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Labyrint ve škole
Ráda bych po delší době reagovala na významné události, které se uskutečnily ve škole. Řada těchto událostí
byla pro žáky zlomová. Začátkem měsíce dubna proběhla recitační soutěž Senohrabské vajíčko. Každou třídu
reprezentovali vybraní žáci a jejich výkon hodnotila porota složená z řad rodičů a přátel školy.
nejen pro děti a jejich rodiče, ale také pro
učitelský sbor. Budoucí prvňáčci plnili řadu zajímavých úkolů a celou dobu je provázely postavy z obrázků Josefa Lady. Atmosféra během zápisu byla velmi příjemná
a na tvářích dětí a rodičů byl vidět úsměv.
Jedinečnou událostí, která započala v den
zápisu, bylo vytvoření labyrintu před budovou školy. Jedná se o zcela výjimečný
projekt a můžeme se jako jediná škola
v České republice honosit věrnou kopií nejslavnějšího labyrintu v Evropě. Tento labyrint pochází z 13. století a nachází se ve
Francii v katedrále Chartres. Průměr labyrintu je 9,0 m, délka cesty do středu a zpět
je 350,0 m a žlutozelená barva rezonuje
s dětskou hravostí. V labyrintu nemůžeme

zabloudit, cesta nás vede tam i zpět, není
to bludiště. Labyrint je metafora, symbol
životní cesty. Přináší tisíce let staré zkušenosti lidstva a může být proto vizí naší
dnešní doby. Patří ke kulturnímu dědictví
mnoha národů a je to prastarý symbol,
který znázorňuje jednotu a celistvost. Obec
Senohraby se tímto labyrintem zapsala
v Kalifornii do celosvětového vyhledavače
labyrintů. Mým záměrem bylo vytvořit pro
žáky a občany Senohrab zajímavé místo,
kde je možné se potkávat a zažívat chvíle
radosti a uvolnění.
Dovolte, abych vás pozvala do prostorů naší malebné školy.
Mgr. Šárka Hájková Heřmánková
ředitelka školy

D

ůležitou událostí byla návštěva
předškoláků z naší mateřské školy v 1. třídě. Děti se seznámily
s prostředím a poprvé usedly do školních
lavic.
Přespání ve škole je pro žáky vždy velkým
dobrodružstvím. Tentokrát ho mohly zažít
děti z 2. a 5. třídy při příležitosti Noci s Andersenem. Řada rodičů se zapojila a přišla
žákům přečíst vybrané knihy. Žáci měli řadu doprovodných programů, během kterých došlo k propojení nejstarších žáků
školy s mladšími.
Před velikonočními svátky se konal zápis
žáků do 1. třídy. Byla to opět velká událost
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Stopy slavných – František Novotný

Zprávy od hasičů

Do celé řady významných osobností, spojených s touto obcí, patřil i geodet František
Novotný. Narodil se 20. září 1864 v Němčicích nad Hanou na Komenského náměstí
v domě čp. 59, přičemž rodiče Leopold a Josefka pocházeli ze zemědělského prostředí.
Františka Müllera. Souběžně vykonával
praxi úředně autorizovaného stavebního
inženýra, geometra a stavitele. V letech
1891 až 1893 zastupoval profosora Müllera při tvorbě regulačního plánu města
Písku. Zde byla použita nová polygonometrická metoda, která byla před tím několikrát použita s problematickými výsledky. Novotného práce (spolu s Ing. K. Zemanem) tuto metodu rehabilitovala a jejich výsledky vedly k revizi instrikce
v roce 1894. Poté řídil nová mapování
některých měst včetně tvorby nové trigonometrické a polygonové sítě města
Prahy.

N

ejprve studoval na obecné škole
v Němčicích, poté na reálce
v Prostějově a následně nastoupil studium na České vysoké škole technické v Praze, které dokončil roku 1889.
Další rok se oženil s Ludmilou Grégrovou,
se kterou měl syna a dvě dcery. Téhož
roku nastoupil jako asistent profesora

V roce 1893 se habilitoval jako docent nižší geodézie a v roce 1897 rovněž jako docent vyšší geodézie. Po smrti profesora
Müllera byl roku 1900 jmenován mimořádným profesorem geodézie na pražské
technice a v roce 1903 profesorem řádným. V letech 1907 až 1908 zastával funkci rektora. V roce 1906 byl jmenován mimořádným členem Královské české společnosti nauk.

