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Úvodník
Soutìž Vesnice roku
Zastupitelstvo obce koncem měsíce
března 2014 rozhodlo, že se naše obec v
letošním roce po pětileté odmlce opět
přihlásí do soutěže Vesnice roku 2014.
Té t o s o u t ě ž e , k t e r o u p o ř á d á
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve
spolupráci s dalšími významnými
spolky, se průměrně ročně účastní přes
300 obcí z celé ČR. Pokusíme se navázat
na úspěchy, kterých obec dosáhla v roce
2008, kdy získala nejprve modrou stuhu
za společenský život a poté se v roce
2009 stala Vesnicí Středočeského kraje a
získala 2. místo v celostátní soutěži.
Dlouho jsme zvažovali, zda se přihlásit,
neboť zopakování těchto úspěchů bude
složité a téměř nepřekonatelné.
Nakonec jsme se rozhodli, že to
zkusíme, a to hlavně ze dvou důvodů.
Jedním z nich je to, že letos končí volební
období zastupitelstva obce zvoleného v
roce 2010 a účast v soutěži bude takové
malé představení práce tohoto
zastupitelstva. Druhým důvodem je
určité porovnání kvality a kultury
bydlení, společenského a sportovního
života a občanské vybavenosti naší obce
s dalšími obcemi ve Středočeském kraji.
V době, kdy se Vám dostává toto číslo
Lánského zpravodaje do ruky, už
budeme o něco moudřejší, protože
návštěva komise se uskuteční 10.
června. Konečné výsledky se dozvíme
dne 19. června, kdy budou vyhlášeny
hejtmanem Středočeského kraje. Ať už v
soutěži dopadneme lépe nebo hůře,
věřím, že to nebude mít žádný vliv na
kvalitu života v naší obci. Jak se nám zde
bude žít, záleží jen na nás, občanech této
malé, ale krásné obce na okraji
křivoklátských lesů. Řídit se
osvědčeným heslem „Hledáš-li
pomocnou ruku, hledej ji u svého ramene“
platí v dnešní době snad ještě více než v
minulosti. Přeji všem krásné léto a
pohodovou dovolenou.
Karel Sklenička

Lány se uchází o další stuhu?
Celkem 306 obcí z celé České republiky se
přihlásilo do jubilejního dvacátého ročníku
soutěže Vesnice roku, a Lány tak budou mít silnou
konkurenci. Ucházet se chceme zejména o
ocenění za pestrý společenský život, aktivity
občanů a spolkovou činnost. Hodnoticí komise
navštíví Lány už 10. června a zastupitelé budou
mít dvě hodiny času na představení vesnice.
Krátký časový limit první návštěvy komisařů je

pro všechny přihlášené obce stejný. Proto v
závěru května probíhaly přípravy prezentace,
kterou komisaři zhlédnou, a vznikl i scénář
jednotlivých zastávek po obci. Soutěž Vesnice
roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím
vyhlašovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro
obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR.
Karel Sklenička

Pøístavba hasièské zbrojnice Lány
Obec Lány vypsala v průběhu jara výběrové řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení
stavebních prací v rámci přístavby hasičské
zbrojnice v Lánech. Čtyřčlenná hodnoticí komise
se sešla na jednání 26. března a posoudila celkem
tři došlé nabídky. Všechny byly podány v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci. Vítězem se stal Stavební podnik,
spol. s r. o., Rakovník s nabídkou na zhotovení
díla ve výši 1.441.250,- Kč včetně DPH a s délkou

záruky 72 měsíců. Staveniště bylo firmě předáno
12. května, stavební práce se naplno rozeběhnou
počátkem června a potrvají oba prázdninové
měsíce. Sbor dobrovolných hasičů před
zahájením stavebních prací svépomocí odstranil
dřevěnou přístavbu, na jejímž místě vznikne
zděná garáž pro menší hasičské vozidlo a veřejná
toaleta.
Karel Sklenička

Investièní akce v létì
Stejně jako v minulých letech máme během
letních měsíců naplánováno v naší obci několik
investičních akcí.
V průběhu června budou zahájeny práce na
rekonstrukci chodníků v ulici Polní, Krátké a v
poslední části ulice Ke Hřbitovu. Opravy
chodníků bude provádět firma Klika&Dvořák z
Kladna. Na opravy chodníků je rezervována
částka 1.500.000,-Kč.

V letních měsících bude také provedena první
etapa zřízení kamerového systému v obci. První
bude instalováno kamerové centrum v budově
obecního úřadu, napojení centra na pult Městské
policie Nové Strašecí a vybudování kamerových
bodů na náměstí T. G. Masaryka. Realizaci
provede firma Jirků A-Z s. r. o., Kladno, která byla
vybrána ve výběrovém řízení.
Karel Sklenička

Volby do Evropského parlamentu
V květnových volbách do Evropského
parlamentu byla v Lánech volební účast 21,67%.
Voliči odevzdali 336 platných hlasů. Nejvíce
hlasů ve dvou volebních okrscích získali zástupci
sdružení Ano 2011 - 21,13%, následovaní Koalicí
TOP 09 a STAN s 17,85%. Na pomyslné třetí
příčce byla Česká strana sociálně demokratická s

Chorus Laneum letos slaví
Pětileté výročí oslaví letos lánský smíšený
pěvecký sbor Chorus Laneum koncertem v
lánském kostele 27. června od 18.00 hodin. Sbor
se představí pod vedením sbormistra Vladimíra
Doležala a spolu s ním vystoupí i hosté z řad
profesionálních umělců. Jako aperitiv budou
lánští pěvci podávat lidové písně a následně
posluchače provedou tisíciletou historií hudby od
gotiky přes renesanci, baroko a romantismus až
po dvacáté století. Přijďte oslavovat s námi!
Karel Pleiner

13,39% hlasů, čtvrté místo patřilo Straně
svobodných občanů s 11,6%, hlasů kterému na
paty šlapala Občanská demokratická strana s
1 1 , 3 % h l a s ů . Po d h r a n i c í 1 0 % z ů s t a l a
Komunistická strana Čech a Moravy s 9,52%
hlasy a ostatní volební subjekty.
Martina Hořejší

Veøejné zasedání
Zastupitelé obce Vás zvou na předprázdninové
veřejné zasedání v pondělí 23. června 2014 od
18:00 hodin do sálu nad hospodou Narpa.

Prázdninový koncert
Kulturní komise obce Lány a Vašírov připravila
pro občany tradiční Cyrilometodějský koncert u
Vašírovské kapličky. Konat se bude v neděli
6. července 2014 od 16:00 hodin. Všichni jste
srdečně zváni.
Roman Havelka
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Výstavba jezdecké haly
ve Vašírovì
V průběhu prázdnin bude zahájena
výstavba jezdecké haly v areálu statku ve
Vašírově. Jménem Sportovní stáje Lány
- Vašírov prosím občany o shovívavost a
děkuji za trpělivost při zvýšeném
stavebních ruchu. Budeme k okolí
přistupovat co nejšetrněji a po
dokončení stavby uvedeme vše do
původního stavu. Předem děkuji za
pochopení.
Andrea Metelková

Školka o prázdninách
Mateřská škola v Lánech bude uzavřena
v době od 14. 7. do 15. 8. 2014.

