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Úvodník
A je kvìten vlídný mág
Mág (čti, jak jest psáno) je kouzelník,
čaroděj. Mág (čti, jak četl K. H. Mácha a
spol.) je máj, tedy květen. Díky
slavnému českému romantikovi dnes
vnímáme slovo máj jako cosi
neobvyklého, něžného. Pro Ignaze
Máchu (on i dopisy své Lori podepisoval
německy; byl-li v dobré náladě,
přimaloval holubičku, když mu něco
přeletělo přes nos, napsal jen zkratku
Ign.) a jeho první čtenáře to bylo slovo
obyčejné, všedně banální, bez
jakéhokoli emotivního náboje. Kdyby
byl býval chtěl čerstvě dostudovaný
právník se smyslem pro logiku nazvat
pátý měsíc v roce nějak snivě, poeticky,
byl by použil slovo květen. To bylo v době
zkomponování „Máje“ jedenatřicet
roků mladé; v roce 1805 ho vydupal ze
země Josef Jungmann z Hudlic, kam se
brzy vydáme my Lánští na výlet.
Ostatně on Máchův „Máj“
(odhlédneme-li od křehkých slok,
zasazených do děje kvůli kontrastu a
vytržených z myšlenkového kontextu)
není žádná idyla, ba naopak. Byl pozdnj
wečer, prwnj mág, byl lásky čas – a
zoufalá Jarmila skokem do jezera
naplnila zkušenost, že nevěsta v máji
lehá na máry. A pak už je to ponuré až do
konce.
Máj anebo květen, berme to tak, že
obvykle se dějí věci obvyklé. Věci se dějí,
protože nadešel jejich čas, a ne proto, že
se píše to či ono datum. Jednou přichází
povolení zřídit na Lánech kostel (19. 5.
1747), jindy se pokládá základní kámen
k nové škole (19. 5. 1800), jindy se
odhaluje pomník obětem Velké války a
téhož dne se na Slovance zahajuje
provoz v nové restauraci (15. 5. 1927),
jindy se otvírá na Palouku sokolovna
(20. 5. 1934), jindy nám berou
Stochováci nádraží (28. 5. 1961). Jak jde
čas a život.
Jistou pravidelnost mají květnové
extrémy počasí. Třeba průtrže mračen
(21. 5. 1920) nebo krupobití (18. 5. 1939
a 19. 5. 1959). O ty samozřejmě
nestojíme. My bychom raději, aby se
naplnil řád pranostik: Studený máj – v
stodole ráj a V květnu nemá pastýři
oschnout hůl, poněvadž májová krůpěj za
dukát. (Přiměřená) houšť a (přiměřeně)
větší kapky! Je jich třeba.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Veøejné zasedání
Dne 15.dubna 2019 proběhlo v Salonku nad
Narpou veřejné zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé projednali a schválili:
· rozpočtovou změnu č. 2/2019 ;
· výsledek výběrového řízení na akci „Oprava
živičného povrchu ulice U Kasáren, Lány“
a podpis smlouvy s firmou STRABAG, a.s.,
Praha 5;
· výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce křižovatky komunikace p.č. 1273,
Lány“ a podpis smlouvy s Klika&Dvořák
s.r.o., Kladno;
· výsledek výb. řízení na akci „Berounská ul. –
oprava chodníků, Lány“ a podpis smlouvy s
firmou Klika & Dvořák, s.r.o, Kladno;
· výsledek výběrového řízení na akci „Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělání ZŠ Ch. G. Masarykové v Lánech“
a podpis smluv: část A: Vybavení nábytkem firma MAKRA DIDAKTA s.r.o., Nymburk;
část B: Výukové pomůcky – firma VComfort
s.r.o.,Praha 10; část C: IT + Konektivita - firma
VComfort s.r.o., Praha 10;
· změnu hranice katastrálního území Vašírov
mezi obcemi Stochov a Lány;
· Zastupitelstvo obce Lány rozhoduje o pořízení
změny č. 1 Územního plánu obce Lány
z vlastního podnětu a rozhoduje o obsahu
změny. Dále rozhoduje, že změna č. 1
územního plánu bude pořízena zkráceným
postupem podle §55a) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu;
· smlouvu se společností ČEZ Distribuce a.s.,

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Děčín na zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021766 na pozemku p.č. 200/3
v k. ú. Lány a podpis smlouvy;
účetní závěrku vč. výsledku hospodaření
příspěvkové organizace Mateřské školy Lány
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018
v celkovém zisku 3.373,17 Kč a převedení
zisku hospodaření z roku 2018 v celkové výši
3.373,17 Kč do fondu odměn MŠ Lány;
rozdělení dotací z rozpočtu obce na činnost
společenských, sportovních a zájmových
organizací ;
starostu Karla Skleničku jako zástupce obce
Lány na valnou hromadu VKM Kladno, a.s.;
vstup (vznik členství) obce do Svazku měst
a obcí VKM;
Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku
obcí ze dne 3. 4. 2003 a Stanovy Svazku měst
a obcí VKM a podpis Smlouvy o vytvoření
dobrovolného Svazku obcí;
finanční podporu ve výši 8.275,- Kč pro Zdravotní družinu ZŠ Lány ve prospěch projektu
„Vzdělávací víkend pro české a německé členy
Školní zdravotní služby“;
mimořádnou dotaci pro spolek Mládež sobě
z. s. na konání hudebního festivalu Rocková
NaKopanina 2019 ve výši 120.000,- Kč;
nákup vozidla Mercedes Benz Vito 113 CDi
4x4 za částku 182.815,- Kč pro potřeby jednotky SDH Lány;
přijetí finančního daru 14.127,- Kč pro Obecní
knihovnu Lány od spolku Naše Lány z.s.
Ing. Lenka Hrotíková

Poèasí napínalo úèastníky sabatu do poslední chvilky
Pokud by nezapršelo, pálení ohně i ohňostroj
bychom si museli kvůli nebezpečí požáru
odpustit. Kdyby v úterý pršelo jako předchozí

den, akce by se nejspíš nekonala rovněž, protože v
takovém počasí by psa nevyhnal.
Pokračování na str. 3.
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Uklizeno!
V dubnu se 11 našich spolků, organizací
či skupin zapojilo do akce Ukliďme
Česko.
Díky nim teď nějakou dobu nenarazíte
při svých procházkách na Pánovku, na
Betynku, pod Starý zámek, kolem fotbalového hřiště a tenisových kurtů, na
obchvatu nebo kolem modelářského
letiště na žádné odpadky. Stranou úklidu nezůstaly ani dětské hřiště u rybníka
a jeho okolí a sokolovna. I ty jsou připraveny pro letní sezónu na své návštěvníky.
Úklidu se dočkalo i dětské a sportovní
hřiště ve Vašírově (včetně více či méně
přilehlých prostranství a komunikací).
Rád bych všem zúčastněným poděkoval
za jejich přidání ruky k dílu a nám všem
popřál, aby pořádek vydržel co nejdéle.
Vítek Rybář, předseda Komise pro
obecní rozvoj, veřejný pořádek a zeleň

Volby do Evropského parlamentu
V pátek 24. května a v sobotu 25.května 2019 se
uskuteční volby do Evropského parlamentu.
V Lánech budou celkem dva volební okrsky
a volební místnosti budou zřízeny v budově
základní školy čp. 418. Volební okrsek č. 1:
Bezejmenná, Čs. armády, K Rybníku, Ke
Hřbitovu, Krátká, Lipová, Masarykovo náměstí,
Křivoklátská čp. 1345, čp. 414, Na Ohradech,
Nová, Pod Kopaninou, Polní, Příční, Pustinka,
Školní, U Kasáren, U Statku, U Špýcharu, Za
Humny, Za Školou, Zahradní, Zámecká. Volební
okresek č. 2: Berounská, Březová, Hořkovec,
Ječná, Jetelová, K Betynce, Ke Spálenému křížku,

