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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Přístavba budovy mateřské školy
dokončena

I

Je tomu již více než rok, co započala jedna z největších stavebních a investičních
akcí v naší obci – přístavba budovy mateřské školy Senohraby.

hned po opuštění školy dětskými
ratolestmi v červnu loňského roku
nastalo balení a stěhování veškerého interiéru celé budovy částečně
do skladu v přísálí restaurace U Andělů
a na přechodnou dobu do nového působiště naší školky – do Pyšel na obecní
úřad a do volné třídy v budově ZŠ Pyšely.
Za tyto náhradní prostory patří velké poděkování vedení obce Pyšely, především
paní starostce Ing. Štěpánce Bednářové,
která nám tyto prostory poskytla a pomohla nám je adaptovat. Ještě jednou
veliké díky za úžasnou sousedskou výpomoc a za akceptování veškerých omezení, které jsme obsazením těchto prostor způsobili. Moc si toho vážím.
A tak jsme byly s paní ředitelkou Mgr.
Šárkou Hájkovou Heřmánkovou jako
na trní, aby se přístavba stihla včas dokončit a mohly jsme stěhovací maraton zopakovat, ovšem tentokrát v opačném směru –
z Pyšel do Senohrab. Po úspěšné kolaudaci přístavby, která proběhla dne 10. 8. 2021 jsme si mohly oddechnout a mohla nastat
opětovná akce „škatulata, hejbejte se“, tentokrát zpět domů. Když
se v jednu chvíli potkávali v nové školce stěhováci vykládající již
čtvrté po strop naplněné stěhovací auto, řemeslníci dodělávající
drobnosti, firma instalující nábytek do nové učebny a další firma stavící na zahradě školky nové hrací prvky, přestávaly jsme
se orientovat, kdo je kdo… Velké díky patří panu místostarostovi
Krautovi, který na celé stěhování dohlížel, sám toho odtahal tolik, že to nikdo nespočítá, a do večerních hodin pobíhal po budově
se řemeslníky, aby po nich posléze v nočních hodinách zamykal
budovu.
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Velké poděkování patří všem paním učitelkám a uklízečkám
za nasazení při stěhování a zabydlování nových prostor a především paní ředitelce, která s paní učitelkou Tichovskou vybrala
vždy skvělé barevné kombinace interiérů, navrhla mnoho praktických zlepšováků a trpělivě kontrolovala, zda vše návrhům odpovídá. Díky nim je interiér školky veselý, září příjemnými teplými barvami a je krásně sladěný.
Děkuji také paním kuchařkám, které doladily celý gastro-provoz
a vysmejčily ho tak, že už zbývá jen provonět novou kuchyň jejich výtečnými pokrmy. Velké poděkování patří Hospici Dobrého
Pastýře v Čerčanech, především jeho paní ředitelce PharmDr.
Monice Horníkové, MHA, která nám v kuchyni Hospice poskytla azyl a díky těmto prostorám jsme měli po přechodné období
kde dětem vařit. Děkuji též nájemci restaurace U Andělů panu
Pavlu Kyzrovi za pronájem salonku pro výdej navařených obědů
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školním dětem, paní majitelce objektu Ing. Jindřišce Syrovatské
za pronájem skladovacích prostor v přísálí a panu Janovskému
za denní odvoz dětí autobusem do Pyšel. Děkujeme!
A kdo celou přístavbu zdárně zrealizoval? Byla to stavební firma ABP Holding a.s. se sídlem Thámova 21/34, Praha 8, která
vyhrála výběrové řízení a včas celou přístavbu dokončila. Děkuji jí tímto za dobře odvedenou práci a za to, že jsme si vždy
v našich požadavcích vyšli vstříc.
Dnes má naše mateřská škola místo 45 dětí kapacitu 73 dětí,
místo dvou tříd třídy tři tak, aby děti v každém oddělení trávily vždy jeden školní rok a výuka se soustředila vždy na děti
stejné věkové kategorie. Naši školáci mají novou prostornou
jídelnu a zvětšili jsme podstatně i kapacitu celého stravovacího
zařízení.

Děkujeme za pochopení.

Naši milí oslavenci,
srdečně Vám blahopřejeme k Vašemu výročí a ze srdce přejeme,
abyste si ve zdraví, krásné životní pohodě a v lásce užili ještě
dlouhou řadu šťastných let.
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Děkuji též všem občanům a sousedům v okolí školky za toleranci veškerých omezení, která jim stavba a nadměrný ruch v ulici
způsobily, a nám rodičům za trpělivost a zvládnutí celého náročného školního roku 2020–2021.
Tato na naši obec velká akce byla spolufinancována z evropských dotací, konkrétně z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, a z národních dotací (ze státního rozpočtu ČR) ve výši
20 970 031,86 Kč.

Nezbývá než popřát našim dětem a paním učitelkám, aby si nové
prostory hezky užily, dobře se jim v nich vzdělávalo, hrálo a vůbec fungovalo a prožily v nich šťastné roky.
A my si snad můžeme na chvíli oddechnout a říct si: Uff, všechno
to projektování, vyřizování
povolení, sepisování žádostí
o dotaci, shánění peněz, vypisování výběrového řízení,
vyplňování tabulek, zdůvodňování potřebnosti akce,
monitorovací a nevím jaké
všechny další zprávy a nekonečné papírování týkající se
celé akce zkrátka stály za to!!!
S velkým díky všem
Jana Svašková

Vzpomínka na pana Miroslava Bílého

Jubilanti srpen 2021
Jména jubilantů mohou být zveřejněna dle
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
pouze v tištěné podobě měsíčníku.

Děkuji všem zastupitelům obce, kteří tuto akci podpořili a tím
umožnili její realizaci. Velké díky patří též mým kolegyním
na OÚ Senohraby – paní Mgr. Heleně Osvaldové za vyřízení
stavebního povolení, přípojky elektro a dalších záludností, které s sebou stavba přinesla, a paní Šárce Sovové za vyplňování
nekonečných tabulek a zaúčtování všech položek, které celá
akce vyžadovala.

Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává obec Senohraby.
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 8/2021, ročník 61
Vychází 8. 9. 2021
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Pan Miroslav Bílý se
narodil 30. 8. 1923
v Proseči na Vysočině,
kde prožil své dětství
a mládí s rodiči a čtyřmi
sourozenci, z nichž žije
ještě sestra Zdena.
Od roku 1947 prožil
celý svůj plodný život
v Senohrabech.

