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Dopravní omezení na Slovance
Slovo na úvod

Z důvodu výstavby okružní křižovatky silnic
II/606 a II/236 Stochov – Slovanka budou
od března do června 2009 v této lokalitě dopravní
omezení. Dle sdělení Magistrátu města Kladna je
výstavba rozdělena do následujících etap:
1. etapa – od 1. 3. 2009 – uzavírka silnice II/606 ve
směru na Nové Strašecí – objížďka bude vedena
přes Lány a Vašírov, délka trvání objížďky cca 1
měsíc;
2. etapa – od 1. 4. 2009 – uzavírka silnice II/606
směr Tuchlovice – průjezd stavbou bude povolen

pouze autobusové dopravě, pro ostatní dopravu
bude směr Tuchlovice uzavřen, délka trvání cca 1
měsíc;
3. - 4. etapa – částečné uzavírky silnice II/236
směr Lány – doprava bude řízena světelným
signalizačním zařízením po polovině vozovky;
5.- 6. etapa – částečné uzavírky silnice II/236
směr Kačice – doprava bude vedena vždy po
polovině vozovky.
Předpokládaný konec výstavby okružní
křižovatky na Slovance je 15. června 2009.

Velké čisté rodné Lány

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Při svých procházkách v okolí naší obce
„žasnu“. Přestože jsme zřídili sběrný
dvůr, kde může každý lánský občan
odložit zdarma velkoobjemový a elektro
odpad, stále rostou v okolí Lán nové
černé skládky. Přemýšlím a ptám se sám
sebe, proč někteří spoluobčané radši
vyvezou svůj „nepořádek“ do lesa nebo
na mez, když jej můžou dát do sběrného
dvora. Možná jsem na to přišel – oni jsou
tak vychovaní od svých rodičů a
prarodičů. Bohužel tak dál vychovávají i
své potomky. Bydlím vedle školy a
překvapuje mě, že potkám školáka, který
než ujde sto metrů, dokáže odhodit na
zem kůru z pomeranče, papír od sušenky
a ještě posmrkaný papírový kapesník.
Přitom po cestě minul nejméně jeden
odpadkový koš. Možná zrovna rodič
toho školáka vyvezl včera staré křeslo do
lesa a jeho potomek tam byl s ním. Proto
si myslí, že je normální házet odpadky po
ulici. Samozřejmě že převážná většina
spoluobčanů se takto nechová, ale
bohužel těch pár jedinců nám dokáže
znečistit nejen okolní přírodu, ale i
veřejná prostranství v obci. Proto si
prosím všímejme těchto nešvarů a
nebojme se na ně upozornit. Chceme
všichni žít nejen ve svém čistém domě,
ale i v čisté obci a v čistém blízkém okolí.
A protože jsem optimista, věřím, že až si
budeme doma dělat letošní jarní úklid,
odvezeme odpady na skládku, a ne do
lesa. A děti? O ty strach nemám, protože
ty se učí rychle.

Zastupitelstvo obce vzalo na veřejném zasedání
dne 28.ledna 2009 na vědomí zprávu o činnosti
za uplynulé období přednesenou starostou obce.

Karel Sklenička
starosta obce

Zastupitelstvo obce schválilo:
·
rozpočtovou změnu č. 5/2008 ke dni 31. 12.
2008 ;
·
výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku – „Zateplení budovy I. stupně
Základní školy Lány“;
·
smlouvu o dílo s firmou MAPRO s.r.o.,
Ke Klíčovu 263/8, Praha 9 na zakázku –
„Zateplení budovy I. stupně Základní školy
Lány“;
·
obecně závaznou vyhlášku obce Lány
č.1/2009 o místních poplatcích za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
·
koupi pozemku p. č. 15/8 v katastrálním
území Vašírov o výměře 77 m2 za 1,- Kč od
pana Blažeje Dlouhého z důvodu výstavby
kanalizační sítě v části obce Vašírov;
·
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s Českou republikou zastoupenou
Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových na výstavbu kanalizace na

pozemku p. č. PK 15/11 v katastrálním území
Vašírov;
·
podání žádosti o grant z Programu obnovy
venkova, Ministerstva pro místní rozvoj pro
rok 2009 na dotační titul č. 1 – přístavba
fotbalových kabin;
·
vklad do majetku obce formou darovací
smlouvy od občanského sdružení Naše Lány
v částce 280.224,- Kč (část mobiliáře dětského
hřiště u Židovského rybníka);
Zastupitelstvo obce uložilo:
·
starostovi Karlu Skleničkovi a zastupiteli Mgr.
Jiřímu Ladrovi zaslat na základě místní
prohlídky vyjádření k záměru firmy
Ekologie s.r.o. o záměru rozšíření skládky o 3.
etapu;
·
místostarostovi Václavu Fenclovi a zastupiteli
Ing. Janu Loskotovi připravit návrh
na dořešení majetkových vztahů na pozemku
parc. č. 204/14 v katastrálním území Lány;
·
starostovi Karlu Skleničkovi a zastupiteli
JUDr. Ernestu Kosárovi připravit návrh na
dořešení majetkových vztahů ke stavbě garáže
bez č. p . na stavební parcele 416 v katastrálním území Lány.

Kdy zaplatit místní poplatky
Od 16. února 2009 můžete hradit na Obecním úřadu v Lánech
následující místní poplatky:
·
Poplatky za psy pro rok 2009
·
Poplatky za svoz tuhého komunálního odpadu pro rok 2009
·
Poplatky za pronájem hrobového místa na pětileté období od roku 2009
do roku 2013
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Zateplení budovy I. stupně
základní školy provede firma
Mapro s.r.o.
Do vyhlášeného výběrového řízení
na zateplení budovy I. stupně základní
školy v Lánech se přihlásily v termínu
do 17. prosince 2008 celkem 4 firmy.
Po posouzení nabídek komise vybrala
k realizaci projektu firmu Mapro s.r.o.,
Ke Klíčovu 263/ 8 , Praha 9.
Stavební práce budou zahájeny 29. 6.
2009, vnitřní práce budou dokončeny v
termínu do 21. 8. 2009 a celá
rekonstrukce bude dokončena do 25. 9.
2009.