Knihovna o prázdninách
Obecní knihovna bude otevřena celý
měsíc červenec pravidelně každou
středu od 13:00 do 17:00 hodin.
Knihovnice paní Jitka Machačová Vás
srdečně zve k návštěvě. V měsíci červnu
obdržela lánská knihovna zásilku dvou
set nových knih z kladenské knihovny.
Proto čtenáři mohou využít rozšířené
nabídky knih a zásobit se knihami na
měsíc srpen, kdy bude knihovna
uzavřena.
Martina Hořejší

Pozvánky do Muzea T. G. M.
Do 29. června máte možnost
prohlédnout si výstavu Jarní inspirace a hlína je tvrdá - obrazy a objekty
D a g m a r D o s t - No l d e n . L á n s k é
Muzeum je otevřené kromě pondělí
denně od 9:00 do 17:00 hodin.
Dále Vás zveme na autorské čtení knihy
Guláš pro Masaryka z pera renomované
autorky Mileny Štráfeldové, která se
uskuteční v Muzeu T. G. M. dne 12.
června od 17:00 hodin.
Připravujeme další prvorepublikovou
kavárnu, tentokrát na téma film, v pátek
13. června od 18:00 hodin. Během
kavárny budeme promítat nový film
Vítejte v první republice. Vítáni budou
všichni návštěvníci v dobovém oblečení
a uniformách z období první republiky.
Ne b u d e c h y b ě t s t y l o v é d o b o v é
občerstvení.
Poslední červnová pozvánka je na
prezentaci knihy předního českého
historika PhDr. Jiřího Raka, Ph.D.Zachovej nám hospodine, Češi v
Rakouském císařství 1804 - 1918, která
se uskuteční v Muzeu T. G. M. v úterý 24.
června od 18:00 hodin.
Barbora Bednářová Šafránková,
vedoucí pobočky

OÚ INFORMUJE
Støedoèeský kraj podpoøí výmìnu kotlù na pevná paliva
O kotlíkovou dotaci, kterou spustil v loňském
roce Středočeský kraj na základě dohody s
Ministerstvem životního prostředí, byl ze strany
občanů Středočeského kraje velký zájem.
Středočeský kraj drží bohužel republikové
prvenství, co se týká znečištění tuhými látkami z
lokálních topenišť. Proto se Středočeský kraj
rozhodl i v letošním roce iniciovat jednání s
Ministerstvem životního prostředí o možnosti
dotací pro občany Středočeského kraje na
pořízení nového kotle na uhlí, biomasu nebo
kombinovaného.
Otevření nové výzvy nám potvrdil náměstek
hejtmana pro oblast životního prostředí a
zemědělství Marek Semerád pravděpodobně od
září 2014 s tím, že čerpání finančních prostředků

bude možné až v roce 2015.
Z dotace budou podporovány plně automatické
kotle 3. a vyšší emisní třídy, zplynovací kotle,
atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn.
Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle
a pohybuje se v rozmezí 15 – 60 tisíc korun.
Dle vyjádření představitelů Středočeského kraje
si mnoho domácností bude muset do roku 2022
pořídit kotel úplně nový, který bude splňovat
podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN
EN 303-5. Dané podmínky vstoupily v platnost s
novelou zákona o ochraně ovzduší. Pokud občané
využijí avizovanou podzimní dotaci, náklady na
pořízení nového kotle se jim výrazně sníží.
Karel Sklenička

Gulášfest 2014
Kulturní komise obce zve občany na
GULÁŠFEST 2014 - soutěžní klání ve vaření
guláše v sobotu 16. srpna 2014 na Masarykově
náměstí v Lánech.
Zájemci, týmy i jednotlivci, se mohou hlásit do
soutěže do konce července na obecním úřadě v
Lánech
nebo
na
email
RomanHavelka@email.cz.
Předveďte své kulinářské umění všem!
Guláše budou účastníci klání vařit přímo na
náměstí. Soutěžící obdrží 2 kg masa (hovězí
kližka), ostatní ingredience a vařič či gril, kotlík

Nechte odpoèívat zahradní
sekaèky a pily v dobì klidu
Lány mají vyhlášku o veřejném pořádku,
opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci.
Cílem této vyhlášky není nikoho omezovat, ale
pouze stanovit pravidla, která zpříjemní a zlepší
podmínky pro život v obci všem slušným a
ohleduplným lidem. Zmiňovaná vyhláška mj.
stanovuje, že každý je povinen zdržet se v
katastru obce v sobotu do 8:00 hodin ráno a od
18:00 hodin večer, v neděli a státem uznaných
dnech pracovního klidu v době ráno do 8:00
hodin a odpoledne od 14:00 hodin veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk.
Proč existenci vyhlášky a klidového režimu
připomínáme? Bohužel někteří naši spoluobčané
stále sekají trávu v neděli po 14:00 hodině, myjí
auta s pomocí wapky, pustí se do řezání dřeva
nebo si udělají půlnoční diskotéku na zahradě.
Prosím ty občany, kteří zapomněli na existenci
vyhlášky, aby dodržovali vyhlášenou dobu klidu a
neobtěžovali své okolí. V opačném případě budou
tyto případy řešeny v přestupkovém řízení.
Většině občanů, kteří vyhlášku dodržují, děkuji.
JUDr. Ernest Kosár

atd. si musí přinést s sebou. Pracovní plochy
budou na místě připraveny.
Vaření bude zahájeno ve 14:30 hodin a skončí v
17:30 hodin, kdy začne guláše ochutnávat porota
složená ze dvou profesionálů a pěti dobrovolníků
z řad veřejnosti. Vítěze Gulášfestu 2014
vyhlásíme v 18:00 hodin.
Doprovodný program potěší děti i dospělé. Od
18:00 hodin zahraje k tanci i poslechu kapela
Kupa.
Roman Havelka
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Kulturní komise obce Lány, Modelářský klub a realizační tým hudebního festivalu
vás zvou na celodenní rockový nářez, který vás pořádně nakopne.
AKCE? Rocková NaKopanina II
KDY? 28. června od 10:00 hodin
KDE? Modelářské letiště Lány
Vystoupí: Derelict, Bezstarost, Splašený hrábě, Dilema in Cinema ... a další
Hlavním hostem bude od 21:00 skvělá kapela
THE DOORS tribute band OTHER VOICES