Ke Studánce, Klíčava, Koněspřežní, Křivoklátská, Lesní, Luční, Nové Dvory, Okružní, Píně,
Pod Hřištěm, Pod Lesem, Sadová, Sluneční,
U Lipky, V Chaloupkách, Vašírov. Voliči bude
umožněno hlasování po prokázání totožnosti
platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem České
republiky. Volební lístky budou voličům dodány 3
dny před konáním voleb do Evropského
parlamentu.
Šárka Steinbrecher

Zastupitelé schválili dotace spolkùm na rok 2019
Plánované
Požadovaná Schválená
výdaje 2019 (Kč) dotace (Kč) dotace (Kč)

Žadatel

Sbìr nebezpeèného odpadu
Mobilní svoz nebezpečných odpadů
a odpadů určených ke zpětnému odběru
se uskuteční v sobotu 11. května. Sběrná
místa jsou: Lány před obecním úřadem
od 7:50 do 8:30 hodin a ve Vašírově
u kapličky od 8:40 do 9:10 hodin. Do
nebezpečného odpadu můžete přinést
např. pneumatiky, elektrospotřebiče,
nebezpečný odpad (oleje, znečištěné
obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné
tkaniny, ředidla, teploměry, fotochemikálie, rozpouštědla, zásady, pesticidy,
léky, baterie, olověné akumulátory,
nádoby od sprejů). Připomínáme, že
nebezpečné odpady se odevzdávají
v danou hodinu přímo zaměstnancům
specializované firmy. Nevozte je na
sběrná místa předem.
Dana Hnízdilová

Oèkování psù
MVDr. Šlégr bude provádět očkování
psů proti vzteklině v Lánech před obecním úřadem 15. května 2019 od 13:00
do 16:00 hodin a ve Vašírově u kapličky
od 16:00 do 16:30 hodin.

1.

Tělocvičná jednota Sokol Lány,
pobočný spolek

630.000,-

230.000,-

210.000,-

Renovace podlahy, běžné opravy,
údržba areálu, vysoušeč na ruce,
provozní náklady, nákup náčiní,
cestovné a turnaje.

2.

Chorus Laneum, z.s.

115.000,-

30.000,-

30.000,-

Hudební doprovod, provozní náklady.

3.

Občanské sdružení pro pod.
Muzea T. G.M. v Lánech

20.000,-

10.000,-

10.000,-

Den s TGM 2019, zájezd.

4.

Naše Lány, z.s.

738.030,-

35.000,-

35.000,-

Domeček, příměstský tábor pro děti,
Čtení pro celou rodinu, Dýňořezání,
Lánský den plný her.

5.

Náš Vašírov, z.s.

20.000,-

10.000,-

10.000,-

Společenské akce, údržba sportoviště,
propagace.

6.

Spolek Mládež sobě

150.000,-

130.000,-

10.000,-

Nájem, provoz a vybavení, hudební
festival.

7.

Vlast. dobročinná obec
Baráčníků Lány-Vašírov, p. sp.

8.000,-

4.000,-

4.000,-

Chlapecký kroj, doplňky, zájezd.

8.

Sportovní stáj Lány-Vašírov z.s.

1.100.000,-

55.000,-

13.000,-

Vybavení jezdeckého kroužku, náklady
na závody, soustředění, krmivo.

9.

Modelářský klub Lány a okolí,
pobočný spolek

93.000,-

30.000,-

30.000,-

Akce, soutěže, údržba letiště.

10.

Fiat Multipla klub ČR, z.s.

50.020,-

5.000,-

3.000,-

Provozní náklady, reklamní předměty.

11.

Základ. organizace Českého
zahrádkářského svazu Lány

15.560,-

5.000,-

5.000,-

Zájezdy.

12.

Český svaz včelařů, o.s.,
základní org. Lány, p. spolek

14.795,-

10.000,-

10.000,-

Pomůcky pro včelaře, léčiva.

13.

Hokejová síň – Hošek, z.s.

460.000,-

50.000,-

35.000,-

Nové vitríny na expozice.

14.

Hokejový klub Lány

100.000,-

60.000,-

60.000,-

Nájem ledové plochy.

15.

Tenisový klub Lány, z.s.

247.000,-

30.000,-

30.000,-

Turnaje pro děti, provozní náklady.

16.

Sportovní klub Lány, z. s.

384.000,-

291.000,-

140.000,-

Platby rozhodčích, pronájmy, poplatky,
praní dresů, latex na lajnování,
pohonné hmoty do sekaček, vybavení
hřiště, údržba a opravy.

17.

SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Lány

147.200,-

87.000,-

85.000,-

Oddíl mládeže, provozní náklady,
stejnokroje, školení, propagace.

18.

Divadlo Lány z.s.

101.000,-

33.000,-

25.000,-

Nájem, scény, kostýmy, propagace.

19.

Základní kynologická
organizace Lány

203.575,-

131.000,-

10.000,-

Nájem a údržba výcvikového prostoru,
nákup traktoru, elektrocentrála.

Policejní okénko
Dne 6. dubna strážníci Městské policie
v Novém Strašecí pomohli odhalit v obci
Lány původce černé skládky. Na žádost
starostů obce Lány a Tuchlovice prověřovali neoprávněné ukládání odpadu
v lokalitě Kadlice. Jednalo se o různý
domácí i stavební odpad. Po řádném
zadokumentování místa a kontrolou
odpadu se podařilo zprostředkovaně
zjistit osobu, která odpad na místo vyvezla. Viník si místo po sobě vyčistil
a pokuta ho neminula.

Požadovaný účel

20.

Svaz diabetiků Nové Strašecí

5.000,-

Příspěvek na ozdravné pobyty.

21.

Svaz zdravotně postižených Rakovník

5.000,-

Příspěvek na lázeňské pobyty, kulturní
akce.

5.000,-

Příspěvek na krmivo pro
handicapovaná zvířata.

22.

AVES z.s.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Májová veselice pøed Narpou
Obec Lány ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obcí Lány-Vašírov pořádají akci Májová
veselice. Všichni jste srdečně zváni na sousedské
posezení a popovídání na lánské návsi před hospodou Narpa. Těšíme se na vás v sobotu 25. května
2019 od 15:00 hodin.
Program akce: zahájení sousedského odpoledne;
děti z MŠ Lány předvedou své tanečky; lidové
tance zatančí Folklorní soubor Čtyřlístek z Nového Strašecí; lidové tance zatančí žáci ZUŠ Stochov; sólo pro svobodná děvčata s krojovaným
Jeníčkem pod májí. Od 16:00 do 18:00 hodin
Motovidlo Praha zahraje písničky od Bacha po

8. 5.