Dotace za Modrou stuhu
v soutěži Vesnice roku 2008
Zastupitelé obce rozhodli, že podají
žádost na čerpání dotace v částce
600.000 Kč z Ministerstva pro místní
rozvoj, která je spojena s umístěním obce
Lány v soutěži Vesnice roku 2008.
Kritéria vyhlášeného dotačního řízení
však nedávala prostor širšímu spektru
projektů, které jsou v obci připravené
k realizaci. K žádosti bylo nutné
předložit schválený projekt, stavební
dokumentaci a vydané stavební
povolení. Z těchto důvodů se zastupitelé
rozhodli zažádat o dotaci
na rekonstrukci fotbalových kabin.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Statistika shromažďuje cenná čísla
Rok 2008 je za námi, pro některé z nás byl
úspěšný, někomu přinesl trápení a bolest. Bez
ohledu na osobní problémy, pracovní povinnosti
na úřadech začínají v novém roce zpravidla
statistickými údaji roku minulého. Jinak tomu
nebylo na lánském obecním úřadě.
Obec Lány s osadou Vašírov měla k 31.12.2008
celkem 1816 obyvatel, z toho Lány 1679 a Vašírov
137. K trvalému pobytu v Lánech se v loňském
roce přihlásilo 99 nových osob a 31 osob se
odhlásilo.Tuto příznivou bilanci podpořilo
narození 16 nových občánků (10 chlapců a 6
děvčat). Bohužel jsme se museli v loňském roce
rozloučit s 19 lánskými občany (7 mužů a 12
žen).

V obci bylo v loňském roce uzavřeno 40 manželství, převážně mimolánských obyvatel.
Sbor pro občanské záležitosti sleduje významná
výročí občanů, posílá blahopřání při dosažení
věku 50 let a více. V loňském roce Sbor pro
občanské záležitosti navštívil sedm občanů, kteří
dosáhli 80 let věku a v závěru roku byly předány
osamělým občanům malé dárky s přáním k
Vánocům.
Pracovnice obecního úřadu paní Hnízdilová a
paní Charousková v průběhu roku 2008 vydaly
151 ověřených výstupů Czech-Pointu (výpis
z trestního rejstříku, výpis z katastrálního úřadu,
apod.)
Alena Hlavsová, místostarostka obce

Ukazatel rychlosti ve Vašírově Osvětlení Židovského rybníka
Zastupitelé obce vznesli připomínku k nainstalovanému ukazateli rychlosti ve Vašírově.
Ukazatel pozdě snímá rychlost vozidel vjíždějících do Vašírova. Místostarosta Václav Fencl byl
pověřen řešením situace s dodavatelem - firmou
ADSUM .

Zastupitel obce JUDr. Ernest Kosár podal návrh
zastupitelstvu obce na osvětlení Židovského
rybníka pro večerní bruslení. Problém je ve
slabém hlavním jističi pro veřejné osvětlení. Bylo
zažádáno o posílení zapojovacího bodu u firmy
ERIMP.

Náklady na svoz tuhého komunálního odpadu - rok 2008
Výdaje
Uložení odpadu 1. - 12.2008

Zateplení střechy
obecního úřadu
V budově obecního úřadu v I. patře
budovy začala firma Kratina práce
na zateplení stropu a stavebních
úpravách stávajících místností.

Česká pošta s.p. nereaguje
na výzvy
Obec Lány opakovaně v průběhu
loňského roku kontaktovala Českou
poštu s.p. se žádostí o spolupráci
na zřízení parkoviště u lánské pošty.
Bohužel ani na písemné žádosti nepřišla
žádná odpověď. Starosta byl pověřen
zastupitelstvem zaslat dopis řediteli
České pošty.

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý způsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.lany.cz.

429.176,30 Kč

Nebezpečný odpad

16.771,80 Kč

Separovaný odpad

383.895 Kč

Sběrný dvůr
Svoz tuhého odpadu

87.885,40 Kč
628.438,70 Kč

Likvidace černé skládky

30.285,80 Kč

Celkem

1.576.453 Kč

Příjmy
Příspěvek na separovaný odpad
Uložení odpadu

271.300 Kč
1.608 Kč

Celkem

272.908 Kč

Rozdíl

1.303.545 Kč

Počet obyvatel k 31.12.2008
Náklady na svoz komunálního odpadu/1 obyvatele za rok 2008

1.816 osob
717 Kč
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Divadlo TYRŠ
vás zve na reprízu divadelního představení Christophera Duranga
v režii Romana Havelky

Nevyléčitelní
Hrají: Roman Nový, Jana Procházková, Antonín Tolkačev, Ivana Hošková, Petr Pleiner a Tomáš Vandírek
Lánská sokolovna 14. února 2009 od 20.00 hodin. Vstupenky v obvyklých předprodejích

Sběr šatstva

Oslavy narození T.G.Masaryka

Místní skupina Českého červeného kříže
uspořádá sbírku šatstva. Akce se uskuteční v
budově čp. 200 v ul. Za Školou v Lánech
v termínu:
·
pátek 13. března od 13.00 do 17.00 hodin
·
sobota 14. března od 9.00 do 12.00 hodin.
Sebrané oděvy budou použity pro lidi v nouzi.
Budeme rádi, když oblečení přinesete již
zabalené v krabici nebo pytli. Předem
děkujeme všem dárcům.
Za MS ČČK Lány Alice Hamříková

·
dne 7. března 2009 odpoledne bude zahájena

vernisáž výstavy "Masarykovy cesty po Středomoří", poté pietní akt u hrobu T. G. Masaryka a
následně se v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech
uskuteční koncert;
·
8. března 2009 proběhne tradiční pochod Klubu
českých turistů, start je na nádraží Stochov (trasa
16 km) a na nádraží Nové Strašecí (trasa 13 km)
mezi 8.30 a 10.30 hodin. Cílem obou pochodů je
pamětní síň Ch.G.Masarykové v Lánech v době
kolem 15. hodiny.

Kalendář akcí v Lánech a Vašírově v roce 2009
V loňském roce iniciovala redakční rada Lánského
zpravodaje vytvoření „Kalendáře akcí v Lánech a
Vašírově“. Cílem bylo vytvoření orientačního
seznamu plánovaných sportovních, kulturních a
společenských akcí, jeho zveřejnění ve zpravodaji a
trvalé umístění na webových stránkách obce.
Chtěli jsme, aby se o akcích včas dozvěděli lánští a
vašírovští občané a také, aby se předešlo
nevhodnému překrývání více akcí v jednom
termínu. Věříme, že vytvořením „Kalendáře“ se
řady akcí zúčastnilo více veřejnosti. Bohužel
překrývání několika akcí ve shodném termínu,
zejména v měsíci září a prosinci 2008, se ke škodě
organizátorů, zabránit nepodařilo.
Redakční rada Lánského zpravodaje i v letošním