D

louhá léta pracoval u Okresní správy spojů v Říčanech
ve funkci náměstka. V roce 1947
se oženil se svojí ženou Janou a společně
vychovali a do života připravili dvě děti.
Velkou radost mu dělali jeho dva vnuci
– Roman a Michal, čtyři pravnoučata –
Kačenka, Kája, David a Natálka a později
i prapravnučka Laurinka, která mu prozářila podzim jeho života. Ve spokojeném
a šťastném manželství strávil se svojí ženou 62 let svého dlouhého života.
Mezi jeho záliby patřila práce na zahradě,
a pokud ještě fyzicky mohl, rád chodil
na procházky s pejskem. Ve své obci byl
též činný, především jako dlouholetý starosta Sboru dobrovolných hasičů v Senohrabech. Za tuto činnost byl vyznamenán
titulem „Zasloužilý hasič“. Rád se bavil,

byl společenský, veselý, kamarádský, a pro
tuto svoji povahu byl oblíben nejen mezi
svými blízkými, ale i v celém svém okolí.
Zemřel náhle, doma, obklopen rodinou
dne 3. srpna v požehnaném věku 98 let.
Za jeho lásku, přátelství, dobrotu, za vše
mu patří veliké díky!
Poslední rozloučení s milovaným tatínkem, tchánem, dědečkem, pradědečkem, prapradědečkem, bratrem a strýcem panem Miroslavem Bílým se konalo
13. 8. 2021 v benešovském krematoriu.
Děkujeme všem, kteří jste se s ním přišli
rozloučit. Děkujeme za květinové dary, slova útěchy a tichou vzpomínku na něho.
Rodina Bílých
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Škola v novém kabátě

družina, která bude dětem nabízet, v odpoledních hodinách,
různorodé aktivity.
Pevně doufám, že omezení, spojená s onemocněním covid,
zvládneme jako v předchozím školním roce hladce a vzdělávání bude probíhat tak, jak jsme byli zvyklí v předešlých
letech.

Uplynulý školní rok byl v celém
duchu netradiční. Děti ze školky,
školáci, učitelé a rodiče procházeli
vskutku překotnými změnami,
a vzdělávání probíhalo střídavě
prezenčně a distančně.

Přeji Vám všem úspěšné vykročení do nového školního roku
a pevné zdraví.
Šárka Hájková Heřmánková
ředitelka školy

ZŠ a MŠ Senohraby obnovuje opět

vaření obědů pro seniory.

Cena celého oběda (polévka + hlavní jídlo) je 70,- Kč.
Jídelní lístek naleznete zde:
http://www.zssenohraby.cz/jidelna/jidelnicek-2/
Přihlášky naleznete zde:
http://www.zssenohraby.cz/jidelna/prihasky-odhlasky/
případně vytištěné na OÚ Senohraby.
Pro přihlášení kontaktujte paní Simonu Lhotkovou
na tel.: 734 824 108

B

ěhem této složité situace byla realizována přístavba mateřské školy s rozšířením
školní kuchyně a jídelny. V průběhu léta
probíhaly dokončovací práce, a v závěru srpna se
uskutečnilo stěhování školky do stávající budovy.
Děti a učitele čekají zrenovované stávající prostory
a zcela nová učebna se sociálním zařízením. Od září
bude školka disponovat třemi třídami, které budou
umožňovat rozdělení dětí dle věku, a tím dojde i k rozšíření kapacity školky. Vzdělávání tak bude cílit přímo na dané věkové
kategorie. Zároveň bude prodloužena provozní doba mateřské
školy od 6:30 do 17:00 hod. Velké změny proběhly i v okolí budovy školy, došlo k vybudování venkovního hřiště s dřevěnými herními prvky. Toto zázemí bude dětem ze školky nabízet
prostor pro venkovní aktivity a vyžití. Náročná rekonstrukce
s sebou nesla i ztížené podmínky s dojížděním do obce Pyšely,
proto bych touto cestou ráda poděkovala rodičům za jejich trpělivost. Zvládnutí zhoršených podmínek ze stran rodičů i učitelů mohlo dát vzniknout zcela novému prostředí, ve kterém
se děti mohou, v jiné kvalitě, vzdělávat. S rozšířením mateřské
školy muselo dojít i k posílení pedagogického sboru a provozních zaměstnanců.
Jak jsem zmiňovala v úvodu, rekonstrukce se týkala i rozšíření
kuchyně a školní jídelny. Prostředí kuchyně bude nyní posky-

tovat dostatečný prostor pro přípravu pokrmů a zvládat navýšení kapacity školky. Prostory školní jídelny se výrazně
rozrostly, došlo k pořízení jídelních setů, které budou poskytovat důstojné stravování.
Co čeká naše školáky? Škola bude na podzim 1. října 2021
slavit 100leté výročí od jejího založení. Při této příležitosti
proběhne den otevřených dveří se zahradní slavností. Veřejnost tak bude mít možnost prohlédnout si prostory celé
školy a školky včetně školní jídelny. Věřím, že školní rok
proběhne dle svých zvyklostí a školáci se budou každý den
potkávat se svými učiteli a spolužáky. Tak jako každý rok
bude čekat žáky řada tradičních akcí (divadla, sportovní
soutěže, ozdravné pobyty, projekty, výuka venku) a mimoškolních aktivit. Velkou úlohu bude opět plnit i školní
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Hasiči
Alenka sedí pod kuchyňským stolem a hraje
si na požár. Na plechu před sebou má hraničku ze sirek. Na sirkách stojí slaměný andílek,
kterého vytáhla z krabice s vánočními ozdobami. Škrtne. Hranice vzplane. Andílek s ní.
Alenka couvne, žár ji nejdřív překvapí, pak
ale sáhne po plastovém náklaďáku s vodou,
požár několikrát objede a nakonec úspěšně
uhasí. K tomu pusou poctivě dělá hasičskou
sirénu. „Úúúííí, úúúííí, úúúííí...“
Do dveří nakoukne Kája. Nevěřícně nakrčí nos. „Aleno, ty máš takový štěstí, že šla
máma vrátit košík paní Svobodový!“ Alenka
samozřejmě ví, že je máma pryč. S mámou,
co není pryč, si člověk neudělá požár pod jídelním stolem. A tak jenom kývne na Káju,
který se k ní ochotně přidá. Rychle spolu
staví městečko a už to zase všechno plápolá.
Domky z krabiček od sirek, stromy z kousků
kůry, zahrady a ulice z barevných papírů.
„Úúúííí, úúúííí, úúúííí...“
„Jedna... dva... tři!“ odpočítává Kája a brčkem stříká vodu jako z hasičské hadice. „Jak,
jedna dva tři? Tři dva jedna, ne?“ mračí se