Vlacha. 18:00 – 23:00 hodin hraje kapela Akustik
Band (Viola Richterová).
Pro děti na sokolském hřišti: kreativní dílna na
výrobu květinových věnečků do vlasů a skákací
hrad (15:00 – 18:00 hodin); jízda na ponících
(16:00 – 17:30 hodin); divadlo pro děti: Hra
o pejskovi a kočičce v podání Divadla Zuzany
Fricové (17:00 – 17:30 hodin).
Občerstvení zajišťuje Hospoda Narpa a Občerstvení na kolečkách (palačinky slané/sladké,
bramboráky, speciality na grilu, nápoje teplé/
studené a bar).
Jana Drastilová a Hana Schritterová

Soutìž Lánské pohledy 2019 – startuje 1. kvìtna
S krabičkou před okem dokážou zachytit svět
kolem nás takový, jaký je, a přesto to jsou pohledy,
které většina lidí nikdy neuvidí. Máme na mysli
fotografy, kteří podstupují ledacos v honbě za tím
nejlepším a jedinečným snímkem. Rádi bychom
jejich vidění světa přiblížili lánským občanům,
a proto již potřetí vyhlašujeme fotosoutěž Lánské
pohledy 2019 pro fotografy nejen z Lán a Vašírova. Cílem je získat zajímavé pohledy na naši obec,
okolí obce, stavby, lidi, sportovní, kulturní a společenské aktivity, postřehy aj. Výherce hlavní
soutěže určí odborná porota. Dále bude udělena
i cena čtenářů internetových stránek obce Lány,

na kterých budou všechny fotografie vystaveny.
Fotografie je možné předat do 15.8.2019. Fotografie barevné i černobílé budou přijímány v el.
podobě (formát JPG) nebo vytištěné (formát 10 x
15 cm a více). Předání lze provést emailem na
adresu: fotosoutez@lany.cz, poštou nebo osobně
na obecním úřadě. Podrobné podmínky fotosoutěže najdete na internetových stránkách
www.obec-lany.cz. Vyhlášení výsledků soutěže
proběhne 14.9.2019 na Kulinářském jarmarku.
Ernest Kosár, místostarosta obce, a Vítek Rybář,
předseda Komise pro územní rozvoj, veřejný
pořádek a zeleň

Kino ve Vašírovì prozradí, po èem muži touží
Obec Lány a spolek Náš Vašírov, z.s. všechny
srdečně zvou do Letňáku ve Vašírově na českou
komedii Po čem muži touží.
Přijďte v sobotu 8. června 2019 ve 20:30 hodin na
vašírovské hřiště. Promítat pod širákem se začne
po setmění, film trvá 95 minut. Hrají: A.
Polívková, J. Langmajer, M. Hádek, L. Vlasáková,
P. Tomicová a další. Režie Rudolf Havlík.

Rocková NaKopanina
pod novou taktovkou
Srdečně vás zveme na 7. ročník hudebního
festivalu Rocková NaKopanina. Tato akce se již
tradičně bude konat na modelářském letišti
v Lánech v sobotu 22. června od 15:30 hodin.
Festival zahájí s kytarou The Most Naked Man,
později nás COVERS for Lovers naladí na festivalovou vlnu, kladenská kapela Anopheles předvede ten pravý rock, The Fialky pořádnou show
a nakonec si všichni společně zaSKÁčeme se
známou slánskou kapelu TOTÁLNÍ NASAZENÍ.
Občerstvení zajištěno. Vstup 100,- Kč.
Těší se na vás pořadatelé akce:
Spolek Mládež sobě z.s.

Kalendáø akcí
kvìten/èerven 2019

Promítáme za každého počasí (připraven bude
velký stan). S sebou si vezměte na sezení deky nebo skládací křesílka. Na místě budou připravené
lavičky a sedací sety. Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Jana Drastilová,
Komise pro společenský život v obci

Běh vítězství, zámecký park, 47.
ročník amatérských běhů pro
děti, mládež a dospělé (TJ
Sokol, Obec Lány, ZŠ)
11.5. Výlet do Hudlic a Svaté, odjezd
9:00 od sokolovny (TJ Sokol)
18. 5. Lánské aerovleky, modelářské
letiště Lány (MK Lány)
18.5. Tenisový turnaj Lány Open od
14:00 hodin (TK Lány)
24. 5. Bogrács guláš, před hospodou
Narpa od 20:00 hodin
(Společně pro Lány a Vašírov)
25. 5. Májová veselice, před hospodou
Narpa od 15:00 hodin (Obec
Lány, Baráčníci, SDH)
25. 5. Skotské veselí, hřiště ve Vašírově, (Náš Vašírov)
31. 5. Oslava Mezinárodního dne dětí,
zábavné dopoledne na zahradě
MŠ (MŠ Lány)
31.5. Přehlídka shozů, demonstrační
obůrka 9-16 hodin(LS Lány)
8.6.
Letní kino – Vašírov, 20:30
hodin na vašírovském hřišti
(Obec Lány, Náš Vašírov)
1. 6. Turnaj veteránů do 59 let, tenis
(TK Lány)
2. 6. Lány OPEN, turnaj ve dvouhře
tenisu (TK Lány)
8. 6. Župní závody předškoláků, za
sokolovnou, dopoledne (Sokol)
8. 6. Vašírovský úsměvný volejbal –
hřiště ve Vašírově, turnaj (Náš
Vašírov)
15. 6. Lánský den plný her, dětské hřiště a okolí Žid. rybníka 13 -18
hodin (Naše Lány, Obec Lány,
SDH, Baráčníci, Modeláři)
15. 6. Lánská smeč – Memoriál J.
Zelenkové, kurt u sokolovny,
turnaj ve volejbalu (TJ Sokol)
15. 6. Večerní zábava pod širým nebem,
u hasičské zbrojnice se skupinou V Pantoflích od 20:00 hodin
(SDH)
17. 6. – 20.6. Olympiáda dětí a mládeže,
za sokolovnou (ZŠ Lány, Obec
Lány,TJ Sokol)
17. 6. Tělovýchovná akademie, v sokolovně, v podvečer (TJ Sokol)
22.6. Memoriál Pavla Sláničky, turnaj
v nohejbale, za sokolovnou
(Náš Vašírov, Obec Lány)
22.6. Rocková Nakopanina od 15:30
hodin na modelářském letišti
(Mládež sobě)
28. 6. Koncert Chorus Laneum, sokolovna Lány
29. – 30.6. Turnaj mladších žáků, tenis
(TK Lány)
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Informace praktického lékaøe
Vážení pacienti,
vzhledem k odchodu vypomáhající
lékařky na mateřskou dovolenou a za
současné personální situace ve zdravotnictví, kdy získat ke spolupráci jiného
lékaře je nereálné, se musím zaměřit na
efektivní využívání ordinační doby a dovoluji si vás tedy požádat o součinnost.
Pokud potřebujete předepsat trvale
užívané léky, sepište si jejich potřebu na
tři měsíce a objednejte je u zdravotní
sestry. Následně si vyzvednete předpisy
v ordinaci či Vám je komfortně mohu
poslat formou SMS na mobilní telefon.
Pacienti, kteří si během čtvrtletí opakovaně přichází do ordinace vždy pro část
medikace, plýtvají časem, který bych
mohl věnovat léčbě dalších pacientů.
Dále prosím, abyste všemožná potvrzení a žádosti, jejichž vydání není spojeno
s bezprostředním vyšetřováním
zdravotního stavu žadatele,
projednávali přednostně se zdravotní
sestrou v době určené pro
administrativu, tedy mimo ordinační
dobu lékaře. Děkuji vám.
Zároveň připojuji informaci, že osobám
nad 65 let věku pojišťovny v současné
době plně hradí jednorázové – doživotní
očkování proti zápalu plic vakcínou
Pr e v e n a r 1 3 . Z á j e m c i s e m o h o u
telefonicky objednat k aplikaci vakcíny.
MUDr. Volf Jakub, lékař pro dospělé

Poèasí napínalo úèastníky ....
Pokračování ze str. 1
Nakonec všechno dopadlo dobře a
doufám, že jste si tradiční Pálení
čarodějnic na modelářském letišti užili.
Děkujeme všem, kdo se na akci podíleli:
škole a školce za výzdobu obce,
dobrovolným hasičům, spolkům
modelářů a baráčníků, Cateringu Na
Mlejnici, skvělé kapele Kupa, Lili
airbrush tetování pro děti, technickým
zaměstnancům obce, dobrovolníkům i
pomocníkům, Jirkovi Luskovi za
povídání o nebi nad Lány a
spoluobčanům, kteří neváhali s blížícím
se sabatem vzít k sobě na byt nějakou tu
čarodějnici. Dík patří i všem
účastníkům, kteří posílají fotky.
Kompletní fotogalerii z akce najdete
zde:https://photos.app.goo.gl/PenuVw
CYJ3bgbgeR9 .
Jana Drastilová, Komise pro
společenský život v obci