Vyúčtování dotací z rozpočtu
obce za rok 2008
Obec Lány v loňském roce podpořila z rozpočtu obce
celkem 15 organizací a zájmových spolků
působících v Lánech. Příspěvek vrátilo Sdružení
Lány – Vašírov, zdravý prostor pro život, ostatní
žadatelé doložili vyúčtování o použití dotace v
termínu (do 15. ledna 2009).
Doklady o čerpání příspěvků nyní prověřuje
finanční výbor zastupitelstva obce a výsledek předá
předsedovi komise sportu a mládeže JUDr.
Ernestu Kosárovi a předsedovi komise kulturní
Romanu Havelkovi. Závěry z hodnocení doloženého vyúčtování budou jedním z kritérií pro přidělení
dotace v letošním roce. Náměty a připomínky k
poskytovaným dotacím z rozpočtu obce budou
tématem schůzky zastupitelů a zástupců spolků,
organizací a sdružení svolané na 11. února 2009.
Alena Hlavsová, místostarostka obce

roce shromažďuje informace o připravovaných
sportovních, kulturních a společenských akcích.
Tento seznam bude zveřejněn v březnovém čísle
Lánského zpravodaje a trvale bude umístěn na
stránkách obce www.lany.cz. Každý spolek či
organizace z Lán a Vašírova může přispět
informacemi do „Kalendáře akcí roku 2009“.
Informace o připravovaných akcích ke
zveřejnění v lánském zpravodaji je možné zaslat
do 25. února 2009 na e-mailovou adresu
zpravodaj@lany.cz s popisem akce, termínem
(pokud víte pouze orientačně měsíc konání,
zašlete jej, a později jej upřesníte). Termíny konání
akcí bude možné na internetových stránkách obce
doplňovat i v průběhu roku.
Martina Hořejší

Blahopřejeme
V měsíci únoru 2009 blahopřejeme
k významnému jubileu těmto
občanům:
Černá Marcela, ul. Ke Hřbitovu;
Němcová Jaroslava, ul. Čs. armády;
Melč Vladimír, ul. U Lipky; Sklenička
Karel, ul. Zámecká; Pucholtová Emilie,
ul. Berounská; Březinová Zdeňka,
Vašírov; Tůmová Miroslava, ul. Ke
Studánce; Mésárošová Jiřina, ul. Polní;
Kynclová Marie, Vašírov; Jirkovská
Jiřina, ul. Polní; Kindl Antonín, ul.
Zahradní; Stárková Květoslava, ul.
Lesní; Lehký Jaroslav, ul. Lesní.

Vzpomínka
V lednu nás opustil Vladimír Hůla, ul.
Čs. armády z Lán.

Vítáme nové občánky
V prosinci 2008 se narodili:
·
Stella Anna Šnajdrová, Vašírov
·
Jakub Špalek, ul. Pod Hřištěm, Lány
·
Václav Ryska , Masarykovo nám. 9,
Lány

Kde se vzal svátek Valentýna?
V anglosaských zemích slaví Valentýna
již velmi dlouho. U nás se začal
připomínat až asi v polovině devadesátých let a dnes se komerční využití
Valentýna vyrovná těm ostatním
významným dnům v roce. Co to vlastně je
za svátek? Jak se zrodil?
Křesťanská legenda praví, že Valentýn
byl lékař a kněz v Římě za vlády císaře
Marka Aurelia Claudia ve 3. století.
Duševně nemocný císař si usmyslel
zrušit manželství. Tvrdil, že prý ženatí
muži nejsou dobří válečníci. Kněz
Valentýn však císařův pokyn nerespektoval a tajně dále oddával zamilované.
Proto byl uvržen do vězení a později i
popraven. Lidé mu nosili ke dveřím
vězení drobné dárky a vzkazy. Valentýn
sám se také zamiloval a své milované v
den popravy napsal poslední dopis, který
zakončil „ S láskou Tvůj Valentýn“. To se
prý stalo 14. února roku 269.
Od těch dob si zamilovaní u příležitosti
svátku Valentýna dávají také drobné
dárky nebo si alespoň věnují večer více
času než obvykle. Takže nezapomeňte!
Týká se nejen zamilovaných, ale i
milujících! Ať jste nebo nejste příznivcem takových komerčních zvyků, proč
nevyužít právě tento den a vyjádřit svoji
náklonnost či lásku milované osobě?
Václava Nováková
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·
16.1. - ohromnou radost

Zápis dětí do Mateřské
školy Lány
Děti, které dosáhnou třetího roku věku
ve školním roce 2009/2010, mají zápis
do Mateřské školy v Lánech ve středu
4.3.2009 a ve čtvrtek 5.3. 2009 v budově
mateřské školy od 11.00 do 17.00 hodin.
Je nutné mít s sebou rodný list dítěte a
občanský průkaz jednoho z rodičů.
Těšíme se na Vás.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Kinokavárna Muzea TGM
v Lánech
Ve čtvrtek 26. února od 17.00 hodin
můžete vidět film Mamma Mia muzikál inspirovaný skladbami švédské
skupiny ABBA, který vypráví o životě na
malém řeckém ostrově. V předvečer své
svatby, v touze poznat svého pravého
otce, přivádí nevěsta na ostrov tři muže,
kteří se mihli životem její matky před
dvaceti lety. V představení zazní 22
skladeb od skupiny ABBA.

Ples hasičů
S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i č ů T. G .
Masaryka v Lánech Vás zve na tradiční
ples hasičů v sobotu 21. března 2009 od
20.00 hodin do lánské sokolovny.
Součástí programu je předtančení,
příjemná pohoda při dobré muzice,
bohatá tombola.
Vstupné 100,- Kč.

Nemohli jste se zúčastnit
veřejného zasedání?
Podrobné informace o průběhu veřejného zasedání, diskutovaná témata
a otázky, a názory obecních zastupitelů,
se dozvíte ze zápisu, který je zveřejněn
na stránkách obce www.obec-lany.cz a
na obecním úřadu.

Sportovní a rekondiční
masáže
Marcela Szabová, záda a šíje 225 Kč
U mě nebo u vás doma, jak si budete přát.
Každý den!