Staroèeské máje: pro šunku na máj vyšplhala dívka
Staročeské máje v Lánech sice nejprve zmáčel
pořádný lijavec, zbytek odpoledne a večer už ale
Lánští a Vašírovští protančili v suchu.
Před májí, na kterou mohli odvážlivci šplhat pro
ceny na ní navěšené, se letos dokonce tvořily
fronty. Zatímco v loňských ročnících vavříny
sklízeli především chlapci a muži, letos se
vyznamenaly hlavně dívky. Pro hlavní cenu –
osmikilovou šunku – si letos na Krále
postaveného na lánské návsi vyšplhala odvážná
Lucie Cingálková (viz. fotografie). Nakonec se
rozdalo všech více než třicet cen, mezi kterými
byly například svazky klobás, láhve piva a vína,
krabice čaje, meloun, kávové sety či souprava na

grilování.
Lánská skupina Vipiš navodila bujarou
atmosféru, takže ji roztančení sousedé nechtěli
pustit domů. Soutěžilo se v tanci s jablkem mezi
čely nebo o největšího lánského náfuku, tedy v
nafukování balonků.
Děkujeme baráčníkům za pečlivou přípravu i
organizaci letošní Májové veselice a hasičům za
stavbu máje.
V červnu se s vámi těšíme na setkání na
modelářském letišti při „nadupaném“ hudebním
festivalu Rocková NaKopanina 2014, který
připravujeme s týmem lánské mládeže.
Roman Havelka

Ze spoleèenské kroniky obce
Víte, že v Lánech žije část pětigenerační rodiny
žen? Nejstarší občanka Lán a zároveň matka rodu
(ročník 1921) paní Věra Loudová s dcerou Věrou
Maxovou (nar. 1942), obývají domek v
Křivoklátské ulici. Třetí generaci tvoří Gabriela
Havelková (ročník 1964), ta dojíždí k matce a
babičce z Prahy. Její dcera Lucie Potočková (nar.

1984) se stala 24. 12. 2012 maminkou malé
Adélky Potočkové. A aby nebylo zajímavých čísel
málo, první čtyři jmenované ženy mají společný
měsíc narození, a to červen.
Přejeme všem ženám a jejich rodinám hodně
štěstí, zdraví a radosti ze společně prožitých dní.
Alena Hlavsová

Kalendáø akcí
Èerven/prázdniny
12. 6. Autorské čtení knihy Guláš pro
Masaryka, 17:00 hodin v Muzeu T. G. M.
14. 6. Lánský den plný her od 13:00 do
18:00 hodin na dětském hřišti
(Naše Lány, Baráčníci, SDH
TGM, Modeláři, Sportovní stáj
Lány - Vašírov)
13. 6. Prvorepubliková kavárna od
18:00 hodin v Muzeu T. G. M.
14. 6. Lánská smeč – Memoriál J.
Zelenkové ve volejbale, 10.
ročník (TJ Sokol)
17. 6. Školní akademie od 18:00 hodin
v lánské sokolovně (ZŠ Lány)
21. 6. Sportovní den s SK Lány od 11:00
hodin na stadionu Vl. Švolby (SK
Lány)
21. 6. Turnaj Lány OPEN – přístupný
lánským občanům (TK Lány)
24. 6. Prezentace knihy historika PhDr.
Jiřího Raka, Ph.D.- Zachovej
nám hospodine, Češi v
Rakouském císařství 1804 1918, v 18:00 hodin v Muzeu T.
G. M.
27. 6. Koncert - zámecký kostel v 18:00
hodin (Chorus Laneum)
28. 6. Zahradní slavnost od 12:00 do
18:00 hodin v MŠ Lány
28. 6. Rocková NaKopanina (Obec
Lány)
Červenec/srpen Prázdninové cvičení v
úterý od 9:00 hodin pro seniory a
od 20:00 hodin pro ženy(TJ
Sokol)
6. 7. Koncert u kapličky ve Vašírově od
16:00 hodin (Obec Lány)
5. - 6. 7. Turnaj mladších žáků (TK Lány)
12. 7. Turnaj veteránů 60+ (TK Lány)
26. - 27. 7. Turnaj dorostu (TK Lány)
12.,13. 7. Lánské letní polétání, model.
letiště Lány (MK Lány)
21. 7. – 25. 7. P ř í m ě s t s k ý t á b o r v
Domečku - Průzkumníci (Naše
Lány)
28. 7. – 1. 8. P ř í m ě s t s k ý t á b o r v
Domečku – Cesta do pravěku
(Naše Lány)
3. 8. Turnaj minitenis (TK Lány)
9. 8. Turnaj babytenis (TK Lány)
16. 8. Gulášfest 2014 - soutěžní klání ve
vaření guláše
16. 8. 10. ročník The Honour &
Prestige Tennis Cup Lany 2014
(TK Lány)
23. 8. Turnaj babytenis (TK Lány)
30. 8. Rozloučení s prázdninami taneční večer před hospodou
Narpa od 19:00 hodin se
skupinou Vipiš
31. 8. Turnaj minitenis (TK Lány)
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Blahopøání
Hezky se povídalo a vzpomínalo s
prezidentským hajným, panem
inženýrem Bohumilem Martinkem, v
den jeho osmdesátých narozenin. Na
lánské polesí přišel s rodinou na počátku
osmdesátých let ze západních Čech a
zůstal dodnes. Koupil na Lánech domek
a zařadil se mezi starousedlíky.
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let!
Alena Hlavsová, Sbor pro obč.záležitosti

NEBE NAD LÁNY
Èerven
Následující jev známe z dovolené
všichni. Odliv a příliv. Povězme si, jak
fascinující dění se za ním skrývá.
Způsobují ho slapové síly. Ovlivňují
nejen moře v oblíbeném zálivu, ale celý
vesmír. Síla gravitace prudce klesá s
rostoucí vzdáleností. To je podstata
slapových sil. Měsíc působí svou
gravitační silou na vodní masy na Zemi,
avšak značně silněji na přivrácené straně
Země než na opačné. Mořské hladiny se
tedy deformují (do jakéhosi vejce) a
důsledkem je pak ústup či vzestup vody
na pláži. Stejně jako Luna působí i
Slunce. Právě na jejich vzájemném
postavení závisí výška i frekvence
přílivů. Podobně jako vodní hladina se
však vzdouvá i poněkud plastická
zemská kůra. A to má daleko
dramatičtější následky než odhalené
bahno na břehu. Ta „boule“, co si
vytahuje Měsíc z naší planety, totiž brzdí
zemskou rotaci. Časem se zeměkoule
úplně zastaví! Tím přijde o těsné
sousedství Měsíce, který poodletí o sto
tisíc kilometrů dál. Jeho kotouč na
obloze se stane mnohem menším než
dnes, a tak už nikdy více nedojde k
zatmění Slunce. Ba co hůř – Měsíc
zůstane viset jen nad jednou polokoulí.
Za miliardu let může být
nejpopulárnějším výletem letecký
zájezd pod noční oblohu s Měsícem.
Ve vesmíru jsou slapové síly ještě
ničivější. Hnětou a taví horniny v
planetách, trhají na kusy hvězdné obaly.
Populárně natahují „jako špagety“
kosmonauty blížící se k černé díře. To vše
je důsledkem gravitace, před kterou se
nikde ve vesmíru neschováte. To už věděl
génius Newton.
Jirka Luska

Podìkování
Obyvatelky Domu s pečovatelskou
službou děkují dětem a pedagogům z
Mateřské školy v Lánech za možnost
vidět krásné vystoupení dětí v mateřské
škole i za návštěvu v jejich současném
domově.