Kája měl pravdu. Letošního
září má Sbor dobrovolných
hasičů Senohraby opravdu
123. výročí. Jeho založení
se opravdu odehrálo přesně tak, jak Kája vyprávěl.
Ještě mohl dodat, že „dne
4. září vysvěcena byla farářem z Hrusic stříkačka Sboru dobrovolných hasičů v Senohrabech
za laskavé přítomnosti vážených pánů a dam
z Prahy a okolí,“ jak se píše v hasičské Pamětní
knize.
Jenom ten požár pod kuchyňským stolem
si doma nedělejte. To byste se s hasičským
sborem mohli seznámit důkladněji, než sami
chcete.
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Alenka trochu. „Jedna, dva, tři, jako sto dvacet tři, aby tě neubylo, Ájo, fakt. Sto dvacet
tři jako sto dvacet tři let, protože letos mají
senohrabský hasiči sto dvacátý třetí výročí.“
Alenka vykulí oči: „Jak to víš?“ „Vim,“ vypne
Kája hruď. „A víš, co vim ještě? Ještě vim,
že do Senohrab před sto dvaceti třemi roky
přišel dopis a v tom dopise se psalo, že tohle město bude hořet ze všech čtyř stran.
Bez podpisu, pochopitelně. No a i když se
v noci hlídalo, co se dalo, stejně o pár dní
později vyhořely dva baráky a k tomu ještě stodola a nějaký chlívky. Ponocnej sice
viděl chlapa, jak to podpaluje, ale nechytil
ho. A pár tejdnů předtím ještě taky vyhořela
pastouška. Tak tu lidi založili sbor dobrovolných hasičů. V září.“ Alenka visí bráškovi na rtech. Hasiče, ty má ráda.

I bez domácího požáru si můžete vyzkoušet, jak
funguje pěnový hasicí přístroj. Nezkoušejte to
ale sami, přizvěte si na pomoc i rodiče. A pokud můžete, provádějte ho raději venku, abyste
doma nemuseli vytírat.
Co budete potřebovat?
- plastovou láhev s víčkem,
- brčko,
- špičaté nůžky,
- lahvičku od šumáku nebo od léků,
- svíčku a zápalky,
- Jar,
- jedlou sodu,
- ocet.

dětem
Špičkou nůžek udělejte dírku ve víčku láhve,
abyste do něj mohli vsunout brčko. Do láhve nasypte jedlou sodu a přilijte trochu Jaru.
Do lahvičky nalijte ocet a opatrně ji vložte
do láhve, aby se nevylil. Zapalte svíčku. Láhev
uzavřete víčkem, ve kterém je vsunuté brčko.
Brčko ucpěte prstem a láhev otočte dnem vzhůru, aby se ocet smísil s jedlou sodou a Jarem.
Znovu ji postavte dnem dolů. Uvolněte brčko
a namiřte ho na hořící svíčku.
Gratulujeme, hasiči!
Tip, aby se to povedlo: Jestli vám pěna nevybublala brčkem až ven, zkuste přidat víc octa.

„Co se to tady děje?“ ozve se najednou
ode dveří přísně. Tak přísně, že to maminka
přísněji snad ani neumí. Děti sebou trhnou.
„Takový pěkný hašení to bylo,“ šeptá si ještě
Alenka, když si pod vyčítavým maminčiným
pohledem jde pro smetáček a lopatku.

Ve městě vypukne obrovský
požár. Zasahují požární sbory
z širokého okolí. Žár je ale obrovský. Hasičům se nedaří dostat blíž k plamenům, aby mohli
začít hasit stříkačkami. Náhle se
objeví starší hasičské auto sboru
dobrovolných hasičů. Bez zaváhání projede přímo k plamenům, z něj
vyskáčou muži, postříkají se vodou
a začnou hasit.
O týden později je starosta vyznamená za hrdinský výkon. Když jim
předává finanční odměnu, ptá se,
co s penězi udělají. Velitel dobrovolných hasičů se usměje: „Tak nejdřív
ze všeho necháme opravit brzdy.“

srpen . 2021

7

TJ Sokol

TJ Sokol

Senohrabští lyžaři v létě nebyli na Krétě…
Řádili na Meridě a pod Kozákovem!
O tom všem následujícícm slovem…

ných 10km túrou po Riegrově naučné stezce podél Jizery. Hned první den všem velká
poklona a cyklistice (a koupání na trasách)
přálo i slunečné/polojasné počasí.
Úterý 27. 7. Ráno bylo opět sluníčkové.
Proto i více sportovců zvolilo jako rozcvičku
ranní plavání, které bylo opravdu osvěžující. Dopolední olympijské klání v račím běhu
s následným tréninkovým vytrvalostním
během bylo po zásluze odměněno výborným
těstovinovým salátem k obědu. Odpolední
program olympijských her se nesl v duchu
trojboje – dálkové plavání, hokej (florbal,
pozemní hokej a něco tomu podobného)
a hra přes síť Ringo. Nasazení všech bylo obrovské. Atmosféra určitě lepší než v Tokiu –
diváků zde bylo opravdu dost. Závěrečná část druhého dne byla
kulturní – všechna družstva si připravila program na téma:
KOZÁKOV MÁ TALENT. Naskytla se podívaná na módní přehlídku sportovců, vystoupení akvabel, vystoupení taneční skupiny Vymknutý kotník, olympijské sportovní štafety a divadelní představení: Jak šla Liduška s olympijským ohněm do Tokia!
Středa 28. 7. byla ve znamení cyklistiky, běhu, kolobežkování
a především vodáctví na řece Jizeře. Už ráno bylo sluncem zalité,
a tak chuť na dnešní vodácký den byla veliká. Nejdříve se celý
68členný peloton cyklistů po skupinách přesunul do cílové stanice vody do Dolánek u Turnova, a tak nezbývalo než se po vlastní
ose dostat hore na start vodáckého výletu na Malou Skálu.

V

sobotu 10. 7. jsme uspořádali 23. ročník běhu do vrchu
Hvězdonice–Ondřejov. Závod byl opět zařazen do Poháru v bězích do kopců v Praze a okolí, poháru Běžec
Podblanicka a pro lyžaře též jako přípravný závod středočeského lyžařského svazu. Na osadě Merida u Hvězdonického jezu
se na start postavilo rekordních 116 běžců a všichni po zdolání
5,7 km s převýšením 255 m též zdárně doběhli do cíle na Ondřejovské hvězdárně. Kromě účastnického rekordu (dosud 115
v r. 2016) padl i rekord traťový – letošní mistr ČR na dráze
na 1,5 a 5 km Viktor Šinágl „proletěl“ trať v těžko uvěřitelném
čase 20:58 min.! Z pořádajícího Sokola Senohraby se představili Katka Plášilová, Mirek Kočovský, Kryštof Kohout, Šimon
a Jirka Bínovi. Speciální dík jako vždy sehrané pořadatelské
partě, tentokrát ve složení Jarda + Katka Plášilovi, Karel Kumsta, Iva + Honza Veselí, Bára Anderlová, Jana+Eliška Spilkovy,
Míla Svoboda, Martina + Petr Doupovcovi, Jarmila Zaidlerová,
Tomáš + Lenka Kudrnovi, Katka Vondráková, Obik.
Bohatá fotogalerie ze závodu od Míly Svobody a Elišky Spilkové:
https://skisenohraby.rajce.idnes.cz/Hvezdonice-Ondrejov_2021