U Lipky 365, Lány, Tel.: 723 925 923
szabova15@seznam.cz

Telegraficky ze školy
·
5. 1. - jsme se ve škole sešli v novém roce poprvé;

a protože se právě nacházíme v polovině
školního roku, bylo těch několik lednových
školních dnů pro některé žáčky poslední šancí
pro vylepšení pololetního hodnocení
·
15.1.- se sešla s vedením školy žákovská rada
(zástupci dětí z 2. – 9. třídy)

nám svým sportovním
úspěchem na Mistrovství
ČR v nohejbalu v Praze
udělali žáci Tibor Beluš,
Tomáš Masák, Daniel
Pavelka a Jan Sedláček; o
jejich postupu jsme se
dozvídali pomocí sms
zpráv a všichni jsme jim ve
škole na dálku fandili; jak to dopadlo, se dočtete
v samostatném příspěvku
·
20. 1. - do 1. třídy přišli na návštěvu předškoláci
z mateřské školy a prvňáčci jim předvedli,co vše
se za pět měsíců zvládli naučit
·
23.1. - proběhl zápis do 1. třídy pro školní rok
2009/2010, zapsáno bylo 17 dětí, rodiče čtyř
dětí zvažují odklad školní docházky
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Úspěch žáků lánské školy na Mistrovství republiky
v nohejbale
Mimořádného sportovního úspěchu dosáhli žáci
naší školy na oficiálním Mistrovství ČR v
nohejbalu tříčlenných družstev, kam postoupili
po bezpečně zvládnutých okresních kvalifikacích.
Do závěrečných klání se probojovalo 32
nejlepších týmů z Čech i Moravy, které byly
rozděleny do dvou šestnáctičlenných skupin. V té
„dopolední“ se vedle celků z Mladé Boleslavi,
Jablonce n. Nisou, Benešova, Vsetína, Žatce,
Loun a dalších sportovně prali o postup dvou
nejlepších do sobotního finále i žáci ZŠ Lány.
Nejprve zvládli souboj s vlastní nervozitou – v
úvodním utkání se ZŠ Benešov totiž prohrávali
0:7, přesto zápas vyhráli! (1:1 na sety, 17:15 na
uhrané míče). Na sety stejně dopadl i zápas s
Jabloncem n. Nisou, na míče opět vyhrály Lány!
Po drtivém vítězství nad Průhonicemi (jediným a
velmi dobrým dívčím týmem) si kluci parádně
poradili i se ZŠ Vsetín Sychrov a z druhého místa
skupiny B nečekaně postoupili do čtvrtfinále.
V utkání, které odděluje méně šťastné od velice
úspěšných, podali lánští borci svůj nejlepší
výkon. Bez známky trémy, sebevědomě a
nekompromisně sestřelili vítěze skupiny C – žáky
další benešovské školy – poměrem 10:4 a 10:3.

Čtou vaše děti?
Na Měsíc knihy připravujeme další Literární
čtení pro celou rodinu. Přijměte naše pozvání
na setkání s knihami Ondřeje Sekory v sobotu 14.
března 2009 od 15.00 do 17.00 hodin v Muzeu
T.G.M. v Lánech. Součástí odpoledne bude
krátké divadelní představení Základní umělecké
školy z Rakovníka, slavnostní ocenění dětských
malířů z Mateřské školy v Lánech. Součástí
literárního odpoledne bude veřejná burza knih na
rozšíření knižního fondu lánské knihovny. Sběr
knih bude od 9.-13.3.2009 u Martiny Moravcové
v ulici K Rybníku čp. 437 v Lánech a Martiny
Hořejší v ulici Lesní čp. 498 v Lánech a v den
konání akce od 10.00 hodin do 14.00 hodin.

Zatímco 12 týmů už bylo na cestě domů, zbývající
čtyři čekal ještě poslední zápas semifinále, hraný
o ubytování ve Sporthotelu na Pankráci, o sobotní
finále i účast na nohejbalové exhibici mistrů světa
Česko – Slovensko. Lány čekal největší favorit a
jasný suverén turnaje, tým nohejbalových
specialistů ZŠ Sušice. Když kluci prohráli první
set 7:10 a ve druhém byl stav 3:8, zdálo se být
všechno jasné. Bojem o každý míč a značnou
psychickou odolností Tibora Beluše a Tomáše
Masáka ale v nevídaném závěru vyhráli 10:9!
Rozhodující set, hraný zkráceně od stavu 5:5, se
opět nevyvíjel příznivě – soupeřovi ostřelovači
nechytatelnými smeči vedli 8:5, když lánští hráči
znovu nalezli protizbraň. Daniel Pavelka dvakrát
obětavě zablokoval soupeřova ostrostřelce a ten
vzápětí sám poprvé chyboval – 8:8 ! Navrch měly
Lány, jenže Tiborův chytrý míč podél sítě skončil
těsně v autu, následně Tomášovu smeč zastavil
horní okraj sítě ... Lánům tak patří celkově 5.-6.
místo!
Děkujeme Tiboru Belušovi, Tomáši Masákovi,
Danielu Pavelkovi a Janu Sedláčkovi za poctivou
náročnou přípravu a za výbornou reprezentaci
školy a obce.
Mgr. Milan Dvořák

FOTO
nemáme

Výtěžek z burzy knih bude věnován lánské
mateřské školce na zakoupení dětských knih.
Martina Moravcová,
občanské sdružení Naše Lány
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ADRESÁŘ SLUŽEB
Péče o ruce - manikúra, modeláž nehtů,
P-shine, zábaly, parafínová lázeň rukou,
masky, masáže rukou, gelové nehty na nohou
Michaela Buřičová
Sadová 563, Lány
Mobil: 602 594 156
Depilace cukrovou pastou - Kosmetické služby
Martina Hořejší
Lesní 498, Lány
Mobil: 732 770 797
E-mail: martina.horejsi@lany.cz
Kosmetika
Petra Hošková
Mobil: 737 373 937
E-mail: Petra.Hoskova22@seznam.cz

kosmetika, pedikúra, manikúra, masáže,
epilace

prodej kosmetiky-Primavera, prodej solární
kosmetiky
Masáková Jana
Školní ul. 290, Lány
Mobil: 736 685 822
Kadeřnické služby až do Vašeho bytu!
Prodej kosmetických výrobků.
Masérské služby
Marcela Szabová
U Lipky 365, Lány
Mobil: 723 925 923
E-mail: SZABOVA15@SEZNAM.CZ
Masérské služby
Nabízím masérské služby po telefonické
dohodě ve vám vyhovujícím čase
Marie Jarošová
Školní 376, Lány
Mobil: 602 386 440
Jitka Slavíková

osobní trenérka, poradkyně v oblasti výživy

Fitklub 1155 - posilovna v Novém Strašecí
www.fitklub1155.cz
Mobil: 603 834 846

Radek Zazvonil

Elektromontážní práce

Zabezpečovací systémy

Autoelektrikářské práce

Opravy malých motocyklů
Lány, Lesní 358
Mobil: 606 813 619
E-mail: r.zazvonil@seznam.cz

Zastoupení Generali pojišťovny a.s.