Pøehlídka shozù zvìøe
Tradiční přehlídka shozů z Lánské obory
proběhne v sobotu 31. května 2019 od
9:00 do 16:00 hodin v demonstrační
obůrce Lánské obory Lesní správy Lány.
Petra Mastná

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co se dělo v měsíci dubnu v MŠ:
5.4. naši předškoláci měli svůj důležitý den,
proběhl zápis do Základní školy Lány.
V týdnu 8.4. – 11.4. byl v naší školce vyhlášen sběr
papíru. Celkem se nám podařilo s pomocí rodičů
a veřejnosti odvézt k recyklaci 440 kg papíru.
Výtěžek ze sběru bude použit na péči o živočicha
v záchranné stanici AVES na Čabárně. Také
proběhl odvoz použitých baterií (55 kg) a 56 kusů
nefunkčních mobilů v rámci soutěže Eko EDA –
Strážce pralesa.
11.4. navštívili předškoláci ZUŠ Nové Strašecí.
Děti se seznámily se všemi druhy nabízených
oborů – hudební, výtvarný, taneční i literárnědramatický. Děti si vyzkoušely aktivity nabízené
v jednotlivých oborech, zahrály si na hudební
nástroje a vytvořily hrad plný rytířů, princezen
a draků. Rodiče dostali informace o zjištěném
talentu jejich dětí a informace k zápisu do ZUŠ.
16.4. Jsme uspořádali tradiční akci Hop, zajíčku,
do pelíšku žáků školní družiny ZŠ a předškoláků
z MŠ. Byla plná her, soutěží a zábavy. Děti si
společně zasoutěžily, chodník u školky se proměnil v barevný koberec plný jarních motivů.
Velikonoční zajíček jim přinesl sladkou odměnu –
mrkev a šáteček. Setkání se dětem líbilo a za rok se
opět těšíme na další spolupráci.

Na úterý 16.4. jsme do třídy Kytičky pozvali rodiče na jarní setkání, které jsme společně zahájili
cvičením ticha. Přítomným rodičům jsme
předvedli básničky a písničky nejen s jarní
a velikonoční tematikou. Také si s dětmi mohli
vyzkoušet práci s našimi didaktickými pomůckami, vyrobit si proplétané vejce a namalovat si
velikonoční kraslici. Rozloučili jsme se chůzí po
elipse na novém koberci. Odpoledne proběhlo ve
velmi příjemné a komorní atmosféře.
26.4. Odpoledne se na zahradě mateřské školy
konala zahradní slavnost – Den Země pro rodiče
s dětmi. V letošním roce jsme zvolili téma Jaro,
léto, podzim, zima. Děti přivítaly čtyři víly, které
byly smutné, že jejich sukně jsou málo pestré.
Děti vílám pomohly sukýnky vyzdobit. Za svoji
šikovnost a obratnost v jednotlivých disciplínách
dostaly ocenění jako například sněhovou vločku,
květinu nebo motýlka, jahody a třešně, lístečky.
Jarní víle děti ozdobily sukénku květinami
a motýlky a zimní víle sněhovou vločkou. Letní
a podzimní víla měla též barevnou sukénku
ozdobenou typickými symboly svého období. Za
pomoci dětí se všem vílám s krásnými barevnými
sukněmi na slavnosti tancovalo vesele a radostně.
Děti si i pohrály a společně s rodiči si na akci
mohly vyrobit i skládačky, ozdoby nebo si vytvořit
vílu z různých materiálů. Připraveno bylo i bohaté
pohoštění. Na závěr pro všechny, kdo zavítali na
slavnost, čekalo kouzelné bublinkové představení. Slavnost se velmi vydařila, aprílové počasí
nám dopřálo velmi teplé odpoledne. Děkujeme
všem a těšíme se na příští rok!
Miluše Vaněčková,
ředitelka Mateřské školy Lány

SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT
Pozvánky Muzea T. G. Masaryka
Pobočka Muzea T. G. M. Lány:
Srdečně zveme na výstavu fotografií EXOTIKA
S ČSA, jejím autorem je lánský občan Pavel Cibík.
Výstava připomíná dobu, kdy ČSA měla privilegium pro létání s letadly Tu – 04A. Po určitou dobu,
na přelomu padesátých a šedesátých let 20. st.,
Československé aerolinie provozovaly jako první
dálkovou linku s proudovým letadlem na trase
Praha – Jakarta. V této době ČSA jako jediná
společnost (vyjma Aeroflot) provozovaly mnoho
spojení s významnými městy Dálného, Středního
a Blízkého východu a severní i západní Afriky.
Výstavu slavnostně zahájíme v našem muzeu ve
čtvrtek 9. 5. 2019 od 17:00 hodin a potrvá do 6. 6.
2019.
Rakovnické Muzeum T. G. M. :
Muzeum T. G. M. Rakovník a Královské město
Rakovník Vás srdečně zvou na tradiční oblíbenou
akci „Vysoká brána 2019”, která začíná 7. 5. 2019
večerním historickým průvodem zakončeným
šermířským kláním s ohňovými efekty skupiny
scénického šermu Burdýři.

Dne 8. 5. 2019 budete moci zhlédnout historický
průvod a vystoupat poprvé v této sezóně na ochoz
Vysoké brány v Rakovníku. V jejích prostorách
bude pro děti připravená výtvarná dílna.
Nad Vysokou bránou najdete středověké ležení
Klubu středověké vojenské historie Maligarde
a Komendy Rakonitz.
Ve Vysoké ulici budou během celého dne probíhat
šermířská, hudební, taneční, kejklířská a divadelní vystoupení. U Pražské brány můžete obdivovat
ukázky výcviku dravců skupiny Falconia,
poslechnout si v mansardě muzea jazzového
kytaristu Libora Šmoldase a přitom zhlédnout
výstavu Žena a její svět v době 1. republiky. V průběhu celého dne je možné si zastřílet na Pražské
bráně za účasti Sboru rakovnických ostrostřelců.
Před muzeem bude pro děti připravena historická
střelnice a oblíbený historický kolotoč. Po celý
den budou ve Vysoké ulici a u Pražské brány
umístěny historické stánky s jarmarečním
zbožím, jídlem a pitím.
Irena Smržová,
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech.
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ZE ŠKOLY
příští školní rok bude otevřena jedna první třída.
6. 4. – Do úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko! se zapojilo 24 žáků páté až deváté třídy.
Uklízeli od modelářského letiště až na Betynku a
nasbírali 12 pytlů odpadu a 6 pneumatik.

Zprávy ze školy
29. 3. – Děti ve školní družině si užily zábavné
odpoledne ve společnosti klauna Fíly.
Program 4. oddělení školní družiny zpestřily
v březnu návštěvy vedoucí Městské knihovny
v Novém Strašecí paní Tomšů a vedoucího školní
jídelny pana Lusky. Společným tématem bylo
povídání o knihách.
31. 3. – Žáci, rodiče i pedagogové se letos potřinácté setkali v Muzeu T. G. M. na tradiční akci
„Čtení pro celou rodinu” organizované spolkem
Naše Lány. Odpoledne bylo věnováno autorům
Miloši Kratochvílovi a Jaroslavu Foglarovi. Jejich
životem a dílem posluchače provedly žákyně
Aneta Bednářová, Ema Čadilová a Josefína Anna
Šnajdrová. Ukázky z tvorby předčítali: Magdaléna Norková, Berenika Svobodová, Anna Sýkorová, Tomáš Luska, Metoděj Fingerhut, Julie
Vengrinová, Patricia Albertová a Viktoria Ella
Steinbrecher. Hudební vstupy si připravily žákyně 5. a 9. třídy vedené p. uč. Řezáčovou. K zhlédnutí bylo v muzeu šest kolektivních výtvarných
prací a cca 100 prací jednotlivců či skupin žáků.
Nejlepší práce z každé kategorie a i společná
třídní díla byly v muzeu během odpoledne oceněny. Všechny děti, které se do výtvarné soutěže
zapojily, obdržely od organizátorů pamětní list
s fotografií své práce a sladkou odměnu.