ZE ŠKOLKY
Okénko do mateøské školy
Co se dělo v květnu ve školce:
Na přelomu měsíce dubna a května se školkou
nesly písně a básně s čarodějnickými tématy,
čarodějnice se malovaly a tvořily. Ježibaba nám
zdobila vestibul, a než odletěla na čarodějnický
slet, tak děti a rodiče každé ráno vítala. Snad za
rok na svém košťátku opět přiletí.
Začátek května byl slunečný, a proto jsme za
veliké radosti dětí začali více využívat přilehlé
školní zahrady se vším, co nám nabízí.
Další týden jsme slavili svátek maminek. Děti si
pro ně připravily překvapení v podobě fialky a
přání.
Babičky z Domu s pečovatelskou službou
navštívily 12. 5. děti ze třídy Kytičky. Děti milé
návštěvě předvedly pásmo tanečků, básní a písní.
Za své výkony sklidily veliký potlesk a sladkou
odměnu a ani babičky neodcházely z návštěvy v
mateřské škole s prázdnou. Celé dopoledne se
neslo v milé atmosféře a v přátelském duchu.
15. 5. se ve školce uskutečnil zábavný program
Bavíme se s Cecilkou. Program plný zvířat a
nevšedních kousků s nimi nadchl všechny
přítomné děti.
26. - 30. 5. se konala škola v přírodě Emilovna
2014. Tradičně se jí účastní předškoláci ze třídy
Sluníčka, doplněné dětmi z ostatních tříd. Celý
týden se nesl v duchu třídního vzdělávacího
plánu, který byl v tomto roce motivován
cestováním se skřítkem Vítkem po celém světě.
Týden na Emilovně jsme si nazvali Všude dobře,

Pozvánka na Zahradní slavnost
Zpříjemněte si konec školního roku zahradní
slavností na zahradě Mateřské školy Lány. Přijďte
si pohrát, zatancovat, něco malého si vytvořit a
třeba nám i pomoci překonat školkové rekordy.
Ptáte si kde? V sobotu 28. 6. od 12:00 hodin na
zahradě Mateřské školy v Lánech.
12.00 - Zahájení akce
12.45 - Karneval zvířátek
13.00 - Zvířecí olympiáda - tanec, soutěže
14.30 - Vyhlášení vítězů olympiády
14.45 - Zumba Pikové dámy - vystoupení
15.00 - Zručnost a dovednost dětí i rodičů –
výroba zvířátek
16.00 - Výstava domácích mazlíčků - ukázka
výcviku psů
16.30 - Pokus o překonání školkových rekordů
17.00 – Tombola
Děti i dospěláci vítáni v maskách zvířat (možnost
dotvoření masky na místě).
Výtěžek ze zahradní slavnosti bychom rádi
použili na dokončení pergoly
pro venkovní aktivity dětí na naší zahradě.
Celým odpoledním programem vás bude slovem
provázet moderátorka Petra.

doma nejlíp, aneb putování se skřítkem Vítkem.
Užívali jsme si pobytu v krásné přírodě, zažívali
tajuplná dobrodružství a těšili se ze společných
zážitků na výšlapech po okolí, u táboráku, na
karnevalu. Děti si v přírodě procvičily vědomosti
a dovednosti, kterých nabyly za celou dobu
docházky do mateřské školy, a určitě budou mít o
prázdninách na co vzpomínat.
Na co se těšíme v červnu:
2. 6. Mezinárodní den dětí na zahradě školy
6. 6. Fotografování
9. 6. Klíč k písničkám – koncert na zahradě
školy
10.6. Dopolední návštěva žáků z osmé třídy
(třída SLUNÍČEK)
Návštěva v ZŠ – společné sportování 1.
třídy a třídy „Sluníček“
Letní lesní dny – Sovičky, Berušky,
Sluníčka
Společné hraní na zahradě - děti MŠ +
Domeček
Polodenní pěší výlet do „Obůrky“
Školní celodenní výlet
16. 6. - 20. 6. Poslední školkování (předškoláci)
19. 6. Závěrečná besídka předškoláků
28. 6. Zahradní slavnost
Na předškoláky v červnu čeká týden Posledního
školkování. Zveme Vás na závěrečnou besídku,
která se uskuteční 19. června od 16:00 hodin na
zahradě mateřské školy.
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VE ŠKOLE
další žákovské radě.
· 19. – 23. 5. – Ve školní družině proběhl

·

Kvìten ve škole
· 8. 5. – Tělocvičná jednota Sokol Lány ve

·

·

·

·

·

spolupráci s naší školou a Obcí Lány
uspořádala 42. ročník Běhu vítězství
zámeckým parkem. V jednotlivých kategoriích
letos soutěžilo třicet tři školních dětí. Žákyně
Kateřina Rydlová ze 7. třídy obsadila v
kategorii dívek narozených v letech 2000 –
2001 na trati 400 metrů 3. místo. Devatenáct
dětí se zúčastnilo běhu pro zdraví. Dvanáct
dívek, jeden hoch a osm zaměstnanců školy
pomáhalo s organizací.
9. 5. - Žáci 4. třídy v návaznosti na podzimní
část projektu dopravní výchovy vyjeli podruhé
v tomto školním roce na dopravní hřiště do
Kladna, kde si prakticky v roli cyklistů
vyzkoušeli různé dopravní situace. Ve škole v
pondělí 12. 5. pod vedením lektora střediska
volného času Labyrint Kladno skládali testy
pro získání řidičského průkazu cyklisty.
14. 5. – Ve středu bylo během velké přestávky
ve škole rušno, protože byl Kytičkový den. Den,
kdy se po celé republice objevují žluté kytičky,
jejichž koupí lze podpořit boj proti rakovině.
Prodalo se devadesát devět kytiček a do sbírky
Ligy proti rakovině jsme tak přispěli rovnými
dvěma tisíci korunami.
14. 5. – Na Husově náměstí v Rakovníku
p o ř á d a l a Vy s o k á š k o l a c h e m i c k o –
technologická z Prahy ve spolupráci s
Gymnáziem Zikmunda Wintra v Rakovníku
Přírodovědný jarmark, kterého se účastnili
žáci 6., 8. a 9. třídy. Součástí programu byly i
přednášky Putování mléčnou dráhou (6. třída)
o produktech z mléka a Piju, piješ, pijeme (8. a
9. třída) o technologii výroby piva a vína. Večer
se ve škole konalo 20. zasedání školské rady.
15. 5. - V rámci výuky dějepisu se 7. třída
vydala na odbornou exkurzi po stopách
pražských gotických památek. Téma peněz,
investic a spoření bylo náplní deváté lekce
projektu Rozumíme penězům v 8. třídě.
19. 5. - Zástupci tříd se sešli s vedením školy na

Anglický denní letní tábor v Lánech,
druhý ročník
pro děti ve věku od 5 –15 let
Bohatý program pro děti s rodilými
mluvčími z Velké Británie.
V případě zájmu či jakýchkoli dotazů nás
prosím kontaktujte na telefonu 605 259
929
nebo e-mailem na
anglictinaprakticky@gmail.com