Životní pojištění

Pojištění motorových vozidel

Pojištění majetku

Penzijní připojištění
Ing. Václav Šindelář
Vašírov 43, 270 61 Lány
Mobil: 724 969 611

Alarmpořt-Josef Pořt

Zabezpečení - alarm, PCO, telefon,
kamery,TV, SAT, WIFI, data, elektro.
Zahradní 294, Lány
www.alarmport.cz
E-mail: info@alarmport.cz
Mobil: 602 255 794

Soudní znalec - odhady cen nemovitostí
Věra Fialová
Za Školou 319, 270 61 Lány
Mobil: 604 645 794, 606 193 406
E-mail: odhady.fialova@seznam.cz

Tomáš Sábel - T.S.SERVIS

výpočetní technika

anténní a satelitní technika

Mobil: 602 241 106
www.sweb.cz/ts.servis
Dudášik Jan - PROPO
Stavební, zednické, obkladačské práce
Mobil: 605 409 525
Dřevovýroba Hošek
Býv. Důl ČSA (Armáda)
Tel: 313 502 196
E-mail:drevovyroba.hosek@tiscali.cz
Nabízíme: palety, sušení dřeva, vazby, pal.dříví,
prkna, latě...
Zahradnické služby Švácha - Zahrady vašich
snů s.r.o.
Švácha Martin
Vašírov
Mobil: 603 411 115
E-mail: svacha.zahrady@seznam.cz
www.svacha-zahrady.cz
Pension Slunečnice – rekreační ubytování
Pod Kopaninou čp. 387, Lány
Mobil: 732 758 444, 732 770 797
slunecnice.lany.cz

Lánští modeláři opět úspěšní
Ani v letošním roce lánští modeláři nechyběli na tradiční výstavě modelů letadel, lodí, aut a
vláčků, která se konala ve dnech 25. a 26. ledna v Kladně. Výsledky práce našich modelářů
vzbudily i tentokráte velký zájem laické a odborné veřejnosti. O tom svědčí první místo, které
vybojoval člen klubu Ing. Bohumil Žák s polomaketou lodi African Queen. Marek Macháček
pak zabodoval třetím místem s obřím modelem akrobatického letadla Cap. Blahopřejeme!
JUDr.Václav Picka

Vedení účetnictví
Drahomíra Holubová
Bezejmenná 304, 270 61 Lány
Tel.: 313 502 342
Mobil: 604 630 468
E-mail: d.holubova@worldonline.cz
Čech Pavel - domácí porážka prasat,selat
na gril,ovcí a koz
Mobil: 723 884 487
Matějka Václav - autoskla, autodílna,
pneuservis
Křivoklátská ulice čp. 227, Lány
Tel.: 313 502 153
Mobil: 603 851 392
Ruční čištění interiérů vozidel
Klimeš Petr
Čs. armády 322, Lány
Mobil: 731 101 034
CYKLOSERVIS – Jindřich Kašpar
Lány, Čs. armády 334
Mobil: 603 786 101
Tel.: 313 502 063
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Vědět bychom měli o všem, ale na to horší snad příliš nevzpomínejme
Lidská paměť bývá nespolehlivá a zpravidla uchovává spíše věci výjimečné
a mimořádné než události běžné a obvyklé. Máme tendenci zobecňovat a
povyšovat něco zvláštního, jako by to byla ustálená norma (pro anglofily
standard, psáno samozřejmě s –d: standardní, standardně …), zatímco
ustálený pořádek se nám ztrácí v nespravedlivé šedi banality a obyčejnosti.
Leckteré místní pověsti tomu dávají samy za pravdu a vybavuje se přede
mnou leccos, co pravdivost několika těchhle řádek, které budou následovat, vcelku spolehlivě potvrzuje.
Tak třeba dodnes často slýchám od pamětníků krajovou pranostiku, že před
válkou bývalo na rozdíl od současnosti na Josefa takové teplo, že kluci, když
běhávali za muzikanty, vyhrávajícími po vsi oslavencům štandrlata, mívali
na sobě krátké kalhoty na jedné šli, a zejména že vyráželi do ulic bosi. Jistě
tomu tak bylo, proč by si dnešní osmdesátníci vymýšleli, jenomže zřejmě se
to událo jednou jedenkrát, avšak zastínilo to vzpomínky na mnohem
častější předjarní sychravinu a utkvělo to navždy v paměti coby samozřejmost: na Josefa jsme zuli boty a chodívali jsme bosi až do Václava. Dneska je
všechno nějak naruby. Sem tam někdo a spíš jen nerad si vybavuje onu
sněhovou plískanici 15. března 1939, když nás zabírali Němci, anebo 19.
březen 1975, kdy se ranní déšť rychle proměnil ve vánici, která nás málem
odřízla od zbytku světa.
A už vůbec nikdo nevzpomíná na snad vůbec nejběžnější josefínské počasí,
totiž na špinavé čvachtanice způsobené soubojem odcházející zimy s
nastupujícím, ale dosud ještě slaboučkým jarem (pamatujete se na toho
Vrchlického zimního kouzelníka, co se mu jednou zastesklo v podzemní
ledné sluji, vydal se za jarním teplem, ale kam vstoupil, jaká proměna!, zas
ten starý led, zas kroupy, sněhy, mrazy… ?), kdy většina sněhu už roztála, ale
pořád ještě má co tát a kdy se nemilosrdně objevuje v odpudivé nahotě
všechno nehezké, co bylo přes zimu milosrdně skryto pod bílým příkrovem.
Jak napsala paní učitelka Vlasta Kulhavá mé mamince do památníku: Na
špatné se nevzpomíná, Hano. (Anebo se nechce vzpomínat, paní učitelko ?)
Alšovy a Ladovy Vánoce jsou na obrázcích vždycky třpytivě bílé a od
pohledu jiskřivě mrazivé. Oba umělci docela určitě svátky s malebným
počasím tohoto charakteru někdy prožívali, a proto je takhle zobecnili na
svých nezapomenutelných kresbách, ale jistě ani jim se nemohla vyhnout
statisticky pravděpodobnější a obvyklejší vánoční obleva.
Když vzpomínám na zimy šedesátých let, mám pocit, že od Mikuláše až do
jara tehdy pořád ležel sníh a panovaly ne snad přímo třeskuté, ale přece jen
stabilní mrazy. Buď jsme sáňkovali nebo lyžovali v Reichlovic zahradě či na
Starém zámku, nebo jsme si šli pro změnu zabruslit na kluziště za sokolovnou, které celou zimu poléval a udržoval pan Štěpán Kuthan. Ve dvaašedesátém roce se týdenní pololetní prázdniny protáhly na celý měsíc, protože
zavládly takové mrazy, že došlo uhlí a zamrzala voda v domovních