Soustředění Kozákov 25.–31. 7. 2021

Po třetí v řadě jsme tradiční letní soustředění absolovali v Českém ráji, přímo na úpatí magické hory Kozákov. Zahajovací den
soustředění – den nula – (odpoledne) se nesl ve znamení lehkého
rozklusu dle výkonnostních skupin. Vzali jsme útokem Klokočí
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skály a každý si zde našel své. Někdo se kochal, někdo sbíral borůvky, někdo prozkoumával skály a někdo už brblal... Ale všichni
vše zdárně zvládli, odměnou bylo koupání v bazénu. Večer jsme
zahájili Olympijské kozákovské hry. Zapálili jsme olympijský
oheň, pověsili olympijské vlajky a Honza Veselý nás slovem i obrazem seznámil s historií i přítomností Olympijských her. Honza
nás tak dokonale vtáhnul do olympijského dění, že si za odměnu
od spontánního obecenstva vysloužil přezdívku Zátopek.
Program nultého-zahajovacího dne byl završen losováním soutěžních družstev a pak se ještě dlouho do noci tvořila olympijská kolekce závodního oblečení.
Na první den – pondělí 26. 7. – byly naplánovány celodenní cyklo výlety. A všechny se povedly. Pět skupin se rozjelo
do všech koutů Českého ráje. Od Železného Brodu po Trosky,
přes Lomnici nad Popelkou, vrch Tábor a na řadě dalších krásných míst tohoto malebného kraje se pohybovalo našich 58 svěřenců a 10 trenérů. Všichni se zdárně vrátili zpět na základnu,
i když někteří s „menším“ zpožděním... Naježděných kilometrů bylo opravdu dost. Skupina 8 statečných – nejzdatnějších
se dvěma trenéry (Máza, Míla) zdolala neuvěřitelných 81 km
s převýšením 1 660 m. Skupina dalších statečných bojovníků
a bojovnic udolala 45 km. Ryze dívčí družstvo pod vedením
Honzy Šťastného a Elišky Spilkové zvládlo 54 km s převýšením
1200 m. Skvadra adzura menších sportovců pokořila 40 km
s převýšením 780 m. Nejmladší zdolali 17 km na kole, prolože-
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Skupina nejmladších se nablížila vlakem a ostatní ve dvojicích s pomocí koloběžky měli v rámci tréninku za úkol dojet
na start. Všem se to bez problémů povedlo. A nakonec na Malou Skálu dofuněli za pelotonem ve značném časovém odstupu i trenéři (bez koloběžek). Samotný sjezd Jizery byl super,
zkušení zadáci, ostřílení háčci a vezoucí se „porcelán“ vytvořil
na vodě krásnou pohodovou atmosféru. Závěrečné „soulodění“ všech 23 lodí bylo vyšperkované společným zpěvem, akrobatickými výkony na lodích a vodní bitkou... Na zpáteční cestě
do tábora jsme jedinkrát za celý týden i trochu (více) zmokli,
což ale vůbec nikomu nevadilo.
Čtvrtek 29. 7. Den čtvrtý – štafetový. Program byl v klidnějším, rozcvičkovém, zahřívacím rytmu. Kalorie byly doplněny
při obědě, kdy lívance do dětí padaly jak šišky v lese, a odpoledne se rozeběhla královská disciplína každé olympiády – atletika! K zahřátí a rozklusání jsme využili lyžařské hůlky, kdy si
všichni zaběžkovali na suchu. Štafetové závody po dvojicích
a následně v jednotlivcích měly neuvěřitelnou atmosféru. Fandící dav hnal závodníky po dráze tak, že někteří ani netušili,
že ty jejich nožičky umí kmitat tak rychle. Ovšem, během závodu teroristé a coviďáci ukradli olympijské symboly – oheň,
vlajku, kruhy. Všichni malí a velcí sportovci zmobilizovali své
síly a vydali se z tábora strmým stoupáním na samotný vrchol
Kozákova vše zachránit a získat zpět. Bitva to byla velkolepá,
záškodníci byli poraženi a olympijské symboly se zase dostaly
tam, kam patří. To už se ale začala nebezpečně blížit půlnoc
a sportovci znaveni skvělými výkony padli na vrcholu Kozákova vyčerpáním do spacáků.

Den pátý – pátek 30. 7. První ranní paprsky
nás pošimraly pod rozhlednou na Kozákově.
68 malých, větších a ještě větších broučků zachumlaných ve spacácích, ležících na krovkách
se začalo probouzet okolo 8. hodiny. Rozjezd
pátého dne byl pomalý, ale nebylo kam spěchat, až v 10.30 totiž začínala závěrečná disciplina naší olympiády – vědomostně-rychlostní
závod. Nasazení všech závodníků bylo neskutečné. Klobouk dolů před všemi závodníky. Odpoledne už se netrpělivě čekalo na to, jak kozakovská jury spočítá výsledky. Je dobojováno,
sečteno a podtrženo... vyhráli všichni! Závěrečná after party proběhla stejně jako celý týden
ve strhujícím rytmu a sportovci ze všech koutů
světa našli společnou řeč na diskotéce.
Sobota 31. 7. Odjezdový den byl ve znamení úklidu a balení.
Všichni jsme se šťastně vrátili domů a čekal nás ještě měsíc
prázdnin. Už teď se nám ale stýská, takže se moc těšíme na příští rok!
Bohatá fotogalerie z Kozákova: https://skisenohraby.rajce.
idnes.cz/Kozakov_2021_letni_soustredeni
Trenéři-vedoucí soustředění lyžařského oddílu TJ Sokol Senohraby: Alena Skořepová, Lenka Kunstová, Radka Šimečková,
Bára Anderlová, Eliška Spilková, Honza Veselý, Míla Svoboda,
Honza Šťastný, Kryštof Kohout, Obik.
Autoři textů: Hvězdonice–Ondřejov: Obik
Soustředění Kozákov: Alena Skořepová

PODZIMNÍ AKCE
LYŽAŘSKÉHO ODDÍLU
Čtvrtek 9. 9.
Běh okolo bývalého lyžařského můstku Hrušov
(náhradní závod za Jarní běh) 58. ročník.
Neděle 28. 11.
Podzimní běh lyžařů
– memoriál Ály Syrovatského
65. ročník.
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Prázdniny v Sokolínku

pět jsme si užili krásné
léto plné sportovních
zážitků, ale také zajímavých dobrodružství, tvoření, tancování, zpěvu a hlavně
legrace. Téma pro dva sportovní tábory bylo „Indiánské léto“
a tak se děti po náročném období mohly konečně naplno
vyřádit. Gymnastky se na dvou
soustředěních naučily spoustu
nových věcí nebo zdokonalily to,

co už umí, a proto příprava
na podzimní soutěže půjde
určitě hladce .
Děkuji dětem za krásné chvíle, rodičům za podporu a přeji
všem hlavně hodně zdraví a sil
do dalšího školního roku.
Š. Kršková