Angažoval se i jako politik, neboť 15. června 1906 vstoupil namísto Ferdinanda
Pantůčka do Říšské rady, kde reprezentoval městskou kurii, obvod Praha - Nové
Město. Na Říšské radě setrval jen krátce,
do konce jejího funkčního období, tedy
do voleb roku 1907.
Napsal mnoho odborných publikací
a článků, z nichž lze uvést knihu „Nauka
o rakouském katastru a knihách pozemkových se zvláštním zřetelem na král.
České“, která byla vydána nakladatelstvím Alois Wiesner v Praze roku 1897,
nebo několik kompendií. Zpracoval také
vícejazyčné geodetické názvosloví a rovněž několik hesel do Ottova slovníku naučného.
V Senohrabech pobýval ve vile v dolní vilové kolonii, tedy v lokalitě mezi nádražím
a Hrušovem. Tento dům dodnes stojí, ale
prošel výraznou proměnou. František Novotný zemřel v Senohrabech dne 27. července 1918 a je pochován v rodném městě.
Patrik Líbal

Dva rozsáhlé požáry
rodinných domů,
zaměstnaly minulý
měsíc hasiče ze
Senohrab i širokého
okolí.
K prvnímu požáru došlo 28. března v odpoledních hodinách v obci Mirošovice.
Krátce před půl pátou byla jednotka senohrabských hasičů vyslána společně s dobrovolnou jednotkou Mnichovic a HZS
Říčany k požáru střechy domu. Při příjezdu na místo byla požárem zasažena
celá střecha objektu. Bylo zjištěno, že se
v objektu nenachází žádné osoby. Psi, kteří
zůstali uvězněni uvnitř hořícího domu, byli včas vyvedeni. Vzhledem k rozsahu a povaze požáru byly na místo události povolány další jednotky. Na místo tak postupně
dorazili dobrovolní hasiči z Pyšel, Čtyřkol
a Čerčan. Požár se podařilo dostat podkontrolu pomocí několika proudů C. Vzniklá
škoda byla vyčíslena zhruba na 2 miliony
korun. Příčina požáru je nyní v šetření.
Dne 4. dubna po půl 8 večer byla jednotka senohrabských hasičů vyslána k požáru střechy rodinného domu v ulici Cho-

ceradská v Ondřejově. Na místo události
byli operačním střediskem vysláni ještě
profesionální hasiči z Říčan a Benešova
a dobrovolní hasiči z Ondřejova, Turkovic
a Lensedel. Při příjezdů hasičů na místo
byla ohněm zasažena střecha a hrozilo
nebezpečí vzplanutí okolních objektů.
Velitelem zásahu byl vyhlášen II. stupeň
poplachu a na místo následně přijeli ještě
dobrovolní hasiči z Hrusic a Zvánovic.
Pomocí 6 vodních proudů se podařilo požár lokalizovat a následně uhasit. Po uhašení požáru bylo nutné rozebrat střešní
konstrukci a odhalit a uhasit skrytá
ohniska požáru. Před příjezdem hasičů

se požár pokusil uhasit majitel domu,
který se popálil a nadýchal kouře, byl
proto zdravotnickou záchrannou službou transportován do nemocnice k dalšímu ošetření. Zásahem hasičů byl uchráněn majetek v hodnotě zhruba 8 milionů
korun. Příčina vzniku požáru je předmětem vyšetřování.
Více o těchto výjezdech na:
https://www.pozary.cz/clanek/159539
https://www.pozary.cz/clanek/160098
nebo na http://www.hzscr.cz
V článku jsou použity fotografie z portálu
www.pozary.cz.
Ivana Fajstavrová