8. 4. – Žáci 4. ročníku se zúčastnili vzdělávacího
programu dopravní výchova na dopravním hřišti
v Kladně. Týden nato si ve škole napsali test
z dopravní výchovy. Ti úspěšní obdrží Průkaz
cyklisty. Akci zajišťuje Labyrint – SVČVS Kladno.
9. 4. – Je známo, že bubnování má velmi pozitivní
vliv na zdraví člověka, a tak nás navštívil pan
Zdeněk Roller se svými bubny. Do tělocvičny jich
vměstnal tolik, že se každý žák aktivně zapojil do
hudební produkce. Děti se v tělocvičně během
dopoledne vystřídaly ve čtyřech skupinách. Byly
bubnováním nadšené a dokonale si užily pocit
společného souznění v jednom rytmu.
10. 4. – V osmé lekci finanční gramotnosti žáci 8.
třídy tvořili soubor rad pro správnou reklamaci ve
formátu QR kódu a zabývali se zodpovědným
zadlužováním.
16. 4. – Na třídních schůzkách učitelé hodnotili
chování a prospěch žáků za 3. Q. školního roku.
16. 4. – Děti ze školky a školní družiny si společně
užily herní odpoledne „Se zajíčkem za vajíčkem!”
16. 4. – Klub mladého diváka se do Městského
divadla v Kladně vydal tentokrát za českou klasikou, divadelní adaptací Hrubínovy „Romance pro
křídlovku“.
V dubnu ve škole proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, více na školním webu
v sekci Soutěže.

2. 4. – Do Městské knihovny v Novém Strašecí se
na návštěvu vypravili žáci 3. B.

Škola se přihlásila do národního testování žáků 3.
a 5. ročníků organizovaného společností Scio.

5. 4. – V odpoledních hodinách se konal zápis do
1. třídy pro školní rok 2019/2020. Z celkového
počtu 34 dětí bylo přijato 32 žáků, z nichž pět
zvažuje odklad školní docházky o jeden rok. Pro

V soutěži ve volejbale, jejímž organizátorem byla
3. ZŠ ve Slaném, vybojovali hoši 8. a 9. ročníku
skvělé 3. místo.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT
Pozvánka na turistický pochod se Sokolem
V neděli 20. května 1934 se otvírala na lánském
Palouku sokolovna. Sokol založili v roce 1862
Jindřich Fügner s Miroslavem Tyršem. Traduje
se, že na myšlenku vlastenecky orientované
tělovýchovné organizace, obnovující antický
ideál harmonie duše a těla, přišli při svých
společných vycházkách okolím myslivny Na králi
nedaleko Hudlic. Možná právě zde Tyršovi
poprvé vytanuly na mysli obraty pochodem vchod,
čelem vzad, podpor ležmo za rukama, skok
plavmo, stoj spatný apod., které se časem staly
součástí naší sportovní terminologie.
Na králi se v roce 1839 narodila i maminka jiné
významné české osobnosti, lexikologa Josefa
Jungmanna (1773 – 1847). Ten na studiích
nejdřív skoro zapomněl česky, ale posléze se
zastyděl a na poslední chvíli probudil naši

mateřštinu z téměř smrtelného spánku. Víte, že
např. slova látka, kolmý, předmět, obřad, vzduch,
příroda, povídka, ale třeba také úplatek, spropitné
a melouch přivedl na svět právě on?
Jungmannovým hudlickým vrstevníkem byl
první lánský učitel Jan Patera. Ten, který
vzdělával děti v lánské škole, k níž se za rychtáře
Skleničky pokládal základní kámen v květnu roku
1800. Budova stojí dodnes na kraji někdejšího
Palouku, na kterém vyrostla v budoucnu
sokolovna.
Není to několik dobrých důvodů, proč se v sobotu
11. května 2019 vydat s lánskými sokoly na výšlap
do Hudlic? Odjezd autobusem v 09:00 hod. od
sokolovny, organizační informace a kontakty na
straně osm květnového Lánského zpravodaje.
Václav Vodvářka, lánský písmák

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.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro děti s rodiči
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh. Dílna
ručních prací je vhodná i pro starší
děti.
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(22.5. ,12.6. a 22.6.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I. – III.
Dále z programu
· Beseda Zdravé osamostatňování dětí
aneb Jak nevytvářet mama hotel se
uskuteční ve středu 15. května od
10:00 hodin s Mgr. Zuzanou Hanákovou. Probereme tzv. separační úzkost, první strachy, klíčové vývojové
fáze, krizové momenty, přechodové
rituály ...
· Beseda Předcházení konfliktům
v rodině se uskuteční ve středu
5. června od 10:00 hodin s Mgr.
Zuzanou Hanákovou. Kdo tu vládne
– rodič/dítě/dospělý? Jak vzniká
konflikt. Jak zacházet s konfliktem
v rodině. Co dělat před, při a po
konfliktu ...
· Kurz první pomoci – Vše, co
potřebuješ, jsou dvě ruce se pro
veřejnost usku-teční v úterý 11.
června od 10:00 hodin pod vedením
záchranáře Mar-ka Hylebranta.
Přijít může každý. Vhodné i pro
seniory ...
· Rodinné poradenství – Mgr. Zuzana
Hanáková, 602 285 259 nebo
hanakova.zuzana@email.cz
· Právní poradenství pro rodiny – Mgr.
Kristýna Spalová,
kristyna.spalova@email.cz
· Senior poradenství – Simona Piskláková, sdruzeni@lany.cz
· Laktační poradenství – Věra Lintymerová, nebo 777 587 952 nebo
laktacniporadce@centrum.cz
· Personální a mzdové poradenství –
Magda Žižková, DiS,
magdaf@centrum.cz
· Základní sociální a formulářové
poradenství – Simona Piskláková,
sdruzeni@lany.cz
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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Budko, boudièko, kdo v tobì
pøebývá?
Byla jedna budka, ale nebyla to obyčejná
budka. Byla začarovaná. Byla to… Já
dobře vím, co vás napadá. Mě také.
Jenže nesmíme brát klasiku dogmaticky
do slova a do písmene. To by někdy
mohlo být na budku. Tohle byla a je
knihobudka. Opět pozor! Znám lidi, co
mají doma na ministerstvu úlevy celé
příruční knihovničky, a znám děti, které
provokují pana učitele tím, že slovo
knihovna rozdělují zásadně tak, aby
slabika kni- zůstala na konci jednoho
řádku a pobuřující zbytek vyšel na řádek
druhý. To, co mám na mysli, to je úplně
jiný případ.
Svůj k svému. Na oněch místech je ve
Vašírovském Dvoře sterilně čisto a naglančeno, na stolech se objevuje jídlo
a pití a do knihobudky snesli a snášejí
hodný lidi (abych pokračoval v duchu
shora citovaného filmu „S tebou mě baví
svět“) potravu duševní. Kalokaghátia
spočívá v harmonii těla a ducha, bez ní
má našinec v hlavě nikoli duchovno,
nýbrž duc h****.
Po gáblíku se patří zákusek a digestivum. Tím může být i poklidná četba.
Nesedíme-li za stolem sami, nýbrž ve
společnosti, není zdvořilé zírat do
mobilu ani zahloubat se do poutavé
publikace; to si nechme obojí na doma.
Knihobudka slouží k tomu, abychom si
vybrali z duchovna to, nač máme právě
chuť, odnesli si to jako výslužku domů,
v klidu to přečetli a příště to vrátili na
původní místo pro další fajnšmekry.
Přinést můžeme na oplátku z vlastní
kuchyně i něco tištěného na ochutnání
ostatním. Zatímco jídla z talíře a pití
z láhve konzumací ubývá, myšlenek
z knížek nikoli, ba naopak, ty se množí.
Praská-li vám vlastní knihovnička ve
švech, ale současně nemáte nic neznámého ke čtení, zajděte do knihobudky ve
Vašírovském Dvoře. Je to taková vlastenecká Bouda po našem.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Podìkování
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány děkuje všem návštěvníkům
Hasičského plesu za vytvoření skvělé
atmosféry a za klidný průběh celého
plesu, celkem už 19. v pořadí. Samozřejmě se už těšíme na další ročník
a snad ta kulatá dvacítka bude stejně
úspěšná. Děkujeme všem sponzorům za
jejich dary, Baráčníkům, Sokolu a obci
za spolupráci a ostatním účastníkům za
projevenou přízeň.
SDH T. G. Masaryka Lány

SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT
GULÁŠfest 2019 – pøedstavujeme odvážné soutìžící
Opakování je matka moudrosti, a tak opět troubíme do světa: Obec Lány pořádá v sobotu 3. srpna
2019 od 13:00 hodin před hospodou Narpa soutěž
o nejlepší specialitu GULÁŠfestu 2019. Vítěz si
odnese poukaz do prestižní pražské zámecké
restaurace Chateau St. Havel a sud piva. Co se
uvaří, to se také na náměstí s gustem sní. Přijďte
fandit, nasávat vůně, ochutnávat a bavit se.
Představujeme Vám odvážné soutěžící: 1.
Hokejová síň Hošek, 2. Vlastenecko-dobročinná
obec baráčníků Lány-Vašírov, 3. Muzeum T. G.
Masaryka v Lánech, 4. Křivoklátská hospoda –
Vladimír Hlíša, 5. Petr Dzurec & Zuzana
Hinková, 6. Das Gulasch – TJ Sokol Lány, 7.
Sauna klub Lány, 8. Mlsouni – Veronika
Balogová. Maximální počet pracovních míst je
deset. Zájemci, přihlaste se na e-mailu:
gulasfest@lany.cz do 26. července 2019. Dotazy
zodpovíme tamtéž. Soutěžit může opravdu
kdokoli.
A protože Vás chceme nalákat na prima den, tak
vězte, že nebude chybět doprovodný program.

Těšit se můžete na kuchařskou show Zdeňka
Jánského, kterého známe z pořadů Kluci v akci
nebo Sama doma, a Ladislava Svobody. Oba
pánové jsou nepostradatelnými mistry kuchyně
zmiňované restaurace Chateau St. Havel v Praze.
Připravujeme soutěže pro děti i dospělé. Nabídku
nápojů pro dospělé i děti vylepší pojízdný bar
Honzy Šebora.
V Narpě se bude podávat k obědu tradiční
prezidentský guláš. Mlsné jazýčky jistě potěší, že
na Lány přijede Mazaný Preclík (preclíky/tyčinky
z měkkého těsta, sladké i slané, např. plněné
masem nebo třeba s papričkami jalapeňos
a podávané se skvělými dipy, které tuto dobrotu
dokonale doplní; domácí limonády a skvělá
káva). Jsme také moc rádi, že naše pozvání přijal
Staročeský Trdelník pana Novotného, který
připravuje skvělý trdelník podle rodinné
receptury. Celé odpoledne bude hrát kapela Tri
Duby a večer se můžete těšit na jediné letošní
venkovní vystoupení skupiny ViPiŠ na Lánech.
Jana Drastilová,
Komise pro společenský život v obci

Pamìtníci Vnitøní stráže plánují sraz
Dostal se mi do rukou dopis pana Lumíra Vonse
z Ostravy. Je jedním z těch, kteří vykonávali
v letech 1957 až 1961 v Lánech dva roky základní
vojenskou službu. Pan Vons plánuje uskutečnit
jubilejní Sraz vojenských veteránů ve čtvrtek 30.
května v Křivoklátské hospodě. Bývalí záklaďáci
si chtějí připomínat hned tři výročí: v Lánech se
sejdou již podesáté, od jejich narukování uplynulo 60 let a většina z nich oslavuje letos 80. narozeniny. To je určitě důvod k setkání a malé oslavě.
V dopise pan Vons vzpomíná a vybavuje si svých
devatenáct nebo dvacet, kdy vojáci pracovali na
nočních směnách v ocelárnách v Kladně, pomáhali zemědělcům, stavěli bytové jednotky, vedli
radioamatérský kroužek ve škole v Novém
Strašecí, reprezentovali obec ve fotbale i hokeji,
cvičili s potem v tváři, ale také vystupovali společně s místními děvčaty na různých kulturních
akcích v místě i okolí. A právě vzpomínky na
místní občany tvoří podstatnou část jeho dopisu,
protože prý nikdy nezapomene na příjemné lidi
z obce. Jmenuje např. pana Antonína Blína
(nezištně vyvolával filmy a dělal fotografie) nebo
paní Marcelu Černou, která v kasárnách vařila,
dávala těm nevycválaným klukům moudré rady

do života a nikdy nezapomněla přidat něco víc na
talíř. Právě jí máme vyřídit srdečnou gratulaci
k jejímu krásnému životnímu jubileu. Vzpomíná
na řadu lánských děvčat, která vojáci proháněli na
plesech v sokolovně nebo v bývalém Hubertusu či
se s nimi scházeli v kině U Sýkorů. Mnoho
kamarádů kouzlu lánských dívek podlehlo, po
vojně se s nimi oženili a zůstali v Lánech. Z těch
supermazáků jmenuje pan Vons Josefa Matějku,
Václava Matějku, Jaromíra Šilhana, Stanislava
Jakeše a Ottu Landra. A která dívčí jména
uchovává v paměti? Věra Vacková, Lenka
Reichlová, Jarka Hořejší, Květa Porcalová, Marie
Náprstková, Jana Husáková, Eva Hajnová,
Milena Knotková, Vlaďka Fenclová, Jindra
Kroupová, Jana Koubková, Jana Šulcová, Evža
Hápová, Marie Kopecká, Marie Jungmannová,
Jarka Frková, Jana Hamouzová a další.
V dopise uvádí pan Vons seznam 25 kamarádů,
kteří se letošního jubilejního srazu ve zdraví
dožili. Jsou mezi nimi naši spoluobčané pan Josef
Frk a Jan Merunka. Ti zde zapustili kořeny. Tak ať
se vám jubilejní sraz v květnu vydaří!
V. Nováková, kronikářka

Basket víkend pro dìti
Basketbalový klub Kelti Nové Strašecí vstoupil v
letošní sezóně poprvé do oficiálních soutěží
České basketbalové federace a hned se raduje z
druhého místa v kategorii U11 mix.
Letos pořádá opět kemp pro chlapce a dívky
ročníků narození 2006 - 2011 ve dnech 31.
května – 2. června. Hlavní trenérem bude i letos
nesmírně progresivní a mladý kouč Lubomír
Růžička, který vede druhý tým nejvyšší
basketbalové soutěže mužů DEKSTONE Tuři