Kulturní akce září 2021
5. 9. 2021 · neděle · Říčany · kino Na Fialce
Zátopek. Začátek 19:45 hodin.
8. 9. 2021 · středa · Zámek Berchtold
T-Mobile Olympijský běh. Začátek 18 hodin.
9. 9. 2021 · čtvrtek · Říčany · kino Na Fialce
Jedině Tereza. Začátek 20 hodin.
10. 9. 2021 · pátek · Říčany · kino Na Fialce
Cesta domů. Začátek 20 hodin.
11.–12. 9. 2021 · sobota–neděle · Mnichovice
Mariánská pouť.
11. 9. 2021 · sobota · Mnichovice
4. podzimní charitativní bazárek. Na Mariánské pouti.
Od 9 do 17 hodin.
11. 9. 2021 · sobota · Čerčany · kino
Smolný pich aneb Pitomý porno. Začátek 19:30 hodin.
11. 9. 2021 · sobota · Velké Popovice
Pivovar Street Food Festival.
12. 9. 2021 · neděle · Říčany · kino Na Fialce
Gump – pes, který naučil lidi žít. Začátek 17 hodin.
14. 9. 2021 · úterý · Říčany · KC Labuť
Marcel Zmožek – koncert. Začátek 19 hodin.
18. 9. 2021 · sobota · Čerčany · kino
YAKARI – velké dobrodružství. Začátek 17 hodin.
18. 9. 2021 · sobota · Čerčany · kino
Deníček moderního fotra. Začátek 19:30 hodin.
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18. 9. 2021 · sobota · Mnichovice · Turistické informační
centrum · 18. ročník turistického pochodu „Po stopách kocoura
Mikeše.“ Start pochodu 8:00–11:00 hodin.
18. 9. 2021 · sobota · Zámek Berchtold
Koncert IL BOHEMO – sólisté Národního divadla.
18. 9. 2021 · sobota · Velké Popovice · pivovar
Klobáskofest.
18. 9. 2021 · sobota · Benešov · hotel Nová Myslivna
Konopiště · Benešovský beer festival. Začátek 12 hodin.
21. 9. 2021 · úterý · Říčany · KC Labuť
Radůza – koncert. Začátek 20 hodin.
25. 9. 2021 · sobota · Čerčany · kino
Na palubu! Začátek 19:30 hodin.
25. 9. 2021 · sobota · Mnichovice · Šibeniční vrch
Oktoberfest na Šibeničním vrchu. Začátek 13 hodin.
25. 9. 2021 · sobota · Strančice · Areál parku Strančice
Hudební festival Strančické záření. Začátek 14 hodin.
29. 9. 2021 · středa · Říčany · divadlo Na Fialce
Bürokrati – divadelní hra divadla Excees. Začátek 19:30 hodin.
29. 9. 2021 · středa · Říčany · KC Labuť
Ivan Mládek a Banjo Band – koncert. Začátek 19:30 hodin.
1. 10. 2021 · pátek · Říčany · KC Labuť
ABBA World Revival – koncert. Začátek 20 hodin.
Jana Hanzlová

11

Názory

Stopy slavných – Marie Bendová
V tomto časopise byla představena většina významných návštěvníků senohrabské vily
uměleckého historika Antonína Matějčka, tedy především ti, o kterých se rozepsal ve svých
pamětech „Léta s umělci“ malíř, grafik a typograf Jaroslav Benda.

T

ohoto umělce jsme si připomněli samostatným medailonem
ve dvojčísle 6–7/2017, ale jen letmo byla zmíněna jeho žena Marie.
Ta si pozornost jistě zaslouží, a proto se,
i z hlediska určité „vyváženosti“, bude tento
příspěvek opět věnovat ženě. Marie pocházela z rodiny Wiesenbergerů, která v létě
obývala vilu v horní Ladově senohrabské
kolonii. Právník Dr. Emil Wiesenberger
měl tři syny a uvedenou dceru Marii, zvanou Mica, o které se profesor Vladimír
Vondráček ve svých pamětech zmínil jako
o nejhezčí dívce ze Senohrab.

S Jaroslavem Bendou se seznámili v tehdejším Anglickém klubu, kde si Marie
všimla menšího muže, který vtipně bavil
celou společnost. Pro svoji přitažlivost
měla jistě mnoho nápadníků, navíc pocházela z dobré rodiny, ale ve prospěch
Jaroslava sehrála hlavní roli zvláštní
náhoda, tedy spíše nehoda. Marie si v Senohrabech při obsluze vařiče popálila
obličej hořícím petrolejem a on jí při ná-

N

proto jim Gočár zapůjčil jednu z hotových
ložnic, které jeho dílny dodávaly do Belgie. Druhá dcera manželů Bendových Jarka se narodila dne 28. dubna 1923. Později si Bendovi roku 1924 postavili rodinný
dům na pražské Ořechovce, který navrhl
architekt Pavel Janák.
Patrik Líbal

Setkání s občany

a pozvání paní starostky navštívili v pátek 27. srpna
naši obec kandidáti do poslanecké sněmovny za trojkoalici SPOLU, paní poslankyně za TOP 09 Helena
Langšádlová, pan Martin Kupka, poslanec za ODS, a bývalá
starostka Kostelce nad Černými lesy paní Jana Havelková.
Setkání se uskutečnilo v kavárně café33, takže bylo možné
diskuzi osladit výbornými zákusky a kávou, čehož většina
zúčastněných využila. Je vidět, že občanům není budoucnost
země lhostejná, sešli se sice v nevelkém počtu, ale všech věkových kategorií. Po krátkém úvodním slově paní starostky
a jednotlivých politiků se rozeběhla diskuze na různá témata,
která určovaly dotazy účastníků. Hovořilo se hlavně o ekologii, respektive dopadu snižování uhlíkové stopy na život
v České republice, dalšími tématy bylo např. zadlužování státu, výstavba bytů či péče o seniory.