·

·

·

·

Barevný týden, během něhož se děti každý den
odívaly do oblečení jiné barvy.
21. 5. – V rámci vlastivědného učiva o 1.
světové válce a našem prvním prezidentovi
navštívili žáci 5. třídy Muzeum TGM v Lánech.
Středa byla i třetím, posledním dnem
otevřených dveří v tomto školním roce. Zájem
projevilo třicet jedna rodinných příslušníků.
Možnosti konzultací v odpoledních hodinách
využili rodiče sedmnácti žáků.
22. 5. - Žáci 6. - 9. třídy se v rámci programu
primární prevence zúčastnili besedy s
ředitelem Měst. policie v Rakovníku panem
Škvárou. Dozvěděli se například o rozdílu
mezi městskou a státní policií, o integrovaném
záchranném systému, o odchytu zvířat, o
požadavcích na uchazeče o profesní dráhu
policisty atd.
V květnu se vybraní žáci 6. a 7. třídy zúčastnili
na kladenském stadionu Sletiště atletické
soutěže o Pohár rozhlasu. Družstvo žákyň se
umístilo na skvělém 4. místě, družstvo žáků na
12. místě z celkových šestnácti družstev. V
soutěži jednotlivců uspěli - Kateřina Rydlová
ze 7. třídy - 1. místo za běh na 600 m, Martina
Vejrážková ze 7. třídy – 1. místo za hod míčkem
a Robin Zavadil ze 7. třídy – 3. místo za skok
daleký. Ve fotbalové soutěži Mc Donald's Cup
vybojovali žáci 1. – 3. třídy 5. místo.
Soutěžícím děkuji za reprezentaci naší školy.
Žáci 8. třídy se přihlásili do soutěže o letní
školu Rozumíme penězům. Účast byla
podmíněna vytvořením fotopříběhu ze světa
peněz, ve kterém coby herci účinkují sami žáci.
Se svým příběhem se umístily na 2. místě a
spolu se žáky 9. třídy ZŠ z Myslibořic se v
červnu zúčastní třídenního pobytu v hotelu
Prom ve Svobodě nad Úpou, kde na ně čekají
aktuální témata z finanční gramotnosti,
setkání s odborníky i teambuildingové aktivity.
O vítězích této hry rozhodli zaměstnanci GE
Money Bank, která také celou akci financuje.
V červnu budeme ze školy odvážet starý
papír. Máte-li doma nějaký, můžete ho
odložit do 20. června v prostorách u
tělocvičny školy.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Školní akademie
Koná se v úterý 17. června 2014 v 18.00 hodin v
lánské sokolovně.
Uvidíte taneční, pěvecká a divadelní vystoupení
žáků základní školy. Srdečně zveme!
Děkujeme za příspěvky do tomboly.

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si z
programu nevyberete, můžete si jen hrát
v prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně.
Program
úterý
· 1 0 : 0 0 – 1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro chodící děti
s rodiči
středa
· 07:30 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé
· 09:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči
· 14:00 – 15:00 Angličtina pro děti
čtvrtek
· 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (začátečníci)
· 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí)
· 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí)
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči
· 12:30 – 14:00 Tradiční jóga pro
dospělé (volná místa)
· Beseda na téma DOMÁCÍ
B Y L I N K O VÁ L É K Á R N A s e
uskuteční ve čtvrtek 19. června od
10:00 do 12:00 hodin. Sušíte doma
b y l i n k y, v a ř í t e s i r u p y n e b o
připravujete domácí kapky? Přijďte a
podělte se s námi o své zkušenosti.
Ochutnávka sirupu ze smrkových
výhonků, sedmikrásek nebo
pampelišek, různé čajové směsi atd.
Ochutnáte domácí veku s
bylinkovým máslem a společně si
připravíme jitrocelový sirup.
· Návštěva mateřské školky pro
zájemce se uskuteční v úterý 17.
června od 10:00 do 11:30 hodin.
Vycházíme od sokolovny v 10:00
hodin.
· V září otevíráme nové kurzy
angličtiny (čtvrtek) a jógy (středa,
čtvrtek) pro dospělé. Začínáme ve
37. týdnu. Přihlaste se již nyní u
Veroniky na tel. 777 669 840.
Po d r o b n é i n f o l e t á k y j s o u n a
www.naselany.cz v aktuálním
programu Domečku.
· Všechny kurzy, pohybové dopoledne
a zpívánky končí ve 24. týdnu.
Domeček bude od 1. 7. do 18. 8.
zavřený. Otevíráme v úterý 19. 8.
LÁNSKÝ DEN PLNÝ HER s pestrým
programem pro celou rodinu se
uskuteční 14. června od 13:00 do
18:00 hodin na dětském hřišti u
Židovského rybníka. Srdečně zve
spolek Naše Lány.
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Z HISTORIE
Vzpomínky na ukonèení II. svìtové války – 2. díl
Autentické vzpomínky Antonína Bechyně, lánského občana
Brzy ráno – ještě před svítáním – zazněla výzva některého z velitelů, který
žádal dobrovolníky ke střežení ohrožených objektů v okolí. Přihlásili jsme
se se Slávkem Krejsou a jako dvojice jsme byli vysláni k nedalekému můstku
pod příjezdovou komunikací, aby nemohl být Němci případně
podminován. Toto naše rozhodnutí se pro nás ukázalo později jako šťastné.
Zanedlouho po rozednění se opět začal ozývat nám již známý hluk
přibližujících se letadel od ruzyňského letiště. Hluk rychle zesiloval a viděli
jsme, jak letadla začínají podezřele klesat směrem k restauraci, kde celá
skupina odpočívala. Vzápětí došlo k náletu s katastrofálními následky. Na
místě zůstalo dost mrtvých a hodně zraněných. Nálet způsobil obrovský
zmatek. Sanitky nestačily odvážet zraněné, a tak vypomáhala i nákladní
auta. Z lánských pěti dobrovolníků utrpěl vážnější zranění Václav Hatina a
menší Josef Blín. Z kačických dobrovolníků byl vážně zraněn Jindřich
Slavík (strýc lánského Jaroslava Slavíka). Slávkovým a mým štěstím bylo,
že jsme střežený můstek, vzdálený od napadeného hostince asi 100 m,
použili při náletu jako úkryt.
Po zklidnění situace – po odvezení mrtvých a raněných od Bílého beránka se situace uklidnila a celá naše skupina začala postupovat do středu
hlavního města. Ještě jednou a naposledy jsme byli napadeni tryskovými
letadly, ale jejich kulometná palba byla vedena z větší výšky a pro nás
dopadla dobře, protože jsme se již stačili skrýt, většinou za betonové
patníky, které lemovaly silnici k Motolu. Kolem poledne jsme se již dostali
do hustě obydlené čtvrti hlavního města poblíž Smíchova. Zde jsme také
dostávali od obyvatel prvé občerstvení. Zvlášť si pamatuji na výborné, ještě
teplé tvarohové buchty. Bylo to první jídlo za předchozích 24 hodin, protože
žádné zásobování neexistovalo. Městskými ulicemi jsme bez problémů
došli až do Štefánikových kasáren na Smíchově, kde jsme byli vojenskými
veliteli přijati a zaevidováni jako dobrovolníci. Byli jsme rozděleni do
skupin – nevím, zda to byly čety nebo roty.
Každý jsme dostali svoji postel, vojenskou večeři a mohli jsme odpočívat.
Další den jsme pak pod vedením velitelů vyráželi do různých míst, odkud
byly hlášeny přestřelky s ustupujícími německými vojáky.
Čtvrtý den od odjezdu do Prahy byl v dopoledních hodinách na nádvoří
kasáren vyhlášen nástup všech dobrovolníků se zbraněmi. Na jednu stranu
nádvoří dostali příkaz nastoupit ti dobrovolníci, kteří již před válkou
absolvovali základní vojenskou službu (ti starší), a na druhou stranu
nádvoří nevojáci (ti mladší). Vojenský velitel nám nevojákům v krátkém
projevu poděkoval a zároveň nás vyzval, abychom naše ukořistěné zbraně
předali starším dobrovolníkům, kteří se v kasárnách přihlásili k povstání,
ale neměli zbraně.
A tak naše vojenská pomoc Praze skončila. Již jako civilisté jsme se