Svitavy a působil i v Nymburce a u národního
týmu. Měli by dorazit i trenéři z nymburské
Basketbalové akademie a jako patrona
očekáváme jednoho z hráčů ČEZ Basketball
Nymburk. Kemp není určen jen pro basketbalisty, ale pro všechny děti. Více informací na
http://www.nsbasket.cz/ nebo e-mailu:
kemp@nsbasket.cz.
Lenka Nikodýmová
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ROZHOVOR
„Jsem letuška – zdravotník, hasiè, záchranáø, psycholog a servírka v oblacích“
Rozhovor s Jitkou Bergmannovou o práci letušky, cestě
kolem světa a také o tom, co vše český turista předvádí na
palubě…
Kdy ses poprvé rozhodla, že se staneš letuškou?
Letuškou jsem se stala, když mi bylo 21, a byla to
neskutečná souhra náhod. Rozhodně to nebyl nikdy můj
sen. Ano, kdykoliv nás babička s bratrem vzala do Prahy na
letiště Ruzyně, ještě na starou vyhlídkovou terasu
u současného terminálu 1, tajil se mi dech a záviděla jsem
pozemním letuškám, jak doprovázejí cestující k letadlům.
V duchu jsem chtěla být na jejich místě.
Jaká je náplň práce letušky? Co vše máš na starosti ty?
Letuška je v letadle, aby zajistila bezpečnost všech
cestujících. Ať už v nouzi, nebo když během letu nastane
třeba zdravotní komplikace. S nadsázkou říkám, že jsem letuška –
zdravotník, hasič, záchranář, psycholog a servírka v oblacích. Já osobně
létám jako vedoucí kabiny, instruktor a examinátor/inspektor. To
znamená, že mám na starosti celý tým stevardů na daném letu, jsem
zodpovědná za celou kabinu cestujících. Případně přezkušuji nebo zaučuji
nový, ale i dlouhodobě létající personál.
Co je na práci letušky nejtěžší a co tě naopak baví?
Jakákoliv práce s lidmi je sama o sobě těžká. V tomto oboru je těžké i to, že
chodíš do práce kdykoliv. Ve dne, v noci, o svátcích, jsi pár dní, občas týdnů
mimo domov, ale pak máš třeba volno ve všední dny, a to mě na tom baví.
Není to žádný stereotyp. Každý let je trochu jiný, jiní kolegové, jiná
destinace, jiní cestující, to je důvod, proč tu práci dělám. No a pak hlavně
kvůli cestování…
Teď máš za sebou cestu kolem světa, jak ses na takovou akci dostala?
Mám za sebou druhou cestu kolem světa. Je to unikátní projekt jedné české
CK, která si od naší společnosti pravidelně pronajímá speciálně upravený
Boeing 737-800 i s posádkou. Toto letadlo normálně létá v ekonomické
konfiguraci se 189 cestujícími. Pro tuto cestu se však ekonomická sedadla
vymontují a do letadla se dají sedačky pro business class cestující, kterých je
64. Plus personál, delegáti, lékař atd.
Já jsem byla vloni oslovena vedením naší společnosti, zda bych cestu
odletěla. Je to prestižní kontrakt a od palubního personálu je požadována
absolutní profesionalita a přístup ke klientovi. Pro mě to byla výzva a veliká
pocta a nesmírně si vážím, že jsem dostala důvěru i letos.
Kolik dní, kilometrů a destinací máš za sebou?
Letošní cesta trvala 26 dní. Uletěli jsme 51 547 km a byli jsme v 10
destinacích. Přeletěli jsme území 25 států a spálili 173,5 tuny leteckého
paliva.
Jaká je tvá práce na cestě kolem světa?
Důležitá je péče o klienty, kteří očekávají nadstandardní služby. To je
v rámci všech přeletů mezi destinacemi. Dále je to práce před každým
odletem, kdy jsme v letadle cca 2 hodiny předem a přebíráme si catering,
doplňujeme nápoje a veškeré vybavení. Stejně tak po příletu zase
vykládáme použité nádobí, domlouváme občerstvení na další let, uklízíme
v letadle atd. Až poté se celé letadlo uzavře, zabezpečí a zapečetí a jde se na
hotel, kde 2 až 3 noci čekáme na další přesun dál po zeměkouli.
A nějaká „zábava“?
Hodně se srovnáváme s časovými pásmy, ale ve volném čase se velice rádi
vždy někam podíváme a poznáváme místní život, kulturu, ochutnáváme
místní kuchyně. Běžně by se člověk na taková místa nedostal.
Lze takovou práci vůbec skloubit s rodinou?
Ano, lze. Já jsem toho příkladem. Mám dvě děti a úžasného manžela, bez
jehož podpory bych tuto práci nemohla dělat. Důležitá je pomoc našich
babiček a dědečků, které máme naštěstí „u nosu”.
Které místo ti učarovalo a které tě naopak zklamalo?
Letošní destinace mě oslovily tak nějak víc než loňské. Dostala mě
Argentina a její Buenos Aires, nádherné město! Trochu mi připomíná Paříž.
Nádherný hřbitov Recoleta uprostřed města a skromná hrobka Evy Peron.

Magický byl Velikonoční ostrov a všechny ty sochy Moai,
neskutečně klidné a zelené místo uprostřed Pacifiku!
Barevné a voňavé Tahiti ve Francouzské Polynesii! Ostrov
Vanuatu a jeho Modrá Laguna! Australské Melbourne, kde
nám za hotelem běhali divocí klokani. Kambodža
a úchvatný Angkor Wat, stále mám na ruce uvázaný
náramek s požehnáním mnichů. Vloni to byly “lidožroutské” Šalamounovy ostrovy, které byly v minulém století
svědky bitvy o Guadalcanal a dodnes tam jsou vraky
bojových letadel. Palau a místní křišťálové moře…atd. Na
zemi je ohromná spousta krásných míst, škoda, že v rámci
Cesty poznáme jen z každé země jen zlomeček.
Zklamaná rozhodně nejsem žádnou zemí. Jen mi na
mnoha místech dochází, že u nás se máme dobře a máme
nádhernou malou zemi uprostřed vyspělé Evropy.
Vyměnila bys některé státy za Českou republiku?
Je spousta krásných míst. Jenže je potřeba si uvědomit, že z pohledu
„turisty” je vše tak nějak růžovější. Když začnete někde žít a změníte optiku
na danou lokalitu jako „místňák“, začnete vidět různá úskalí, nedostatky,
kulturní rozdíly, a proto jsem ráda, že žiju v ČR.
Co říká „svět“ na Čechy?
Všude ve světě nás Čechy mají rádi, říkají, že jsme vřelý a milý národ.
Nejvíce znají naše fotbalisty a Prahu.
Byla nějaká situace, kdy ses v letadle opravdu bála?
Letecká doprava se stále pyšní tím, že je nejbezpečnější. Nicméně jsou dny
lepší i horší. Bála jsem se, když mě povolali do práce 12. září 2001 na let do
Tel Avivu. Svět byl ochromen útoky na USA, panovala jistá hysterie. Let
jsem odletěla…
Je pravda, že když jsou letušky v letadle v klidu, nic vážného se neděje?
Ano, to by měla být pravda. Jsme cvičeni zachovat chladnou hlavu, i kdyby
se dělo cokoliv . Uvědomit si daný problém a okamžitě ho řešit. Ať je to
cokoliv.
Jací jsou Češi a další národy pasažery?
My Češi jsme vcelku hodnými cestujícími. Mám spoustu úsměvných
historek, ale nejen s naším národem. Lidé jsou různí, to vědí všichni, kdo
pracují ať už v bance, obchodě, nemocnici…Každý národ má svoje zvyky, to
je potřeba si v letadle uvědomit a ke každému přistupovat trochu jinak. To,
jak se chováte k někomu normálně, může pro jiného být urážející atd. I to je
část výcviku palubního personálu, základní zvyky různých národností.
Co všechno je třeba vystudovat, absolvovat, splňovat, aby se člověk
mohl stát letuškou či stevardem?
Dnes stačí být plnoletý, zdravý, mít maturitu a mluvit alespoň anglicky.
Stačí se přihlásit na výběrové řízení k letecké společnosti. V naší společnosti
se píše vstupní test z angličtiny, následuje pohovor v angličtině i v češtině.
Vybraný uchazeč prochází rozsáhlou lékařskou prohlídkou. Pak ho čeká
pětitýdenní intenzivní výcvik (teorie i praxe). Teorie zahrnuje nauku
o letadle, vybavení letadla a jeho použití v nouzi i při běžném letu, letecké
zákony, zdravovědu, péči o zákazníka, psychologii. Praxe pak obsahuje
výcvikové centrum na letišti, kde se prakticky otevírají nouzové východy,
klouže se po slidech (skluzavkách), hasí se reálný oheň, trénuje i v letadle
zaparkovaném na zemi. Dále je výcvik v bazénu s vestami, se záchranným
člunem. Po absolvování výcviku jsou závěrečné testy, ústní zkoušky a pak
nafasuješ uniformu. Jdeš na cvičný let, kde se rozkoukáš, a další let je
přezkoušení v praxi. Pokud vše dopadne na výbornou, ze studenta se stává
stevard/stevardka létající v základní posádce, schopný se postarat
o cestující v jakékoliv situaci.
Nechtěla jsi někdy být pilotem?
Občas mě tato myšlenka napadla. Ale upřímně, nejsem technický typ.
Matematika ani fyzika mě ve škole moc neoslovily. Když vidím, co vše práce
pilota obnáší, co úsilí, učení, času a finančních prostředků to každého pilota
a pilotku stojí, vím že v současném životě zůstanu za dveřmi kokpitu
a s úsměvem jim budu nosit kávu…
Ilona Víchová
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Ze Sokola
· 8. května se chystejte na Běh zámec-