tenářka měsíčníku Senohrabská hláska, působící dojmem, že je znalá nejen problematiky tištěného slova,
zveřejnila v radničním periodiku názor na mé časté
příspěvky, které ale z neúplné znalosti publicistických útvarů (žánrů) označila za „pravidelné sloupky“. Překvapivě nejen
pro mne, ve mně tak odhalila tzv. „sloupkaře“, který pravidelnými sloupky pod titulkem „Řeknu vám, co si máte myslet
o všem“ manipuluje myšlení svých spoluobčanů. Neomaleně
návodný titulek si však tato čtenářka v rozporu se skutečností vymyslela sama, stejně jako ty pravidelné sloupky, zřejmě
ve snaze zapůsobit kompetentně. Sice vymyšlená nepravdivá
tvrzení, ale daná dáma jako vždy zaujala. K napsání sloupku,
natož pravidelných, jsem se nikdy neodvážil. Sloupek jako novinový žánr je natolik prestižní, že amatérští sloupkaři podle mne
neexistují. Tzv. sloupek totiž stojí na vtipném námětu, na snaze
pobavit a zevšeobecnit, často v ironickém tónu, přičemž graficky je „zalamovaný“ do jednoho novinového sloupce sázeného
zpravidla kurzívou.
S vírou ve vlastní neomylnost mne čtenářka v SH též vyhodnotila jako osobu, která se „těžko orientuje v právní mluvě, která se
prostě omluvitelně mýlí“, aniž by uvedla jediný důkaz, což bych
jistě s pokorou přijal. Nesmyslně mi přisoudila očividně sobecký a naprosto nepravdivý postoj, že „mi nebude vadit pošta třeba
v Mirošovicích“, bez toho, že bych se kdy takto hloupě vyjádřil
nebo to zamýšlel. Účelově a nepravdivě ho pak uvedla do protikladu zájmu „drtivé většiny občanů, kteří o zachování pobočky
pošty v naší obci stojí“. Jinou fabulací v rozporu se skutečností
si vytvořila sebevědomé, leč nepravdivé tvrzení a na něm čtenářům SH vystavěla klamnou iluzi o jakémsi neodpovědném
rozhodnutí za obec. Bez ohledu na skutečnosti, z klamné iluze vyvodila další nepravdivý závěr, tentokrát však s požadavkem vést starostku naší obce k odpovědnosti za „neodpovědné
rozhodnutí“. Neodbytný požadavek na předložení a nahlédnutí
do tohoto vymyšleného, nikdy neexistujícího „neodpovědného
rozhodnutí“ převzali i opoziční zastupitelé, což vnímám jako
triumfální završení festivalu nepravd a dezinterpretací.
Výše popsaná tvrzení dané čtenářky prokazatelně nejsou v požadované shodě se skutečností a fakty a jsou prokazatelně nepravdivá. Přesto získala podporu u skupiny osob, mající podle
mne charakter tzv. názorové bubliny, ve které se vzájemně ujišťují o správnosti svého postoje a odmítají názor, který jejich
postoji odporuje. Paradoxem doby také je, že „pravdu“ často
mívá ten, kdo je schopen s ní vyvolat větší emoce, ať již nevšedně sebevědomým vystupováním, údajně v zájmu většiny
občanů, kategorickými či nekompromisními výroky, zdáním
erudice ve věci, apod. Zvláště to platí za situací, kdy proti těmto
nepravdivým tvrzením není po ruce adekvátní replika, stejně
nesmlouvavá oponentní reakce či přesvědčivá fakta. Pro takovou situaci je příhodná parafráze výroku feldkuráta Katze:

Setkání bylo velmi milé, věřím, že voličům pomohlo zorientovat se v názorech pravicové trojkoalice SPOLU, a také věřím,
že si poslanci odvezli příjemný zážitek ze Senohrab.
Anna Štůlová
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Pravdivost tvrzení je obecně definována jako shoda tvrzení se skutečností,
jako shoda skutečnosti s realitou. Neshoda je považována za lež.

Č

vštěvě nemocnice slíbil, že si
ji vezme i slepou. To rozhodlo
v jeho prospěch, a přestože
nakonec naštěstí neoslepla,
konala se po návratu z nemocnice svatba, konkrétně
dne 5. září 1921. Vše tedy
dobře dopadlo, Vondráček
napsal, že plastický chirurg
profesor Burian kůži obdivuhodně spravil, ale Marie
musela ještě několik let nosit
černý závoj, aby si popálenou
kůži na obličeji nepoškodila.
Pro zajímavost je třeba uvést,
že manžel byl starší o šestnáct let.
Nějakou dobu žili s dcerou Mirou
(* 18. května 1922) v Senohrabech u Antonína Matějčka, který jim připravil ve své
vile obydlí a v zahradním altánu ateliér.
Poté Jaroslav s Marií získali prázdný byt
v nedokončené stavbě v Dejvicích. Architektu Josefovi Gočárovi si postěžoval,
že nemají žádné zařízení a spí na zemi,

Neřeknu vám, co si máte myslet o všem, ale jen o novinovém
sloupku, nepravdivých tvrzeních a volebních kampaních.
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„To se nám to pomlouvá, když nám to lidi baští.“ (Důvodem
výčtu nepravdivých tvrzení uvedených v SH č. 2/2021 není diskreditace dané čtenářky, ale skutečnost, že jsou šířeny ve veřejném prostoru bez uvedení na pravou míru a nadále zbytečně
poškozují mezilidské vztahy a komplikují jednání orgánů obce.
Současně jde o snahu autora doložit názor, že svalnaté sebevědomí, nepotvrzované znalostmi, zkušenostmi v dané věci,
umožňuje nejen ignorovat fakta, ale i skutečnosti a končí v lepším případě komicky.)
Politika, lhostejno zda komunální, či celostátní, si vysloužila
reputaci jako doména nepravd. Politolog Jiří Pehe tvrdí, že lež
patří k politice stejně neodmyslitelně jako kýč. Za nejvhodnější
prostředí pro matení pravdy jsou považovány volby resp. volební kampaně, kde je dovoleno téměř vše ve znamení účelu
světícího prostředky. Podle volebního zákona je volební kampaň jakákoliv propagace nebo agitace ve prospěch kandidující
politické strany a jejích kandidátů, ale i sdělení v jejich neprospěch. Vedle toho, že kampaň musí probíhat čestně a poctivě,
je jediným omezením, které zákon uvádí, že nesmí být o kandidátech a politických stranách zveřejněny nepravdivé údaje.
V prostředí, kde převládají emoce, pokrytectví, dezinformace,
je však obtížné se shodnout nejen na tom, jak je interpretována
pravda, ale i na tom, co je pravda, co jsou fakta. Politici potřebují nepravdivá tvrzení, aby buď zamaskovali vlastní selhání,
zaútočili na protivníka či sbírali body u voličů, kterým to zdánlivě nevadí.
Velmi zajímavý je v tomto ohledu nezávislý projekt „Demagog.
cz“, který na webových stránkách sleduje výroky politiků a ověřuje jejich faktickou správnost – fact checking. Pravdomluvnost politiků není pro voliče rozhodujícím kritériem. Cílem
politika není předávat pravdu, ale být zvolen i za cenu velmi
kreativního nakládání s pravdou. Zatímco volebních slibů typu
„Vraťme zemi budoucnost“, které nejsou měřitelné ani transparentní, přebývá, tak pravdivé, splnitelné sliby typu „Když
mě zvolíte, budu se mít dobře“ nepotkáte. Tzv. antipopulistické strany, které před nedávnem nepodpořily zákon o přidání
důchodcům nad rámec valorizace, nyní překotně přicházejí
se slibem 18–19tisícových důchodů v roce 2025. Mj. k této výši
důchodů, se zdá, dostaneme „díky“ míře inflace, a to bez úsilí
daných politických stran. Volební program je víceméně fikce,
neboť chce-li politická strana, která sice zvítězila, ale nezískala
nadpoloviční většinu, prosadit po volbách aspoň něco ze svého programu, musí uzavírat kompromisy, redukovat své sliby
o sliby jiných politiků zajišťujících většinové rozhodování. Přes
silně kritický náhled na prostředí volebních kampaní považuji
účast ve volbách (vyjma r. 2027 každoročních, až do r. 2030)
za doklad nerezignace na právo nenechat za sebe rozhodovat
jiné, i kdyby to byl jen protestní hlas.
PhDr. V. Kopper
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Názory

O prázdných hlavách, srdcích a hospodách.
Moderní pohádka s výrazy, které jsou označované jako vulgární! Nečíst nezletilým a před 22:00 hod.
Tato smyšlená moderní pohádka je fantazií autora a jakákoliv
podobnost s kýmkoli je čistě náhodná!