individuálně rozhodovali, co dál. Václav Hatina a Josef Blín zůstali v
ošetřování v některé z pražských nemocnic, Jaroslav Čermák měl v Praze
nějaké příbuzné. Já se Slávkem Krejsou jsme se jako kamarádi rozhodli pro
pěší pochod domů do Lán. Ovšem s tím, že jsme neměli žádné informace,
kde jsou ještě Němci. Do Lán jsme se přibližovali po polních komunikacích,
takže domů jsme opatrně dorazili polní cestou od Tuchlovic teprve k večeru.
V Lánech byla odbojová nervozita v plné síle. Bylo již po setmění, když došla
informace, že má přes naši obec projíždět od Slovanky směrem na Beroun
jeden z hlavních německých představitelů - K. H. Frank. Dostali jsme za
úkol vozidlo s ním zastavit. Pro tuto situaci byl na příjezdové silnici pod
lánským Státním statkem postaven zátaras ze dvou zemědělských vozů,
jejichž účelem bylo přijíždějící auto zpomalit. Byla mi svěřena tzv.
pancéřová pěst a mé odpalovací místo bylo určeno za elektrickým
stožárem, který tehdy stál v místech budoucí ovocné školky. Vzdálenost od
vozových zátarasů byla asi 50 m, a tak jsem si mířidla pancéřové pěsti
nastavil na tuto hodnotu a čekal. Měli jsme domluven i světelný signál k
odpálení, kdyby očekávané vozidlo skutečně přijelo. Pozorovatelé byli
rozmístěni v poli podél silnice. Žádné auto se však nepřiblížilo, a tak jsme se
kolem půlnoci rozešli domů a já i všichni ostatní jsme se konečně mohli
pohodlně vyspat.
Další den, to již bylo 9. května, převládala všeobecná optimistická nálada.
Rozhlas opakovaně hlásil rychlý postup sovětské armády, která překročila
hranice a rychle se blížila ku Praze. V té době již v západní části Protektorátu
americká armáda osvobodila Plzeň.
V Lánech jsme přivítali prvé sovětské vojáky v odpoledních hodinách.
Přijeli od Slaného a jejich první zástavka v naší obci byla u zámku před
restaurací p. Sýkory (zvané U tatíčka, protože druhá hospoda jiného pana
Sýkory se pro rozlišení nazývala U jezera). Přítomní lánští občané sovětské
vojáky nadšeně vítali. Jeden z rudoarmějců jako výraz radosti odjistil ruční
granát a přehodil ho přes zeď do zámecké zahrady. Ozvala se obrovská
detonace, ale protože již bylo pozdní odpoledne a v zahradě nikdo
nepracoval, dopadl oslavný výbuch šťastně a nálada byla úžasná.
Tím skončily vzrušené revoluční dny a my jsme se dočkali závěru 2. světové
války a vytoužené svobody. Koncem května jsme se Slávkem Krejsou
obdrželi vojenské vyznamenání II. stupně – Za chrabrost.
V naší obci však sovětští vojáci v poměrně velkém počtu řadu dnů, možná i
několik týdnů, ještě zůstali. Jedna skupina se utábořila v lese na louce „ v
Americe“, kde měli velkou polní pekárnu, a druhá skupina – velitelská,
zřídila svůj tábor v blízkosti Lesní správy vedle hájovny Šubrt. Na tomto
místě postavili jako upomínku dřevěný jehlancovitě zastřešený památník
se zahrádkou. Ten je tam dodnes a říká se tam U paraplíčka.
Zapsal Václav Vodvářka, lánský písmák

… A JMÉNO TOHO JEZDCE BYLO SMRT A PEKLO ŠLO ZA NÍM
Na svatoanenskou neděli 26. 7. 1914 dorazil před polednem na Lány posel z
hejtmanství, aby doručil starostovi Josefu Švarcovi (čp. 22) štůsek
srolovaných plakátů. Starosta neprodleně povolal policajta Štěpánka, ten
si nasadil úřední čepici s orlíčkem a za rytmického rachocení paličkami do
telecí kůže obecního bubínku roznesl po vesnici císařský manifest Mým
národům, jímž stařičký mocnář vyhlašuje mobilizaci. Při odpoledním
kázání to potvrdil i velebný pán Josef Svátek.
Už od 28. 6. 1914, kdy nám v Sarajevu zabili Ferdinanda, to sice viselo ve
vzduchu, ale venkované žili svými starostmi a do poslední chvíle si to
nepřipouštěli. Ještě teď, kdy je nařízeno, že mladí muži musejí nejpozději do
zítřka do 12 hodin vydat s černými dřevěnými kufříky na cestě ke svým
regimentům, tomu nikdo tak docela nevěří. Snad ani František Jakoubek.
Ozývají se i hlasy, že z toho mračna pršet nebude, a když, tak že ty
machometány v Srbsku utlučeme čepicemi. Bohužel, nestalo se.

Dne 28. 7. 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, začaly se
zapojovat další státy a velice rychle se rozpoutala velká světová válka,
globální konflikt, který zasáhl Evropu, Afriku i Asii a který se odehrával ve
všech světových oceánech. Trval až do 11 hodin dne 11. 11. 1918.
Mobilizováno bylo 60 mil. mužů; na bojištích padlo téměř 10 mil. vojáků a v
zázemí zahynulo její vinou téměř 7 mil. civilistů, 21 mil. mužů utrpělo těžká
zranění.
Lánských a vašírovských obětí bylo 37. Jestliže víme, že na Lánech a ve
Vašírově bylo v r. 1910 evidováno cca 700 osob mužského pohlaví,
představuje to přes 5 % lánské a vašírovské mužské populace, a budeme-li
počítat jen muže v aktivním věku, dospějeme bohužel k číslu ještě vyššímu.
Zmiňovaný František Jakoubek padl už 15. 8. 1914, tedy tři týdny po
vyhlášení mobilizace.
Pokračování na str. 7...
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Z HISTORIE
… a jméno toho jezdce bylo Smrt a peklo šlo za ním
... pokračování ze str. 6
Z vojenského hlediska přinesly roky 1914 – 1918
vynález tanku, užívání bojových letadel a užívání
chemických zbraní. Nic, co by bylo budoucnosti k
dobru, přímo naopak. Nikdo si v roce 1918 sice
nepřipustil, že by mohl vůbec někdy následovat
konflikt srovnatelných rozměrů, ale ony bohužel
přišly a přicházejí a vinou stále modernějších a
rafinovanějších zbraní a (parafrázujme teď
novozákonní Zjevení svatého Jana: válka, onen
apokalyptický jezdec, jehož jméno je Smrt, je stále
krutější a peklo, které jde za ním, je stále děsivější.
Zážitky z velké světové války (málokoho až do
roku 1939 napadlo připojovat k tomuto označení
číslovku) vyvolaly na jedné straně vlnu pacifismu.