jubilanti

KVĚTEN
Eva Hlaváčková
Jaroslav Vojtíšek
Marie Liebischová
Hana Vozobulová
Ludmila Orsaková
Mária Ptáková
Libuše Beránková
Všem našim jubilantům posíláme blahopřání a přání všeho dobrého. Pevné
zdraví, dobré přátele, laskavou rodinu
a ještě mnoho let v naší obci.
Za OÚ Senohraby Šárka Sovová
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Obecní úřad Senohraby
a redakce Senohrabské hlásky

hledá

redaktorku/
redaktora
Pokud máte chuť a zájem podílet se na
místním časopise s dlouhou tradicí,
napište prosím na email:

hlaska@senohraby.cz
nebo

volejte 776 103 205

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává obec Senohraby.
Redaktorka: Jana Vrbová
Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: Martin Vávra
Tisk: Masopustovi, Zaječice
Kontakt: OÚ Senohraby, Příčná 61
Tel.: 323 655 336
www.senohraby.cz
Příjem inzerce e-mailem:
inzerce@senohraby.cz
E-mail redakce: hlaska@senohraby.cz
Uzávěrka příspěvků do 20. stávajícího
měsíce. Nevyžádané podklady k tisku
se nevracejí. Redakce může příspěvky
redakčně krátit.
Povoleno MK ČR B 12710
Číslo 4/2017, ročník 57
Vychází 3. 5. 2017
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Náš zákazník, náš pán?

Kritické myšlení znovu a jinak

Ráda bych se podělila o jednu bohužel velmi negativní zkušenost, kterou jsem zažila
v obchodě, který má od společnosti Enapo pronajatou pan Thu Trang Nguyen.
(Nachází se vedle restaurace U Andělů.)

Příspěvek s titulkem „Nebát se a přemýšlet“, který byl napsán pro březnovou SH
s ambicí neurazit odborníka, laika informovat i pobavit, vyvolal žádoucí pozornost.
Vyjadřoval se k aspektům kritického myšlení a vyzdvihoval jeho význam.

V

ietnamští obchodníci a prodejci jsou zpravidla velmi
milí a ochotní lidé, kteří mají obchodování v krvi a je
na nich vidět, že mají svou práci rádi. Myslím, že každý,
kdo navštívil obchod pana Nguyena mi potvrdí, že on je v tomto
směru výjimkou. Je na něm totiž vidět, že ho tato práce nebaví
a zákazníky zřejmě bere jako nutné zlo. Při prodeji se tváří otráveně a běžně při komunikaci se zákazníky sleduje filmy na videu
nebo se sluchátky na uších hovoří vietnamsky se svými krajany.

není přece možné, aby si obchodník řešil svou frustraci na zákazníkovi, který k tomu navíc nedal žádnou příčinu. Pan Nguyen
navíc ani neprojevil snahu se za své chování alespoň omluvit
a automaticky předpokládal, že budu pokračovat v nákupu.

Nicméně, jeho obchod se nachází nedaleko od našeho domu a má
poměrně velký výběr zboží za dobré ceny. Proto tam často chodím a někdy dělám i větší nákupy. Věřím, že jsem slušný člověk,
který nešetří slovy „prosím“ a „děkuji“ a s panem Nguyenem
jsem nikdy neměla žádný konflikt.
Na Bílou sobotu dopoledne jsem si uvědomila, že mi došly rozinky, které jsem potřebovala na pečení mazanců. Vydala jsem se
je tedy koupit. Přišla jsem do obchodu, kde v té době nikdo jiný
nebyl, a hledala jsem rozinky v příslušném regálu. Bohužel se mi
je však mezi sušenými švestkami a brusinkami nedařilo najít.
Pan Nguyen zrovna prošel kolem a doplňoval zboží kousek ode
mě. Počkala jsem, až svou činnost dokončí, a poté jsem se ho zeptala, jestli má rozinky. Mrzutě ukázal rukou k regálu, kde jsem
zrovna hledala. Řekla jsem mu tedy, že je
nemohu najít.
Co se stalo potom, mi skoro vyrazilo dech.
Pan Nguyen přistoupil k regálu a se slovy
„ty vole“ vyndal rozinky, kterých jsem si nevšimla a hodil je po mě. Jeho chování mě naprosto šokovalo. Jsem již starší žena a nic podobného jsem nezažila ani v době totality, kdy chování prodavačů přece jen bylo všelijaké. Dovedu pochopit, že každý má někdy špatnou náladu, ale

