když uvidí pak, že na poli kvetou
červené a žluté rostliny, budou o tom něco
vědět a na všechno kolem sebe se budou
dívat úplně jinak. Je známé, že příslušnost
k obci, tedy i k lidem, kteří kolem vás žijí,
není jen to, že tu bydlíš a přespáváš, ale
i k okolí máš určitý vztah. Myslím si, že
tohle všechno dětem ohromně prospěje.
Ale bohužel jen těm dětem, jejichž rodiče
o to budou mít zájem. Protože děti se to
musí naučit především od nich, rodiče je
musí k tomuto poznání přivést a v kroužku
k tomu můžeme jenom přispět.
Text: Renáta Šťastná
Foto: Kateřina Železná
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.....hledáte školku?
AKÈNÍ VÝTVARNÉ DOPOLEDNE
- vždy v úterý a ve ètvrtek 8:30 - 12:30,
- rozvoj kreativity a spontaneity bez pravidel,
- individuální pøístup pedagoga - výtvarníka,
- kontakt s AJ - anglicky hovoøící asistent ped.,
- skvìlé zázemí - tìlocvièna, ateliery, vlastní
høištì, autodráha, kinosál, pro dìti od 2,5 let,
- 180,- /vstup; permanentka 1.150,-/8 vstupù.

POHODOVÉ ODPOLEDNE
- vždy v pondìlí 14:00 - 18:00,
- skvìlé zázemí - herna, tìlocvièna, ateliery,
vlastní høištì, autodráha, vláèky, kino,
- zkušení pedagogové, kontakt s AJ - anglicky
hovoøící asistent ped., pro dìti od 3 let,
- 150,-/vstup; permanentka 980,-/8 vstupù.

ky
kolá ..
edš
.
o pø ha.cz.
r
p
a
ídka dmpr
b
a
d
n
.
ww
alší
...d na w

Jsme blíž, než si myslíte!
STANICE TECHNIKÙ DDM hl. m. Prahy

Pod Juliskou 2a, Praha 6 - Dejvice,
Eliška Øeháková, rehakova@ddmpraha.cz,

Tel.: 604 288 627, www.ddmpraha.cz

Jezdecká stáj Statenice, o. s.
pořádá letní koňský příměststký tábor
v těchto termínech:
2.–6., 9.–13. a 23.–27. července
6.–10. a 20.–24. 8. srpna

Místo, kde
získáte
rovnováhu…
Tábor je určen pro dě od pě ,
resp. čtyř let (v doprovodu staršího
sourozence).
Cena od 200 Kč den (jezdecký výcvik
+ 250 Kč, oběd + 50 Kč (možné donést
si vlastní), dítě mladší 7 let + 140 Kč),
záloha splatná při přihlášení 1000 Kč.
Dále v programu koupání, hry, výlety,
procházky, seznamování se zvířaty
na statku, k dispozici bazén.
Uzávěrka přihlášek: 20. června 2012
Kontakt: jssstatenice@seznam.cz,
774 616 826

– Masážní a relaxační
centrum
– Estetické formování
postavy
– Prodej potravinových
doplňků a přírodní
kosmetiky

Werichova 997
Velké Přílepy
mobil 603 867 578
www.ajurvedacentrum.cz
inz 140x100-Ajurveda.indd 1

20.1.2010 22:50:35
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LEGO HRANÍ NA ŠESTCE od 11.5. do 3.6.2012!
Pirátská loď, dráha Formule 1, Eiffelova věž či figuríny v životní velikosti
– vše ze stavebnice Lego! Velká Lego a Duplo herna, soutěže o stavebnice Lego,
vstupenky do soukromého muzea Lega, či přímo do Legolandu.
Po dobu delší než tři týdny si na obchodním centru Šestka přijdou na své všichni milovníci Lega. OC Šestka ve spolupráci s výrobcem stavebnice a soukromým muzeem Lega přichystala pro všechny své zákazníky
velkou interaktivní výstavu Lega – LEGO HRANÍ NA ŠESTCE. Kluci na ní budou moci obdivovat kompletní
sérii populárních postaviček Ninjago i s jejich bojovými zápletkami, či skutečné závody F1, pro holčičky budou
připraveny domky Belville, nové Lego Friends a rodiče se budou moci pokochat nejstaršími
modely, které se datují rokem patentu Lego kostky – 1958, téměř dvoumetrovými figurami,
či největší momentálně dostupnou stavebnicí
avebnicí Tower Bridge, složenou ze 4 287 kostiček. Pro
všechny děti bude připravena řada
soutěží a velká Lego a Duplo herna, ve které si malí i velcí budou
moci vyzkoušet postavit své vlastní Lego výtvory či jen tak si pohrát.
Ve spojitosti s touto akcí se bude
soutěžit o stavebnice Lego, vstupenky do Legolandu v Německu,
vstupenky do soukromého muzea
v Praze!
Více info na www.ocsestka.cz

Ceník inzerce
1/12 str. – 140 Kč
1/9 str. – 170 Kč
1/6 str.- 250 Kč

1/3 str. – 500 Kč
1/2 str. – 750 Kč
1 str. – 1500 Kč

Nekomerční řádková inzerce zdarma.
Vydavatel není plátce DPH.
Další číslo vychází
v 2. pol. června 2012.
Kontakt: lenkova@volny.cz,
tel. 604 684 834
 Hledám amatérské hráče mariáše, sraz
každý pátek od 19 hod. ve Statenické krčmě.
zn.: Drobné s sebou! rapin@seznam.cz
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PRODEJNÍ ZAHRADA âern˘ VÛl
ZahradníkÛv ãerven
Prodej ryb

2. ãervna

P Á T E K

A

S O B O T A

Velká prodejní v˘stava trvalek Zveme Vás
na velkou prodejní výstavu trvalek, kde si nejen můžete doplnit Vaše znalosti o pěstování
a dobré péči o trvalky, ale také pořídit zajímavé druhy kytiček do Vašich zahrádek.

16. ãervna

Dûtská v˘tvarná dílna

od 9 do 16 hodin

na téma rybiãky a bylinky

od 16 hodin

Detektiv Lupa a tajemná vûÏ Loutkové představení
pro děti co se nebojí. Vydejme se s detektivem Lupou do jedné zapomenuté vesnice
na kraji začarovaného lesa, kde se skrývá tajemná věž! Délka představení: 40 min. - pro děti od 5 let.

od 17 hodin

âtení Josefa Somra (ZAHRADNÍKÒV ROK od Karla âapka)
Naše pozvání přijal herec pan Josef Somr, který nám bude číst z knihy „ZAHRADNÍKŮV ROK“
od Karla Čapka. Dozvíme se Jak se zakládají zahrádky, Jak vzniká zahradník, O umění zahradnickém
a aktuální Zahradníkův Máj.

☎

220 970 790 D O Z A H R A D Y

w w w. p r o d e j n i z a h r a d a . c z
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