Slovy Vavřince z Březové: Národ už meče
nezdvihne, souseda válkou nestihne a štěstí v míru
soužití budou se všichni těšiti. Krásné, ale bláhově
naivní. Na druhé straně se v nově uspořádané
Evropě vzedmula nesmírně silná vlna
nacionalismu, přerůstajícího někde v
šovinismus. Nebezpečné natolik, až bylo roku
1939 nezbytné k sousloví světová válka připojit
řadovou číslovku Druhá.
Snad jediné pozitivní, na čem se dalo a stále dá po
skončení první světové války stavět, byl vznik naší
demokraticky orientované samostatné republiky
a volební právo žen.
Václav Vodvářka, lánský písmák

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Tenisový areál ožívá
Zima skončila letos brzy a pro tenisty začala další
sportovní sezona. Od listopadu do března
zajišťoval Tenisový klub provoz sauny a díky
příznivému počasí bylo možné okamžitě poté
začít s přípravou tenisových dvorců.
Nyní už probíhají v tenisovém areálu tréninky
dětí a během víkendů turnaje a mistrovské
zápasy. I v letošním roce se pravidelných soutěží
zúčastní družstva minitenisu (děti 6-7 let),
babytenisu (8-9 let) a mladších žáků (10-12 let).
A turnajů se na kurtech uskuteční celkem 12, z
toho pro lánské občany jsou pořádány dva: v
sobotu 21. června se koná turnaj Lány Open ve
dvouhře a po prázdninách, v neděli 14. září
Posvícenský turnaj ve čtyřhře.

Pro běžné rekreační hraní tenisu mohou využívat
tenisové dvorce i nečlenové Tenisového klubu.
Zájem o hru je každý rok větší, proto je možné si
kurt telefonicky rezervovat u pana Landra.
Veškeré pokyny a také další informace o
Tenisovém klubu jsou na webových stránkách
http://tenis.lany.cz/home, kde také naleznete
linky na výsledky jednotlivých dětských družstev.
Doufáme, že letošní tenisová sezona bude
příjemná pro všechny, kteří mají tento sport rádi,
a že všichni návštěvníci areálu TK Lány budou
spokojeni.
Petr Moravec,
předseda Tenisového klubu

Šachisté v regionální soutìži Memoriál Pavla Slánièky
družstev
v sedmiboji dvojic
V letošní sezoně 2013/2014 jsme měli od začátku
raketový start. Po třech podzimních výhrách se
silnými soupeři přišly i prohry se slabšími týmy a
mužstvo Lánských nakonec skončilo na sedmém
místě z dvanácti.Tradičně nejlépe se vedlo IM
Martinovi Přibylovi, který vyhrál všechna čtyři
utkání. Dobře nás reprezentoval Viktor Přibyl,
který z nás uhrál nejvíce bodů (5,5 bodu). Sofie
Přibylová uhrála 4,5 bodu. Kolega Miroslav
Koblic měl relativně nejtěžší soupeře a kvůli tomu
nasbíral bodů méně než Viktor, ale na druhou
stranu měl z nás nejlepší výkon. Do týmu se dobře
zapojili Petr Kut a Richard Švarcbach.
U nás v Lánech nepořádáme jako jinde
„došachnou“ a sezonu neuzavíráme. Šachy
hrajeme celý rok, tedy i v létě, a proto má-li někdo
zájem dozvědět se více o této hře a chtěl by si s
námi zahrát, zveme ho každý pátek v 16:30 hodin
před sokolovnu, kde se pravidelně scházíme.
Šachové partie hrajeme v klubovně TJ Sokol
Lány.
Martin Pucholt, šachový oddíl TJ Sokol Lány

Dne 31. 5. 2014 se v Lánech na sportovním areálu
za sokolovnou uskutečnil obnovený turnaj v
míčovém sedmiboji dvojic, pojmenovaný po svém
zakladateli Memoriál Pavla Sláničky. Soutěž,
dokonale prověřující míčovou univerzálnost
hráčů, se sestávala z hokejové střelby na branku,
kopu na minibránu, nohejbalu, líného tenisu,
házené, stolního tenisu a hodu na koš. Klání se
zúčastnilo 12 dvojic (tedy 24 hráčů), které sváděly
urputné souboje až do podvečerních hodin. Vítězi
se v dramatickém finále po lépe zvládnutých
posledních dvou disciplínách (líném tenisu a
házené) stali Viktor Blín a Milan Dvořák ml. z
Nového Strašecí, kteří zdolali tým ze Žiliny. Třetí
místo patří Ivanu Kostíkovi s Radkem Kopeckým,
čtvrté týmu Pat a Mat.
Za všechny zúčastněné děkuji obci Lány za
finanční příspěvek na ceny a díky patří i TJ Sokol
za poskytnutí vnitřních i venkovních prostor
areálu.
Mgr. Milan Dvořák, předseda komise VP a sportu

Jaký byl ètyøicátý druhý
Bìh zámeckým parkem?
Opět se vydařil, a to i přes špatné
předpovědi počasí. Sice byla zima, ale
déšť přišel až po závodech. Organizační
výbor závodu se již sešel na hodnoticí
schůzce a pro příští ročník připravuje
určité změny. Nechte se překvapit ...
Závodu se zúčastnilo celkem 675 běžců,
z toho 442 ve dvaceti čtyřech závodních
kategoriích a v Běhu pro zdraví 191. To
je úctyhodný počet. Zatímco v začátcích
byl Běh spíš lánskou amatérskou
záležitostí, v posledních letech se stává
dostaveníčkem lidí, kteří opravdu
závodí a přijíždějí sem změřit své síly s
ostatními. Mile nás překvapily ženy,
jichž bylo v letošním roce na startu
celkem 60!
A jak se zapojili a jak dopadli Lánští? V
závodních kategoriích jich běželo 74 a
výraznějších úspěchů dosáhly děti. V
kategorii hoši 1 (ti nejmladší) byl
Ondřej Lipský druhý a David Hořejší
čtvrtý. Jedinou lánskou závodnicí, která
dosáhla na bednu, a to na 3. stupeň, byla
Kateřina Rydlová v šesté kategorii dívek
na trati 400 m, když své síly změřila s
deseti soupeřkami. Vylosovaným
vítězem Běhu pro zdraví se stala lánská
občanka Vendula Jančaříková.
Ceny v hlavní mužské kategorii předával
pan prezident Miloš Zeman.
Václava Nováková