Knihovna
Vážení čtenáři, návštěvníci a přátelé senohrabské knihovny, opět jsem vyměnila soubory knih, takže máme 100
nejnovějších knih různých žánrů. Od
dětských, přes společenské romány,
akční knihy a detektivky po historické
romány.
Čekají v knihovně jen na vás, otevřeno je každou středu od 14:00 do 16:30.
Každou první sobotu v měsíci od 9:00
do 11:00 hodin.
Těší se na vás
Zdena Konvičková
knihovnice
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Rozinky jsem samozřejmě nekoupila, dcera pro ně dojela do
Čerčan. Opravdu nevím, co k podobnému jednání říci. Má někdo
podobné zkušenosti?
Závěrem mohu jen konstatovat, že obchod u hřiště tímto získává
nové zákazníky z řad členů naší rodiny.
PhDr. Jana Stiborová

Dne 18. 5. 2017 požádají baráčníci

ZÁJEZD
---

Kondrac
fara, bylinky
---

Trhový Štěpánov
muzeum
---

Kácov

pivovar, zámek
---

Odjezd od nádraží a hasičského domu
v 7:30 · Cena 140 Kč
Objednávky na telefonu 732 967 698

duben . 2017

K

ritické myšlení bylo v příspěvku
popisováno jako odvaha k nezávislému myšlení, jako opak bezduchého až naivního akceptování výrokových doktrín a povrchních informací.
Z úsporných důvodů pak závěr příspěvku celkem nečekaně představil kritické
myšlení, jako obranu před „zblbnutím“.
Chtěl jsem tak rozehrát strunu porozumění u těch, co jsou stejně naladěni. Některé reakce čtenářů však oprávněně
ukázaly na potřebu dané téma výrokově
zpřesnit a uvést v širších souvislostech,
než jen na platformě problematického
mentálního vývoje autora příspěvku.
Znovu se mi potvrdilo, že cesta do pekel
je dlážděna dobrými úmysly a já si tak
nechtěně připravil větší břemeno, než
jsem zřejmě schopen unést.

Encyklopedicky se kritické myšlení dá
definovat jako nezávislé myšlení se schopností nepodléhat prvnímu dojmu ani
obecnému mínění. Jako schopnost nepřebírat bezmyšlenkovitě tradované názory, připustit také odlišný pohled a vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak i jiných kvalifikovaných osob. Jde o uvědomění si možnosti klamů a iluzí, které
ovlivňují vnímání a rozhodování. Kritické myšlení je pak schopnost zručně
pracovat se svým rozumem a logikou
a odhalit dezinformace, mýty, polopravdy, apod. Kritické myšlení má počátek
v antickém Řecku spolu se vznikem filozofie. Významné schopnosti tohoto způsobu uvažování pak vyzdvihlo až osvícenství (17.–18. stol.), které lze charakterizovat jako převrat ve vývoji evropského
myšlení, jako ústup od zbožnosti a víry
k rozumu a vzdělanosti. Nejde tedy o nějaký nový, neznámý způsob myšlení, ani
o banální hledání a poukazování na nepřesnosti, chyby, ani o myšlení spojené
s něčím negativním. Naopak, negativní
přístup k tvrzením, informacím, je při
kritickém myšlení spíše na obtíž.
Současná atraktivnost kritického myšlení a jeho vzrůstající potřebnost v rychle