·

·

·

·

·

kým parkem. Připomínáme, že je
třeba se nejpozději půl hodiny před
startem kategorie přihlásit u prezence. Dětské kategorie začínají brzy po
zahájení!
11. května pojeďte s námi na výlet.
Naším cílem je obec Svatá a Hudlice.
Čeká nás pohodlná vycházka lesem
cca 2,5 km. Možnost vyšplhat se na
Vraní skálu. Oběd ve Svaté. V Hudlicích navštívíme památník Josefa
Jungmanna. Odjezd autobusem v 9
hodin od sokolovny, návrat kolem 15.
hodiny.. Cena za dopravu je 200,- Kč,
přihlášky u V. Novákové osobně, na
telefonu 313 502 105 nebo e-mailem:
olven@seznam.cz.
Také předškoláci mají svůj závod!
8. června proběhne na hřišti u sokolovny župní závod předškoláků.
Závodit budou v běhu, hodu a skoku.
Pro každého budou připraveny odměny a po skončení se budou opékat
špekáčky. Podrobnosti ve vývěsce.
21. a 22. 5. bude hřiště za sokolovnou
pronajaté ZŠ Mšec, která tu potřetí
pořádá svou olympiádu dětí a mládeže.
Závěrečná akademie na ukončení
cvičebního roku se uskuteční v pondělí 17. června.
22. června bude na hřišti za
sokolovnou turnaj v nohejbaleMemoriál Pavla Sláničky.

Dìvèata bodují na soutìžích
Po březnových vystoupeních na plesích
zahájili jednotlivci i týmy v dubnu soutěžní část roku. Na Středočeském tanečním poháru získali Andílci a Robotíci 1.
místo a postoupili do dalšího kola
v Mladé Boleslavi. V Odolené Vodě se
týmy umístily třikrát na 1. a jedenkrát na
3. místě. Na Velikonočním zajíci v Rakovníku obsadily týmy dvakrát 1.místo,
dvakrát 2. místo a jedenkrát 3. místo.
Vedle týmů bodovala i sólistka Adélka
Klimešová. Na Velikonočním zajíci se
umístila na 1. místě a v Plzni na Mia
festivalu zvítězila.
Jana Porcalová

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Sezóna stolního tenisu skonèila
Letos stolní tenisté opět dosáhli řady cenných
úspěchů. Asi největším je získání 2. místa v krajském poháru tříčlenných družstev v kategorii
dospělých. Také v dlouhodobé soutěži dospělých
naše A-družstvo navázalo na úspěch z předešlého
roku – obsadilo 8. místo ve Středočeské divizi
a vylepšilo tím o 1 příčku loňské umístění.
V kategorii mládeže se naši žáci pravidelně
zúčastňovali krajských a okresních turnajů. Ve

starších žácích se Pavel Cibík umístil na 3. místě
série Regionálních bodovacích turnajů a obsadil
i 3. místo v přeboru okresu starších žáků.
A ještě představuji letošní přeborníky Lán
v jednotlivých kategoriích: mladší žáci: Šimon
Chalupa, starší žáci: Pavel Cibík, dospělí: Michal
Brožek.
Milan Moravec,
oddíl stolního tenisu TJ Sokol Lány

Lánští šachisté zvou do šachového oddílu Stochov
Po čtyřech letech strávených v šachovém oddíle
Stochov z.s. se lánští šachisté Martin Pucholt, p.
Koblic a Richard Švarcbach zabydleli v základní
sestavě týmu. Dobré výsledky oddílu nám zajistily
v posledních dvou sezónách regionální soutěže B
hezké 4.místo. Stejně jako v Lánech, tak i na
Stochově se potýkáme s tím, že je nás v týmu
málo. Pokud tedy by měl někdo zájem zkusit hrát
šachy, ať nás kontaktuje. Rádi Vás mezi sebou
uvítáme a úplné začátečníky dokážeme hru
naučit od základu.

Internetové stránky oddílu jsou:
· http://www.sachystochov.estranky.cz
a kontaktními osobami:
· Robert Tůma (mob. 604 485 540,
e-mail: tůma.robert@seznam.cz),
· Richard Švarcbach (mob.603 946 469,
e-mail: svarcbachr@seznam.cz)
· a Martin Pucholt, (mob. 723 711 884,
e-mail: pucholtmartin@seznam.cz).
Martin Pucholt

Volejbal pro dìti
Vážení rodiče a sportovní přátelé,
Náš volejbalový klub Tuchlovice se těší už více než
35 rokům své existence. Za tu dobu se nám několikrát podařilo vyhrát krajský přebor. V letošním
roce hrál ženský A tým horní skupinu krajského
přeboru a skončil na velice pěkném pátém místě
z celkového počtu jedenácti týmů. Mužský A tým
byl třetí z devíti. Ve volejbalu dospělých se nám
dlouhodobě daří.
Pro klub je neméně důležitá práce s mládeží. Rádi
bychom náš oddíl doplnili o nové členy. Přípravka
trénuje dvakrát týdně. Každé úterý od 17:00 do
18:30 a každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 hodin.
Začínáme zábavnou formou s celkovou

pohybovou přípravou. Hrají se různé hry a
postupně se přechází k volejbalové průpravě.
V tuto chvíli máme v naší přípravce více dívek než
chlapců. Máme však zájem o doplnění i chlapecké
složky. Rádi bychom vás touto cestou oslovili. Pokud je vaše dítě narozené v letech 2008 – 2010
a měli byste zájem o jeho přihlášení do naší přípravky, napište nám na email: vktuchlovice@
vktuchlovice.cz nebo zavolejte na telefon
731 901 533. Pro více informací o naší přípravce
navštivte naše webové stránky vktuchlovice.cz.
Těšíme se na vás.
Ing. Josef Antoš
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