Pozvánka na cvièení v pøírodì
Zveme všechny zájemce o pomalé formy
cvičení na prezentaci PIJO, která se
uskuteční v případě dobrého počasí v
úterý a ve čtvrtek 24. a 26. června v
prostoru za lánskou sokolovnou, a to od
18:00 do 19:00 hodin. Vstup je z darma.
Co vás čeká? Zacvičíte si pozice z fitness
jogy a pilatesu. Poznáte cviky ze sestavy
na posílení imunitního systému,
nastartování detoxikace organismu a
posílení čaker. Vyzkoušíte si cvičení s
názvem BUDOKON. Co potřebujete?
Jen vhodné oblečení a podložku (tu Vám
můžeme zapůjčit ze sokolovny).
Srdečně zve
Martina Moravcová

Kosmetické služby
PŘIPRAVTE SVOU PLEŤ NA LÉTO!
Dlouhotrvající, šetrné barvy na řasy a obočí.
Odstranění nežádoucích chloupků po celém
těle cukrovou pastou Pandhy´s.
Ošetření pleti českou kosmetikou Ryor.
Přijďte relaxovat, využijte letních cen.
www.kosmetika-horejsi.cz Martina Hořejší
mob. +420 732 770 797

Lesní 498, Lány
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Sokolovna a høištì v èervnu
14. 6. Lánská smeč – Memoriál Jitky
Zelenkové, turnaj ve volejbale
· 17. 6. V sokolovně bude od 18:00
hodin školní akademie
· 18. 6. Hřiště si pronajímá Policie ČR
· 24. a 26. 6. Cvičení v přírodě – cvičení
od 18:00 do 19:00 hodin za
sokolovnou
· 25. a 26. 6. Lehkoatletické dny,
pořádá Základní škola Lány
· 27. 6. Prodejní akce firmy ALFA
Bruntál

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH

·

Cvièení pro ženy
V červnu bude každé úterý od 9:00 hodin
cvičení seniorek, kondiční hodiny od
19:00 hodin a aerobik s Janou od 20:00
hodin. Poslední úterní hodina však bude
přeložena mimořádně na středu 18.
června z důvodů školní akademie v
sokolovně.
Během prázdnin bude probíhat každé
úterý cvičení seniorek od 9:00 hodin a
kondičně aerobní hodina od 20:00
hodin. Cvičitelky se budou střídat (1.7.
Martina, 8.7. Vendula, 15.7. Helena, 22.
7. Jana, 29. 7. Míša, 5. 8. Martina, 12. 8.
Vendula, 19. 8. Jana, 26. 8. Míša).
Martina Moravcová

Pozvánka na posezení
Ve čtvrtek 19. června od 19:00 hodin
zveme všechny ženy, které chodí cvičit,
ať členky nebo nečlenky, na závěrečné
posezení před letními prázdninami.
Přijďte si popovídat při dobré kávě do
kavárny FONTÁNA. Těší se na Vás
cvičitelky Sokola.
Martina Moravcová

Turnaj pétanque
LÁNSKÁ KOULE 2014 je v plném
proudu. Je již odehráno celkem 41
zápasů, ale zatímco ve skupinách B a C
18 a 17, ve skupině A pouze 6. Z každé
skupiny postupují tři dvojice do finále.
Je žádoucí, aby konečné výsledky
základních skupin byly známy do 30. 7.
tak, aby bylo dost času na zápasy
finálové skupiny. Je třeba brát v úvahu,
že sjednávání utkání o prázdniny je
o b t í ž n ě j š í . To l i k k r á t k ý v z k a z
přihlášeným hráčům! Přeji všem dobré
hody a pohodu na hřišti.
Oldřich Polášek

Fotbalový klub SK Lány Vás srdečně zve na akci
Sportovní den s SK Lány
na stadionu Vlastimila Švolby v Lánech.
21. června 2014 od 11:00 hodin
Na programu jsou fotbalová utkání dětí, starých pánů a týmu

SK LÁNY PROTI SPORTOVNÍM HVÌZDÁM
Kromě soutěží a atrakcí pro děti a bohatého občerstvení v podobě grilovaného masa a klobás,
zmrzliny, točeného piva a nealko nápojů vás čeká vystoupení Aerobic team Lány TJ Sokol Lány
pod vedením B. Ladrové, vystoupení lánských modelářů, ukázky kynologického výcviku a jiné.
Od 19:00 hodin bude taneční zábava pod širým nebem. K tanci a poslechu hraje
kapela V pantoflích.
Celým dnem Vás provede známý moderátor František Kuna.
Celodenní slosovatelná vstupenka - 100,- Kč.

Úspìšná sezóna pro Aerobic team Lány pod TJ Sokol Lány
Máme 16 pohárů a 2 závody ještě před sebou.
V letošním roce se děvčata rozhodla vyjet na
několik soutěží a závodů. A vedla si skvěle! Už teď
mají z této sezony 16 pohárů a ještě dvoje závody
je čekají. Nejmenší závodnice (5-7 let) letos
předváděly jemnou sestavu s názvem Princezny,
holky z kategorie 8-10 let se předvedly jako
Havajky, kategorie 11-13 let letos vystupovala
pod názvem Toreadorky, děvčata z kategorie 15 a
více let cvičila sestavu Coca-Cola a ATL se
rozrostlo i o super nejstarší kategorii s věkovým
průměrem 27 let a starší. Dámy předvedly tanec
jako z pravěku. Sestava Pravěk slavila letos velký
úspěch. Za trenérkou chodily i konkurentky a
sestavu chválily. Tým potěšilo, když mu celá hala
v Praze fandila. Mimo tyhle velké kategorie má
ATL také minitýmy, dua a sólistky Jíťu
Jelínkovou, Elišku Hasíkovou, Adélku
Chocholovou a Adélku Klimešovou - i ony si vedly
na závodech skvěle. Moc všem děvčatům
gratulujeme a děkujeme za velkou pomoc všem
obětavým rodičům, kteří s námi na závody jezdili.
Jsme vám za to vděčné!
Přehled úspěchů v roce 2014:
24. 5. Chodovské berušky:
Coca-Cola 1. místo
Toreadorky 1. místo
Pravěk 1. místo
18. 4. Žij pohybem
Coca Cola 1. místo
VELKÁ CENA KUTNÉ HORY 2014
Princezny: 4. místo
Havajky: 2. místo
Toreadorky: 1. místo
Adélka Klauník: 3. místo
Jíťa - sportovní sólo: 3. místo

Dámy od Gatsbyho: 2. místo
23. 4. OKRESNÍ KOLO AEROBIKU
RAKOVNÍK 2014
Jíťa - sportovní sólo: 2. místo
12. 4. MIA FESTIVAL PRAHA SEMIFINÁLE
2014
Coca-Cola: 1. místo
Jíťa - sportovní sólo: 3. místo
6. 4. Soutěž pódiových skladeb a miniteamů
7. ročník AEROBIC MINI TEAMS
Princezny: 2. místo
Havajky: 5. místo
Toreadorky: 2. místo
Coca-Cola: 2. místo
Pravěk: 2. místo
Barbora Ladrová
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