se vyvíjející informační společnosti a tzv.
kyberprostoru (virtuální počítačový svět)
je zřejmou reakcí na dramatické zvýšení
množství i rychlosti poskytovaných informací a volném přístupu k nim, které
dosahuje takové míry, že dokáže měnit
tradiční společenské vztahy a procesy.
Tradiční společnost nepokrytě prochází
krizemi, ze kterých se nelze dostat pomocí starých prostředků a metod a volá
se po alternativních řešeních. Na jedné
straně se přestává důvěřovat tradičním
médiím, na druhé straně se nekriticky
šíří množství informací z neprověřených
zdrojů. Ty se šíří rychleji než ty informace, které neověřenou zprávu potvrdí či
vyvrátí, a vytváří se tak více verzí pravdy.
Roste důvěra v tzv. alternativní média,
která přinášejí „tu pravou pravdu“. Prostřednictvím moderních komunikačních
technologií a technik (alternativní fakta,
argumentační klamy, fabulace, apod.) je
veřejnost vystavována manipulacím, mnohdy na první pohled velmi věrohodným.
Někteří mediální experti dokonce tvrdí,
že žijeme v době „post pravdy“, kdy fakta již nehrají při utváření veřejného mí-

Zájem vládnoucích
elit ovlivňovat názory
a nálady ve společnosti
je od nepaměti.
Nové je však to,
že najednou velké
skupiny lidí nekriticky
přijímají jakékoliv
informace z neověřených zdrojů, jsou
ochotny uvěřit
i zjevnému nesmyslu
a dokonce akceptovat,
že se může veřejně
lhát.

nění klíčovou roli a nahradily je emoce.
Dokumentují to na „brexitu“, na nedávné
volbě amerického prezidenta. Potvrzuje
to také E. Snowden z CIA, který veřejně demaskoval, jak mediální korporace
a zvláštní služby vlád masírují veřejnost
globální informační sítí. Stejně tak
J. Assange, spoluzakladatel internet. serveru WikiLeaks, který zveřejnil v tomto
směru také řadu tajných dokumentů. Zájem vládnoucích elit ovlivňovat názory
a nálady ve společnosti je od nepaměti.
Nové je však to, že najednou velké skupiny lidí nekriticky přijímají jakékoliv informace z neověřených zdrojů, jsou ochotny
uvěřit i zjevnému nesmyslu a dokonce akceptovat, že se může veřejně lhát.
V březnovém příspěvku o kritickém myšlení jsem se, se skromností sobě vlastní,
snažil na triviálním, snadno ověřitelném příkladu úspěšně prokázat, že není
nutné odevzdaně, nekriticky přijímat
a sdílet všechny informace, které jsou
předkládány a které podpořené autoritou
zdroje, daty, čísly, se dokonce i seriózně
tváří. Následná reakce čtenářů pak přinesla další příklady nesprávné, matoucí,
nepřesné a mylné interpretace faktů, dat,
(výpočet střední délky života, minimální mzda, apod.) jako doklad, že rádoby
příznivé statistiky spokojenější lidi nevytvoří. Svědčí také o tom, že myšlení kultivované zvídavostí, chutí k přemýšlení,
snižuje riziko nekritického přijímání povrchních či manipulativních informací.
Kritické myšlení by mělo být samozřejmým duševním pochodem a přirozeným
způsobem vnímání informací a tvrzení. Je to vlastně jen vědomé přemýšlení
o přijímaných informacích a zájem posoudit jejich přesnost, relevantnost, případně odhalit chybnou interpretaci.
Kritické myšlení osloví každého, kdo se
nebojí mít vlastní názor, kdo se nebojí
případné konfrontace s autoritou. Samozřejmě snazší je informace sdílet, než
o nich přemýšlet.
PhDr. V. Kopper
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TJ Sokol

Jarní běh U Kanálu – 54. ročník
Jak je v Senohrabech již 54 let tradicí, třetí čtvrtek v dubnu pořádá
lyžařský oddíl TJ Sokol v údolí Mnichovky pod bývalým kamenolomem tento běh.
klubu Pavel Pospíšil v čase 19:14 min. Z domácích závodníků byl v čase 19:34 min
nejrychlejší již zmíněný Matěj Plášil (2. místo za dorost a celkově 4. místo), následovali Obik 19:50 min (celkově 7. místo),
Honza „Máza“ Veselý 21:50 min (11. místo),
Franta Jančař 22:32 min (13. místo), Michal „Kalbas“ Kalenda 23:30 min (15. místo). Celkově do závodu nastoupilo za Sokol Senohraby 7 mužů a 1 dorostenec.