Ž

il byl daleko v horách jeden dobrý hostinský. Měl humoru, zásob vtipů, výřečnosti, optimismu a tělesné váhy
na rozdávání. Literárním přirovnáním od známého autora břitkého hospodského humoru mu budeme říkat Plivanec.
Tento pan Plivanec byl úspěšný hostinský a byl rád, když mu jeho
živnost sypala. No, to má rád každý, když to sype do vlastní kapsy. Jednoho dne se, nám již známý hostinský Plivanec, rozhodl, že se přestěhuje blíže k centrálnímu bodu vlasti, hlavnímu
městu. Pojmenujeme si je jako Stolice, … ne, raději Stolec. Tak
tedy, jednoho dne sbalil pan Plivanec všechny svoje švestky,
které mu jeho živnost v horách nasypala, a sypal si to směrem
ku hlavnímu městu. Zaujala jej malebná vesnice na jih od Stolce,
kde moc nepršelo a dařilo se jak polním pracím, tak čilému společenskému ruchu, někdy až moc rušnému. Budeme této vesnici
říkat dejme tomu Senochrupy.
V našich Senochrupech, snad můžeme říkat našich, když sledujeme jejich příběh, žilo mnoho chytrých, pilných vesničanů,
slušných lidí starajících se o společenskou úroveň a život v obci.
Skoro každý přispíval ke společenskému životu ve vesnici podle
své chuti, vůle, schopností, vzdělání, zaměření. Mnozí byli činní ve sportovním vyžití, návštěvách hospod, organizací života
v obci, literárně či jinak. Mnozí neúnavně bojovali vždy, všude
a za vše. Mnozí literárně obhajovali neúnavně pravdu ve vesnických bojůvkách na stránkách obecních novin, někdy také
nazývané sporně „Radniční tisk“. Jeden z nich nápadně připomínal svým bojem za pravdu kastelána Pupence z filmu Bílá
paní. A také tu spokojeně žili všichni ostatní. Hostinský Plivanec
měl to štěstí, že v Senochrupech byla náhodou k najmutí, bohužel
po létech provozu náhle opuštěná, dříve dobře zavedená a vedená
hospůdka na hlavní ulici nedaleko návsi, vlastně na Hlavní ulici.
Ale to asi bylo jediné Plivancovo štěstí v celé jeho senochrupské
anabázi. Jak se brzy ukázalo, uvedení oblíbené hospůdky do opětovného provozu nebylo snadné ani levné. Tato stará, léty a suchými větry (říkali jsme si, že ve vesnici mnohdy moc nepršelo)
omšelá hospůdka, dejme tomu řečená U Čerta, byla v době Plivancova příchodu do vsi pod nesmlouvavou kuratelou správních
orgánů Stolce, na upozornění od dosud neznámého zdroje.
Pan Plivanec, teď už opět hostinský, měl mnoho energie,
jak jsme si řekli již na začátku, a mnoho nasypaných švestek.
Nebál se ničeho a nikoho a s příkladnou vervou, energií a vahou
své osobnosti se pustil do obnovení provozu hospody U Čerta.
V jeho úsilí mu pomáhalo mnoho místních i přespolních vesničanů, štamgastů a také volených orgánů vesnice. Za všechny
jmenujme alespoň dlouholetého obecního zastupitele jménem
Zelí, který skoro všemu rozuměl, skoro vše uměl, vše dovedl
slíbit a mnohé i splnit, všude byl a od všeho v obci měl klíče.
Je dobré, abychom si na tomto místě uvědomili, že do různých
lidových orgánů, v touze stát se velikým politickým zvířetem,
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může být svými spoluobčany volen každý, kdykoliv po dovršení
18 let věku, ale také abychom si řekli, že každý člověk může být
kdykoliv titulován volem a označen za lidský orgán nebo zvíře,
kterýmkoliv spoluobčanem, bez ohledu na věk. Proč si to říkáme, bude jasné na konci pohádky.
Ale zpátky do příběhu…
Nemalé úsilí a nemálo peněz bylo vynaloženo ze strany všech,
aby se mohla hospoda U Čerta otevřít. Jenže ouha. Přívalové
vlny známého, neznámého onemocnění, a i na příkaz pomazaných hlav ze Stolce, nedovolily hostinskému hospodu otevřít.
Ač dělal, co uměl i neuměl, nebylo to právě správně ani právně
možné. Ale hostinský Plivanec nepovolil, dělal vše možné i nemožné a nějak přežíval vlny. No pravda, nesypalo to, sypat musel
on. To jednomu moc nálady nedodá. Ale vesnice vlnité období
přežila a hospoda byla slavnostně otevřena a začal provoz. Vesnice žila, hospoda zase dobře vařila, hostinský Plivanec byl na vlně,
na pracovní vlně. Skoro s každým byl za dobře, denními hosty
a štamgasty plněná hospoda U Čerta měla namířeno ke světlé
budoucnosti. Na obědy opět chodilo mnoho místních, přespolních i projíždějících. Obědy byly na denním pořádku i pro zastupitelstvo obce v čele se známou a na obou pólech oblíbenosti populární hlavní představitelkou obce, řečenou Závlačka. Ale opět
ouha. Nebylo vše zlato, co se zdálo být třpytivé. Jak si mnoho
místních, po delší dobu vln, zvyklo na garážové konzumace, navracel se profit provozu hospody U Čerta pomaleji, než by bylo
s ohledem na množství vysypaných vlastních švestek hostinského Plivance potřeba. A sypalo to asi málo, profit nestačil. Hostinský Plivanec už měl méně humoru, méně optimismu a méně
tolerance k excesům štamgastů, do hospod však patřících. Stejně jako bylo již skoro prázdné jeho konto, vyprázdnilo se také
jeho srdce a hlava. Zůstaly zbytky, řekněme smetí, nepořádku,
odpadu, prostě marastu. A tak dříve občas a potom stále častěji
nazýval nejen některé nezkrotné hosty, ale později celou vesnici
Senochrupy vulgárními výrazy. Pozor! Opravdu o vesničanech
ze Senochrup říkal, že jsou to vesnická hovada, blbci, kreténi,
debilové, zloději, svině. Sám autor této pohádky byl po telefonu označen vulgárním výrazem ženského lůna! Jak mluvil pan
Plivanec o Závlačce, není publikovatelné. Hostinský Plivanec
přestal vnímat a rozlišovat realitu a sny, zapomněl, kdo mu kdy
pomáhal, a hodil všechny do jednoho pytle. Zapomněl na vše,
měl prázdné srdce, hlavu a i hospodu. Mohlo by se zdát, že se mu
splnil sen z divadelní hry Járy Cimrmana, měl hospodu a nechodili mu tam lidi. Nevíme, jestli byl rád. Svým chováním pan Plivanec, nezaslouží si již titul hostinský, odradil mnoho vesničanů
a důrazně vyhnal z hospody U Čerta některé štamgasty. Ostatní
tam raději přestali chodit sami, aby nebyli opakovaně označováni za lidská zvířata, tupce a reprodukční lidské orgány.
S blížícím se podzimem a začátkem školního roku se zaplnily
školní lavice, školáci si naplnili prázdné hlavy novými vědomostmi, menší děti se prvně radovaly v novém předškolním zařízení, které náš známý radní Zelí dotáhl do úspěšné kolaudace,
„Radniční noviny“ se opakovaně zaplnily příspěvky všech úrovní
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a témat, a vesnice Senochrupy žije běžným rušným tempem.
Podle nálady, rozhodnutí a přesvědčení lidí a s pomocí dobrovolné vakcinace byly odraženy všechny vlny, vyhnány viry z těl
obyvatel Senochrup…