přípojkách k hlavnímu řadu. Zajíci (a že jich tenkrát bylo !) mívali v
hlubokém sněhu mezi hřbitovem, Vašírovem, Ryhholcem a Slovankou
vydupané celé autostrády. Dramatičtější to snad bylo v devětadvacátém
roce – tenkrát prý napadlo tolik sněhu, že hřbitovní zeď byla zavátá sněhem
až po svůj hřeben a vašírovské maminky nosily v pětadvacetistupňových
mrazech své prvňáčky za vzděláním do lánské školy na zádech. U toho jsem
nebyl, ale o padesát let později jsem se sešel s oním Silvestrem, který v
poledne rozklenul nad východním obzorem nádhernou duhu, avšak potom
začal hustě sypat sníh a dýchat na teploměr tak mrazivě, že člověku přímo
před očima klesala rtuť z poledních dvanácti stupňů plus na půlnočních
dvacet stupňů mínus. Byl to takový šok, že se v důsledku toho v naší
republice na řadu dní doslova zastavil život a vypukla energetická krize:
televize nevysílala, školy zůstaly uzamčené, autobusy nejezdily …
Jestliže zodpovědně a realisticky zalovím v paměti, nemůže se mi samozřejmě nevybavit mírná deštivá zima 1958/1959 (tenkrát měl na Štědrý den
můj strýc Zdeněk v Hubertusu svatbu a mě nechtěli do obřadní síně pustit,
protože z mých bot odpadávalo bahno v kusech) a několik jiných teplých
sezón, kdy jsem strávil pololetní prázdniny s knížkou nebo u rádia (televize
dopoledne nevysílala), poněvadž denní teplota se motala pár dílků nad
nulou a venku se člověk brodil blátem až po kotníky. Přesto jsem ochoten
přísahat, že v první polovině šedesátých let co zima, to alšovsko – ladovská
bílá idyla.
Obvykle se dějí věci obvyklé, avšak tendence naší paměti zafixovat zejména
zvláštnosti a kuriozity způsobuje, že se nám s odstupem času jeví jako
obvyklé to, co bylo i tenkrát vlastně neobvyklé. Někdy prostě bývaly Vánoce
romanticky bílé – a o těch ostatních se nám jaksi nedochovaly žádné zprávy.
Těžko říci, zda je lepší, když věci setrvávají neměnné na svých místech, nebo
když naopak operativně střídají svůj charakter i polohu. Asi jak kdy.
Karel Čapek na jednom místě dramatu Matka řeší mimo jiné i otázku, co je
to vlastně pořádek. Nemám při ruce scénář, a tak cituji jen velice volně:
„Pořádek zavládne tehdy, když vrátíme věci tam, kde byly.“
„Ne, pořádek spočívá v tom, že věci přemístíme tam, kde mají být.“
„Nikoli, pořádek nastane tehdy, jestliže uložíme věci tam, kde je jim dobře.“
Ať nás tedy čeká rok, kdy věcem, na nichž nám záleží, bude dobře tam, kde
byly a jsou odjakživa, protože právě tam je zákonitě jejich pravé místo. Kéž
se nám podaří najít společný průsečík oněch tří různoběžek protínajících
prostor, čas a mezilidské vztahy! Respektování časem posvěcených tradic,
nezbytnost rozumem odůvodněných změn a jistá míra citové zaangažovanosti – to jsou tři pevné body jistoty. Jak známo, trojnožka se nekýve.
Václav Vodvářka, toho jména Třetí, lánský písmák

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Fiat Multipla klub ČR na Řípu
Již druhým rokem členové klubu přivítali Nový rok ve stopách Praotce Čecha
výšlapem na horu Říp.
Ve čtvrtek 1. ledna 2009 v 10.30 hodin přijíždí členové Fiat Multipla klubu i
příznivci tohoto autíčka s duší pod kapotou do vesničky Rovné, odkud
plánujeme s ostatními výšlap na horu Říp. Místo setkání bylo na konci
zástavby na začátku aleje stromů.
Dorazili jak členové, tak nečlenové. Po srdečném přivítání a přání do nového
roku jsme se vydali provětrat svá těla po stopách Praotce Čecha. Počasí nám
přeje, jen jsme mrazem ihned všichni prokřehlí. Cestou potkáváme naše
multiplácké kamarády, kteří se nemohli dočkat a přijeli o hodinku dříve. K
rotundě sv. Jiří dorážíme v plném počtu a pózujeme pro společnou fotografii.
Všichni jsme se zase moc rádi viděli a doufáme, že příští rok se Vás připojí
více.
Podle Starých pověstí českých žil Čech v Charvátské zemi, kde se ale toho času
neustále bojovalo, a tak se tato země stala nepříznivou pro lid, který toužil žít v
pokoji, obdělávat půdu a pěstovat obilí. Jednoho dne se vojvoda Čech a jeho

bratr Lech rozhodli tuto zemi opustit. Shromáždili svůj lid a vydali se směrem
na západ. Šli dlouho a daleko, přes hluboké lesy, bažiny a křoviny. Čeleď už
byla z cesty unavena. Čech ukázal na vysokou horu před nimi, jež se zdvíhala z
rovinné krajiny, a řekl, že pod ní si odpočinou. Došli a utábořili se na úpatí
hory, jež se nazývala Říp. Ráno s prvním slunečním paprskem Čech s radou
starších vystoupil na vrchol hory. Před nimi se rozkládal do dálky široširý kraj,
až k modravým horám rovný. V zeleni luk svítily řeky jako rozlité stříbro.
Zvěstoval ostatním, co zhlédl. „Vidíte tu krásu? Zrovna takovou zemi mi zjevili
bohové v naší staré vlasti. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem
oplývající. Všeho tu budete mít hojnost. Bude nám také dobrou obranou proti
nepřátelům. Jen jména nemá, rozvažte, jakým jménem by měla být pojmenována,“ pravil vojvoda Čech pevným hlasem. Lid zvolal jednohlasně, ať se země
jmenuje po Čechovi. Čech potěšen vůlí svého lidu poklekl na kolena, líbal zem a
žehnal jí.
Přejeme nejen všem motoristům mnoho šťastných kilometrů v roce 2009.
Václav Burger, předseda klubu
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Ohlédnutí za volejbalovým turnajem Vánoční buchec