Jarní běh U Kanálu (u tunelu) pro lyžaře
ze Senohrab a okolí znamená začátek jarního přípravného období a pro ostatní
sportuchtivé pěkné zpestření před závěrem
školního nebo pracovního týdne s možností poměření aktuálních fyzických sil
(především pro mladé fotbalisty, triatlonisty atd. ze Senohrab a z okolí). Letos byl
závod též součástí 1. ročníku „Poháru Ladova kraje 2016/17" společně s dalšími
7 závody v našem okolí.
Viz http://www.laduv-kraj.cz/
Letošní třetí čtvrtek v dubnu vyšel na
20. 4. a ve dnech před závodem to chvílemi vypadalo, že by to mohlo vyjít i na závod na lyžích. Sníh nám sice nakonec nenapadl, chladno však přesto bylo více než
citelné. I proto jsme moc rádi, že si „ke
Kanálu" našlo cestu 154 závodníků, jež si
to postupně rozdali v 15 kategoriích. Účast
v řádech 150 - 180 závodníků i s početným
doprovodem - fanouškovským zázemím
se již drží několik let, což je na všední den
velice slušný a pro pořadatele a prostor
zároveň ještě zvládnutelný počet.
Úderem 17:30 se na nejkratší 200 m
a 400 m tratě vydali nejmladší závodníci
a závodnice a každý v cíli byl odměněn
čokoládovou tyčinkou. Novinkou pro malé závodníky letošního ročníku bylo přesunutí startů přímo do ulice U Tunelu,
z důvodu větší propustnosti trati a lepšího
přehledu pro diváky a rozhodčí. Poté se
již dění plně přesunulo na cesty a pěšiny
kolem Mnichovky v prostoru od kamenolomu po osadu Davos. Zrovna nezávodící
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holky a kluci s lehkostí kamzíků obsadili
prudké stráně kamenolomu a nad potokem
a mohutně fandili závodícím kamarádům,
či se věnovali svým hrám. I když se co
chvíli někdo skutálel na cestu, kupodivu
všichni přežili. Starší kluci a holky zde
závodili na technicky náročném 3/4 km
dlouhém okruhu, mladší žactvo 1 okruh
a starší 2 okruhy. Velké „dvojvítězství"
v kategorii mladších a starších žáků slavili
sourozenci Jonáš a Vítek Kopečtí z Hrusic,
již dlouhé roky ovšem reprezentující Sokol Senohraby. V žákovských kategoriích
o umístění většinou rozhodovaly pouhé
vteřiny. Velká gratulace zde tedy patří
všem, kteří se postavili na start a bojovali
až do cíle.
To už se ovšem na svůj start pomalu chystali dorostenci a dospělí na tratě 2,75 km
a 5 km. V 19:00 opravdu zazněl startovní
výstřel a vstříc 2,5 km okruhu s jedním
citelným stoupáním a jedním ostrým
seběhem, jenž všichni absolvovali 2x, se
vydalo 25hlavé startovní pole mužů a dorostenců. Od startu se na trati odehrával
souboj generací, na čele závodu se brzy
odpoutala dvojice Matěj Beneš ze Čtyřkol
(ročník 2001) a Říčanský bard Miloš
Smrčka (ročník 1954), jimž ještě v 1. kole
dokázal s mírným odstupem asistovat
Senohrabský dorostenec Matěj Plášil
(ročník 1999). Matěj Beneš se stal suverénním vítězem nejen dorostu, ale i celkově v čase 18:01 min. Na 2. místě celkově
v čase 18:54 min následoval Miloš Smrčka
a na 3. místě celkově proťal cílovou čáru
reprezentant Benešovského běžeckého