… a možná i z hospody U Čerta. To však v době psaní této pohádky ještě nevíme, ale v době její publikace to možná již nebude pohádka, ale realita.
JUDr. Petr Hájek

Výstava Pražská moderní architektura
Součástí celorepublikového projektu Naše město
1991–2021 bude také expozice s názvem Pražská
moderní architektura v Jízdárně Pražského hradu,
která bude probíhat mezi daty 1. 9. a 1. 10. 2021.
Podnětem vzniku této výstavy jsou i dvě důležitá
jubilea moderní české architektury, a to 150 let
od narození architekta Jana Kotěry a slovinského
urbanisty Jože Plečnika, jehož působení na našem
území výrazně formovalo například Pražský hrad
a následný vývoj české architektury.

kých řešeních. Návštěvník tak bude mít možnost poznat obsáhlé množství architektonických projektů v sepětí časových
a historických souvislostí.

ílem výstavy „Pražská moderní architektura“ je seznámit českou i zahraniční veřejnost s moderní pražskou
architekturou od konce XIX. století do současnosti.
Výstava zároveň umožní široké veřejnosti detailní seznámení s historickým a architektonickým dědictvím jednotlivých
městských částí.

Výstava představí vůdčí osobnosti pražské moderní architektury s odkazem na jejich díla v jednotlivých expozicích. Za všechny jmenujme významné tvůrce moderní architektury, jakými
jsou například Jan Kotěra, Josef Gočár, Antonín Engel, Josef
Fuchs či Ladislav Žák a mnoho dalších.

C

Představený časový sled architektů působících v jednotlivých
částech našeho hlavního města bude doplněn audiovizuální
prezentací a zhmotněnými maketami vybraných důležitých
staveb. Výsledkem je tedy prezentace zakládající se na historickém kontextu a následném vlivu na dané osobnosti a jejich
realizace v rámci architektonických a celkových urbanistic-

Zároveň si výstava klade za cíl souběžně s touto historickou linií
představit a porovnat architekturu zcela současnou či budoucí.
Daný kontrast je pak přidanou hodnotou v rámci celku výstavy
a návštěvník bude obohacen nejen o vytvoření vlastní představy historického vývoje moderní pražské architektury, ale také
o příležitost srovnání tohoto vývoje se stávajícím stavem a posouzení, nakolik je tento vývoj pro město obohacující či nikoli.

Hlavním kurátorem výstavy Pražská moderní architektura je
Mgr. Patrik Líbal, Ph.D.
Organizátorem výstavy je náš festival Architecture week
ve spolupráci s FOIBOS books.
Markéta Jiroušková
kurátorka výstavy Pražská moderní architektura

Nádraží Zahradní Město se otevře 24. září
Správa železnic dokončuje
novou železniční zastávku
Praha – Zahradní Město
a její otevření je plánováno
na 24. září 2021.

N

ové vlakové nádraží umožní
pohodlný bezbariérový přestup
na tramvajové a autobusové
linky MHD a zkrátí cestu lidem z jihovýchodní části Středočeského kraje, kteří
se potřebují dostat třeba na Jižní Město, do oblasti Prahy 10 nebo na Žižkov.
Na novém nádraží budou zatím zastavovat osobní vlaky linky S9, výhledově
(od prosince 2021) také rychlíky linky

R17 a spěšné vlaky linky R49. Díky novému nádraží budou vlaky mnohem výhodnější i pro cesty po Praze. Vlakem
S9, který jezdí ve všední dny cca každých
15 minut, se nově dostanete ze Zahradního Města až do centra Prahy na hlavní
nádraží za pouhých 12 minut.
Současně se zprovozněním nového vlakového nádraží budou kromě obnovení
provozu tramvají v úseku Staré Strašnice – Nádraží Hostivař v podjezdu přímo
pod vlakovými nástupišti zřízeny nové zastávky Nádraží Zahradní Město pro tramvaje i autobusy pro zajištění co nejkratšího
přestupu mezi vlakem a MHD (realizace
proběhne již od 15. 9.). Zároveň budou
do nového tramvajového obratiště Za-

hradní Město prodlouženy spoje páteřní
linky 22, dosud ukončené v obratišti Radošovická. Díky tomu pojedou ze Zahradního Města do centra nově všechny spoje
linky 22 ve špičkovém intervalu 4 minuty.
Kromě linky 22 se ze Zahradního Města
dostanete do oblasti Prahy 3 nebo 10 také
linkou 26. Současně s těmito změnami
bude prodloužena linka 4 o úsek Čechovo náměstí – Kubánské náměstí a noční
linka 99 bude zkrácena o úsek Zahradní
Město – Nádraží Hostivař.
Na Nádraží Zahradní Město budou zastavovat také autobusové linky 101, 138,
175, 177 a 195, které umožní rychlé spojení
na Jižní i Severní Město, do oblasti Malešic, Vinohrad, Petrovic či Spořilova.
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Prodej
slepiček
Koupím

zemědělské pozemky v okolí Prahy,
nabízím min. 50 Kč/m2
Děkuji. I. Chum, Laudova 1272, 390 01 Tábor
Tel.: 603 442 474

Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy,
Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.

Stáří 16–20 týdnů,
cena 185–229 Kč/ks
Prodej: 19. 9.,
10. 10. a 7. 11. 2021
Senohraby – u vlak. nádraží
– 12.30 hod.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Info.: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
Tel.: 601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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