Klub pro rodiče a děti Domeček

Koncem loňského roku se lánská sokolovna opět
zaplnila volejbalisty a volejbalistkami různých
věkových kategorií a výkonnostních skupin. V
sobotu 27. prosince 2008 se sešlo 30 hráčů a
hráček, aby se zúčastnili volejbalového turnaje
smíšených družstev Vánoční buchec. Již 6.
ročníkem tak tento turnaj navázal na tradici
předchozích let a umožnil v přátelské atmosféře
všem zúčastněným protáhnout svá těla, která
během vánočních svátků většinou odpočívala.
Pět smíšených družstev odehrálo zápasy každý s
každým a o výsledném pořadí rozhodl součet bodů
za jednotlivé zápasy. Vítězem turnaje se stalo
družstvo Latecomers z Prahy. Druhou a třetí
příčku obsadila lánská družstva. Všichni účastníci
turnaje si odnesli věcné ceny a diplomy.
Součástí sportovního dne je vždy i následný
večerní bowlingový turnaj v hotelu Classic, při

Je útočištěm pro rodiče a předškolní děti
s bezpečnou hernou vybavenou pestrými
hračkami. Zvykání dětí na kolektiv je
vhodnou průpravou před nástupem
do mateřské školky.
Máme otevřeno v úterý a ve středu 9 -12
hodin a 14 - 17 hodin a ve čtvrtek 9 - 12
hodin. Podrobný program najdete na
internetových stránkách www.lany.cz
pod odkazem občanského sdružení
Naše Lány.
Kromě herny máme pravidelný
program:
Herna pro děti do 18 měsíců
středa 9.00 – 10.00 hodin
Výtvarné dovádění pro děti
úterý 10.00 - 10.30 hodin
Cvičení pro děti
čtvrtek 10.00 - 10.30 hodin
Cvičení pro ženy
středa 10.30 - 11.30 hodin
Angličtina pro děti (jazykové a
pohybové hry pro děti s rodiči)
úterý 16.00 - 16.30 hodin
Keramická nebo výtvarná dílna
středa 14-17 hodin
Angličtina pro dospělé
čtvrtek 8.30-9.30 hodin
Vybíráme z programu:
·
Beseda k Nástupu dětí do školky se
bude konat v Domečku ve středu
18. února od 10.30 do 12.00 hodin.
Přijďte se zeptat ředitelky lánské
mateřské školy paní Vaněčkové na
všechno, co nevíte k nástupu dětí do
mateřské školky, připravované nové
třídě nebo provozu školky. Pro
besedující rodiče zajišťujeme hlídání
dětí (1dítě/10,- Kč).
·
10. března 2009 od 10.00 do 12.00
hodin můžete přijít na besedu o
depilaci cukrovou pastou. Cukrová
pasta je 100% přírodní bio produkt
firmy Pandhys, který Vás může v
rukou školené kosmetičky zbavit
nežádoucího ochlupení kdekoliv na
těle. Depilace cukrovou pastou je
nejméně bolestivá, nejméně
traumatizující pro pokožku ze všech
metod depilací a udrží pokožku
nejdéle hladkou.
·
Na měsíc březen připravujeme
pokračování besedy o zdravém
životním stylu a čínské medicíně!
·
Dopolední kurzy břišních tanců v
Domečku jsou do odvolání zrušeny z
důvodu časového zaneprázdnění
l e k t o r k y. N á h r a d o u m ů ž e t e
navštěvovat večerní kurzy v lánské
sokolovně každé úterý od 18.00 do
19.00 hodin.

kterém si všichni účastníci najdou prostor pro
zhodnocení volejbalového turnaje, jehož hlavním
heslem zůstává: „Vánoční buchec - volejbal
pro radost“.
Martin Zelenka
Vedoucí volejbalového oddílu TJ Sokol Lány

1. ročník amatérské volejbalové ligy Volley AVL
Na počátku byla myšlenka sejít se v širším
volejbalovém kolektivu během zimních a jarních
měsíců a uspořádat pár přátelských zápasů
družstev z okolí Lán. Pro tuto aktivitu se podařilo
získat družstva Tuchlovic, Čelechovic, Stochova a
Lán. Po delších úvahách o vlastní organizaci
přátelských zápasů se rozhodlo, že všechna čtyři
družstva sehrají čtyři turnaje zápasů každým s
každým. A odtud už byl jen krůček k sestavení
organizačního výboru vedoucích jednotlivých
družstev ( Radek Mansfled – Stochov, Jiří Marek –
Tuchlovice, Miroslav Vodička – Čelechovice,
Martin Zelenka – Lány), který rozhodl, že se
turnaje spojí pod hlavičku nové amatérské
volejbalové ligy s názvem Volley AVL.

Každé zúčastněné družstvo disponuje vlastní
herní plochou a jednotlivá kola turnajů pořádá
vždy jedno družstvo na svém hřišti. Díky tomu
účast v lize není podmíněna placením startovného
a náklady na turnaj vždy nese pořádající družstvo.
V současné době jsou odehrány dva turnaje ligy ze
čtyř plánovaných. Na prvním místě v průběžném
hodnocení je družstvo Tuchlovic (16 b.) následované družstvem Lán (12 b.), Stochova (4 b.) a
Čelechovic (4 b.). Podrobné výsledky lze najít na
internetových stránkách volejbalového oddílu TJ
Sokol Lány (www.vklany.cz/volley-avl).
Martin Zelenka
Vedoucí volejbalového oddílu TJ Sokol Lány

Tvořivé dílny pro veřejnost
Každou středu odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin
pořádá Klub pro rodiče a děti Domeček tvořivé
dílny, na které mají dveře otevřené všichni zájemci
(nejen rodiče na mateřské dovolené se svými
ratolestmi). Za symbolický příspěvek 30,- Kč
můžete zkusit tvořit z pravé keramické hlíny,
odlévat svíčky nebo glycerinová mýdla, dělat
drátěné či filcové ozdoby, navlékat vlastní
nápadité šperky. Tvořit mohou i malé děti
pod vedením dospělé osoby nebo je pro ně
připraveno alternativní jednodušší tvoření.
Zásobárna nápadů a materiálů je v Domečku
dostatečná, a proto mezi sebou rádi přivítáme

tvořivé lidi bez omezení věku, kteří chtějí tvůrčím
způsobem trávit svůj volný čas.
Martina Hořejší, občanské sdružení Naše Lány