Závodu žen na 2,75 km se za pořádající
oddíl zúčastnily 4 závodnice. Nejrychlejší
byla Alena Skořepová 12:19 min (celkově
4. místo), následovaly Iva Veselá 12:32 min
(5. místo), Martina Rudišarová 13:04 min
(6. místo) a Martina Doupovcová 13:46
min (7. místo). Celkovou vítězkou se
v čase 11:03 min stala Alena Kopecká, jež
tak pro rodinu Kopeckých upravila denní
skóre vítězných startů na 3! Na 2. místě
s mírným odstupem (11:09 min) doběhla
Markéta Vávrová z oddílu ČZI „Rolníci"
Praha. Markéta má letos v Senohrabech
velice úspěšnou bilanci. Vyhrála 1. i 2.
večerní kriterium v běhu na lyžích, na
39. ročníku Senohrabské 15 v běhu na lyžích klasicky, obsadila 3. místo a U Kanálu nyní 2. místo, blahopřejeme! Na celkovém 3. místě U Kanálu doběhla Monika
Malovcová z Říčan (11:31 min). Ženy doprovodila jediná dorostenka Patricie Procházková z LBS teamu (13:07 min) a věkem teprve minižák (ročník 2007) Šimon
Bína z Hrusic (14:22 min).
Tímto ještě jednou díky všem závodníkům a divákům za pěkný a pohodový
podvečer. Speciální dík za vše jako vždy
patří všem kamarádům - pořadatelům
a rozhodčím. Těšíme se na viděnou na
55. ročníku či ještě lépe a dříve na některé z mnoha dalších akcí Sokola Senohraby,
jež budou letos následovat. Mimo jiné
Pochod Okolo Hvězdárny k Ladově chalupě, Turnaj fotbalových přípravek, Středočeský pohár mládeže v Triatlonu, Senohrabské Pohádkování, Běh do vrchu
Hvězdonice - Ondřejov, Podzimní běh
lyžařů atd.
Jaru Zdar a SKOL!
Obik
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Fórum cestovního ruchu představilo
novinky turistické sezóny v Posázaví
Na co se mohou těšit návštěvníci Posázaví v nadcházející turistické sezóně, ukázalo
Fórum cestovního ruchu, které pořádala společnost Posázaví o.p.s. v Regionálním
muzeu v Jílovém u Prahy. Zúčastnily se ho na tři desítky podnikatelů v cestovním
ruchu, pracovníků informačních center, správců památek a muzeí a dalších subjektů.
„Každoročně se snažíme zájemcům představit aktivity, které chystáme pro nadcházející turistickou sezonu. Ať už jsou
to připravované propagační materiály,
účasti na veletrzích cestovního ruchu či
prezentace regionu na různých vysoce
navštěvovaných akcích. Dáváme ale také
příležitost účastníkům fóra, aby se pochlubili, co oni připravují a plánují,“ řekla
ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Mimo jiné nabídla zájemcům společnou propagaci na akcích
Vojenského technického muzea v Lešanech, na veletrhu Regiony v Lysé nad Labem či akci Lodě na Labi. Informovala
také o tom, že se mimo jiné připravuje
nová „skládací“ mapa Posázaví s vyznačenými trasami pro pěší a cyklisty.

dočeského kraje, která by měla propojit
cestovní ruch v regionu kolem Prahy
a zaměřit se na jeho propagaci v zahraničí. Informoval také o tom, že se znovu
otevře krajské informační centrum v Husově ulici v Praze, nebo že by měl být letos
spuštěn Centrální portál kalendáře událostí na webu www.centralbohemia.com.
Jak dále upozornil, ministerstvo pro
místní rozvoj zaregistrovalo dosud pět
středočeských destinačních společností:
Posázaví, Zlatý pruh Polabí, Bohemia Centralis, Toulavu a Český ráj.

čenské elity Františka Ringhoﬀera, který
se významně zapsal také do rozvoje Velkopopovicka a Kamenicka. Založil pivovar ve Velkých Popovicích a řadu zdejších
dalších výrob, jako měděný hamr, pilu,
cihelnu, mlékárnu. Se svou rodinou udržovali zdejší krajinu, vysazovali aleje,
upravovali cesty a okolí svých rezidencí –
zámků Štiřín a Kamenice. Významného
mecenáše připomenou přednášky, komentované vycházky, tradiční pochod Putování krajinou barona Ringhoﬀera nebo
výstava tatrovek.