Maškarní merenda v Lánech
Zveme Vás na maškarní merendu v sobotu 21.
února 2009 od 14.00 do 17.00 hodin do lánské
sokolovny. Pro všechny princezny, víly, šašky,
indiány a jiné pohádkové bytosti bude připraven
tanec, maškarní rekordy, soutěže, volba
nejkrásnější masky, otevřená herna Domečku
pro nejmenší děti a občerstvení. S dokonalým
maškarním převlekem Vám pomůžeme

v „Maškarním salónu“, který nabídne malování
na obličej a melírování vlasů. Kulturní komise
obce Lány pozvala pohádku O Palečkovi
z divadla Kapsa. Přijďte s námi oslavit 2.
narozeniny Klubu pro rodiče a děti - Domečku.
Těšíme se na Vás.
Jana Drastilová
Václav Stuchlý
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Ze Sokola
·
každou neděli dopoledne až do

22. března můžete přijít fandit do
sokolovny našim reprezentantům,
kde sehrají další kola okresního
přeboru mužů ve stolním tenisu
·
v neděli 15. března od rána do
odpoledne budou v sokolovně
probíhat tuhé boje krajského
bodovacího turnaje starších žáků ve
stolním tenisu. Přejeme našim
„koňům“ v turnaji hodně jistou ruku!
Přijďte je podpořit!
·
oznamujeme členům Sokola, že od
letošního roku se mění výše členských
příspěvků. Děti, důchodci a ženy na
mateřské dovolené platí ročně 90,Kč, všichni ostatní 200,- Kč. Členské
příspěvky plaťte u svých cvičitelů,
trenérů nebo vedoucích.
·
Letos se uskuteční ve Fort Worthu ve
státě Texas v Americe sokolský slet.
ČOS připravuje na červen poznávací
zájezd spojený s návštěvou sletu.
Program je nabitý návštěvami těch
nejzajímavějších míst v Texasu,
orientační cena 48 000,- Kč.
Podrobnosti nebo kontakty na
přihlášení sdělí starostka TJ.
·
Pojedeme závodit v plavání, abychom
přivezli medaile jako každý rok?
Okresní přebor se uskuteční v sobotu
7. března 2009 v bazénu v Rakovníku.
Zájemci o účast se mohou hlásit u
svých cvičitelek do konce února!
·
Sobotní kondiční cvičení s Martinou
Moravcovou bude v sobotu 14., 21.,
28. února 2009 od 9.00 hodin.

Stolní tenis
V sobotu 10. ledna proběhl přebor
sokolské župy Budečské ve stolním
tenisu, jehož uspořádáním byla
pověřena TJ Sokol Lány. V místní
sokolovně se sešlo 22 hráčů ze šesti
tělocvičných jednot. Soutěžili o titul
přeborníka župy. Nejúspěšnějším
hráčem byl Tomáš Navrátil z TJ Sokol
Stochov-Honice, který ve finále porazil
Pavla Karmazína ze stejné tělocvičné
jednoty. Bronzovou medaili získal Petr
Moravec z pořádající jednoty TJ Sokol
Lány. Na 2. místě ve čtyřhrách se
umístila lánská dvojice táty se synem Moravec Petr a Ladislav.
O bronzové medaile se dělily dvojice V.
Jirkovský a Jiří Szabo (Sokol Lány) s
Pavlem Sláničkou a Petrem Fenclem
(Lány+Stochov).
Ladislav Moravec st.

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
V Lánech máme mistryně světa!
Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a
fitness družstvech pod záštitou organizace FISAF
se konalo na začátku prosince v Rusku ve městě
Dubně. Pro klub Aerobic Dancers Kladno si ho
dovoluji nazvat jako jeden z nejúspěšnějších
šampionátů. Po dlouhé a náročné sezóně přišla
tolik vytoužená odměna. Snad největším
překvapením a zároveň splněným snem byl titul
mistryň světa v seniorské kategorii (17 a více let)
pro tříčlenné družstvo ve složení: Andrea
Kinzlová, Jindřiška Prošková a Magdaléna
Husáková. V této kategorii startovaly poprvé a až
ve finálovém boji dosáhla děvčata na příčku
nejvyšší. Dalším (tentokrát se suverénním
náskokem) úspěchem je rovněž titul mistryň
světa i osmičlenného družstva ve složení:
Krystýna Zetková, Tereza Černohubá, Markéta
Loušová, Klára Birnbaumová, Linda Literová,
Kateřina Šmejkalová, Magdaléna Husáková,
Andrea Kinzlová, které po dvou juniorských
titulech mistryň světa získaly i vytoužený titul
seniorský (také to byl první start mezi dospělými).
V osmičlenném družstvu kategorie senior-step ve
složení: Veronika Černínová, Lenka Saidlová,
Klára Prošková, Jindřiška Prošková, Lenka
Procházková (mimochodem hlavní trenérka a
majitelka klubu), Jana Šimková, Gabriela
Husáková, Linda Kommová - se bohužel nekonal
zlatý hattrick. Tým z Ruska se ukázal jako lepší a
děvčata tudíž získala krásné 2. místo.
Tento šampionát byl také trošku smutný, jelikož
obě osmičlenná družstva startovala (alespoň pro
budoucí rok 2009) naposledy. Důvody rozpadu
družstev jsou jak studijní, tak samozřejmě u

tohoto sportu zdravotní. Věřme tedy, že alespoň
tříčlenný tým bude držet klub Aerobic Dancers
Kladno stále na předních příčkách jak v republice,
tak i ve světě…
Magdaléna a Gabriela Husákovy
Aby byl výčet úplný, uvádíme další sportovní
úspěchy Gabriely a Magdalény Husákových:
Gabriela Husáková:
3x 1.místo na MČR ve fitness družstvech
2x 1.místo na Mistrovství Světa ve fitness
družstvech
2x 2. místo na Mistrovství Evropy ve fitness
družstvech
1x 3.místo na Mistrovství Evropy

Magdaléna Husáková:
6x 1. místo na MČR ve fitness družstvech
3x 1. místo na Mistrovství Světa ve fitness
družstvech
2x 1. místo na Mistrovství Evropy ve fitness
družstvech
1x 2. místo na Mistrovství Světa ve fitness
družstvech
1x 1. místo na MČR ve sportovním aerobiku
(tříčlenná družstva)
1x 2. místo na MČR ve sportovním aerobiku
1x 2. místo na Mistrovství Světa ve sport. aerobiku
1x 1. místo na Mistrovství Světa ve sport. aerobiku
1x 2. místo na Mistrovství Evropy ve sport.
aerobiku

Poznámka redakce: Ti, co byli na sokolské
tancovačce 22. listopadu 2008, měli možnost
vidět vystoupení Magdy Husákové s dvěma
dalšími děvčaty na vlastní oči. A to se prý děvčata
„šetřila“, protože měla před mistrovstvím světa.
Přejeme „Láňačkám“ a týmům Aerobic Dancers
klub Kladno hodně dalších úspěchů!
Václava Nováková
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