Prezident Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C.)
Pavel Hlaváč přítomné seznámil s podmínkami certifikace informačních center.

Ředitelka Regionálního muzea v Jílovém
u Prahy Šárka Juřinová účastníkům fóra
představila aktivity muzea včetně nové
stálé expozice a naučné stezky, které muzeum připravilo v rámci projektu Ora et
labora (Modli se a pracuj). Autor projektu
Jan Vizner pohovořil o historii benediktinského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele
na Ostrově u Davle a nejstarší historii
Jílovska, na něž nová expozice muzea
i stezka odkazují.

Josef Lemberk z Českých drah seznámil
s harmonogramem takzvaných Nostalgických jízd, kdy na trať v regionu vyjedou historické vlakové soupravy. Martina
Kubínová představila aktivity Bellevue
hotelu Karlov Benešov – je jednou z destinací Asten Hotels a zaměřuje se především na firemní klientelu. O zatraktivnění
regionu formou vyhlídkových letů balonem pak hovořil Michal Suchý.

Jan Tupý z Dvora Prak u Drahňovic uvedl, že na vlastní náklady vybudovali a nyní rozšiřují naučnou stezku z Praku do
Českého Šternberka. Letos zde otevřou
vyhlídku s altánem. V budoucnu by rádi
otevřeli také muzeum zaměřené na vše, co
tahali a tahají koně, tedy od zemědělských
strojů a povozů až po kočáry a závodní
bryčky.
Jaroslava Tůmová

Předseda pracovní skupiny Cestovní ruch
při Regionální stálé konferenci Václav Pošmurný přítomné seznámil s nově vznikající Centrálou cestovního ruchu Stře-

Roman Sauer z Mikroregionu Ladův kraj
informoval o akcích, které připravují
v rámci připomínky 200. výročí narození
majitele strojního impéria na pražském
Smíchově a představitele tehdejší spole-

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová
e-mail: tumova@posazavi.com
tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová
e-mail: zemanova@posazavi.com
tel. 723 881 081
Obecně prospěšná společnost Posázaví –
www.posazavi.com

Akce v obci a okolí Senohrab květen 2017
6. 5. · sobota · Senohraby · Okolo hvězdárny k Ladově
chalupě, turistický pochod.
9. 5. · úterý · Říčany · koncert Wabiho Daňka
a Miloše Dvořáka v KC Labuť od 20 hodin.
13. 5. · sobota · Čerčany · kino Čerčany od 17 hodin Anděl
Páně 2.
17. 5. · středa · Říčany · koncert Josefa Zímy v KC Labuť
od 19:30 hodin.
18. 5. · čtvrtek · Čerčany · koncert Ivana Mládka a Banjo
Bandu od 19 hodin.
20. 5. · sobota · Benešov · 3. ročník Veteránů s Ferdinandem
120 let pivovaru Ferdinand.

20. 5. · sobota · Mnichovice · Mnichovické kramaření.
Začátek od 14 hodin.
20. 5. · sobota · Ondřejov · koncert Jana Boušková – harfa,
program: F. Liszt, N. Paganini, S. Prokofjev.
27. a 28. 5. · sobota · neděle · Zámek Berchtold
Dětský den a výstava veteránů.
4. 6. · neděle · Mnichovice · 4. ročník závodu v běhu
Mnichovická běhna. Začátek od 10 hodin.
7. 6. · středa · Říčany · KC Labuť od 19:30 hodin koná talk
show Haliny Pavlovské – Manuál zralé ženy.
10. 6. · sobota · Čerčany · Rande naslepo v kině od 19:30 hodin.
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PRODEJ

nosných kuřic Horal
BARVA HNĚDÁ

Od 15. května ve stáří 13 týdnů
Objednávky: Háček spol. s r.o.
Hlavní 1, Vidovice, 251 63 Kunice
tel. 603 855 618
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