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Úvodník

ADOPARK – høištì pro mládež

V měsíci dubnu absolvovali naši
budoucí prvňáčci další významný krok
ve svém životě. Tím pro ně byl zápis do
velké školy. To je často pro malé děti
kámen úrazu, protože se poprvé setkají
s odlišným prostředím, než na jaké byly
dosud zvyklé. To pro ně může být
stresující, zejména když jsou konfrontovány s paní učitelkou, která po nich chce
různé věci. A maminka s tatínkem
většinou nejsou v dosahu.
Protože jsem letos zápis absolvoval se
svým synem, zjistil jsem, že tohle
naštěstí neplatí pro lánskou školu. Ba
právě naopak. Zápis do školy byl
zorganizován tak, že většina dětí vůbec
neměla pocit, že je někdo z něčeho
zkouší, a vše pro ně byla jen zajímavá
hra.
Už při příchodu si každý budoucí školák
vyhledal krabičku od pastelek se svým
jménem a dostal průvodkyni ze starších
žákyň, která ho provázela celým zápisovým procesem, zatímco rodiče šli v klidu
vyřizovat papíry. Celkem děti prošly
šesti různými stanovišti, kde je paní
učitelky nenápadně prostřednictvím her
vyzkoušely ze všeho, co potřebovaly
vědět. Děti to bavilo a navíc na každém
stanovišti dostaly jednu pastelku do své
k r a b i č k y, t a k ž e k d y ž o d c h á z e l y,
odnášely si s sebou kromě dalších
drobných dárků i kompletní sadu
pastelek.
I letos tedy budeme mít již počtvrté za
sebou dvě první třídy, takže se nám škola
zase trochu rozroste. Nová učebna bude
po prázdninách připravena, v prostorách současné sborovny, ale dosavadní
kapacity školních budov jsou tím
vyčerpány. Takže pokud bude populace
školáků narůstat i v příštím roce, bude
muset příští zastupitelstvo řešit
klasickou Nerudovskou otázku: Kam
s ní? Ale to už ukáže další školní rok.
Přejeme budoucím školákům, aby se jim
po prázdninách ve škole líbilo!
Karel Pleiner

Od prosincového Zpravodaje, kdy jsme Vás
informovali o připravovaném hřišti pro mládež
v prostoru za Hartmanovic (podél ulice Nová) už
uplynulo pěkných pár měsíců. Během té doby jsme
zpracovali a podali žádost o dotaci k Ministerstvu
pro místní rozvoj a v minulých týdnech se
uskutečnilo Výběrové řízení na dodavatele hřiště.
Zatímco výsledky dotačního řízení stále neznáme,
dodavatel je již vybraný; hřiště bude hotovo
nejpozději do poloviny letních prázdnin.

Hřiště během zpracování dotace také získalo svůj
pracovní název ADOPARK, který mu asi zůstane.
Na vysvětlenou tedy: ADOpark jako prostor pro
ADOlescenty. Na hřišti budou herní prvky, jež lze
využít při parkúru, v hodinách tělocviku pro
kruhový trénink, jako prolézačky pro mládež nebo
také jako hřiště pro oblíbené klučičí bitvy s Nerf
pistolemi. Do výběrového řízení se přihlásilo pět
firem z různých koutů České republiky.
Pokračování na str. 3 ...

Bìh zámeckým parkem
Rekordní účast amatérských i profesionálních
běžců, krásné počasí a přátelská atmosféra
panovala v úterý 8. května v dějišti 46. ročníku
Běhu vítězství.
Ve třiadvaceti závodních kategoriích běželo 478
běžců, z nichž několik bylo i z hodně vzdálených
míst. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie žen
18 až 34 let, naopak pouze dva muži závodili v
kategorii mužů nad 70 let. V Běhu pro zdraví
dlouhém 1270m běželo 222 běžců, z toho 121
ženského pohlaví. Zapojily se i kolektivy jako byly
lánské Hamtáto nebo HC Lány. Vylosovaným
vítězem se stala Eliška Poborská s číslem 98 z
Prahy. A jak si vedli Lánští? V nejmladších dětech
zabodovala na trati 60m Klára Baumanová, když
získala stříbro a Michal Badziony získal bronz. V
kategorii předškolních chlapců na 260m si doběhl

pro bronzovou medaili Dominik Rach a ve
starších žácích na 1080m zvítězil Adam Hořejší.
Velké dílo se vydařilo díky stabilnímu širokému
štábu organizátorů, skvělým moderátorům
sourozencům Ladrovým a vzorné spolupráci se
Správou zámku Lány. Díky sponzorským darům
jsme mohli vítěze odměnit pěknými věcnými
cenami. Věříme, že si všichni odvážejí pěkné
zážitky a příští rok k nám zavítají znovu.
Václava Nováková
Poznámka redakce: Pozorným návštěvníkům
možná neušla přítomnost vzácné návštěvy, která
fandila při běhu nejmladších dětí své vnučce. Byla jí
bývalá první dáma paní Lívia Klausová, která do
Lán opět zavítala. Věříme, že její přítomnost
potěšila organizátory i mnohé návštěvníky.

Kulturní komise obce Lány a obec Baráčnická srdečně zvou na

Oèkování proti vzteklinì
Povinné očkování psů proti vzteklině
proběhne v pondělí 21. května 2018: v
Lánech ve vestibulu obecního úřadu od
13:00 do 15:30 hodin a ve Vašírově od
15:30 do 16:00 hodin. Cena za očkování
je 130,-Kč.

MÁJOVOU VESELICI
v sobotu 26. května od 15:00 hodin na lánské návsi.
Od 15:00 hodin zahraje Bohuslav Ježek (harmonika) a Dominik Lomnica (kytara, zpěv).
Od 17:00 hodin bude do večerních hodin hrát kapela K-BAND Josefa Husáka.
Děti budou moci soutěžit o dobroty v malování na silnici a těšit se mohou
na představení Špalíček v podání divadelního souboru Taška Kladno.
Roman Havelka a rychtářka Hana Schritterová
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Co se dìje na radnici
· Obec Lány získala dotaci ve výši 1,1

mil. Kč na výstavbu chodníku a přechodu pro chodce v ulici Křivoklátská
z programu Bezpečná doprava
vypsaného Místní akční skupinou
Svatováclavsko z. s. v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu. Výstavba chodníku se již
realizuje.
· Na doporučení odborníků byly na
náměstí podél hlavní silnice vysazeny
duby místo plánovaných javorů.
Koruny vybraných stromů lze lépe
tvarovat do sloupového tvaru tak, aby
nezasahovaly do komunikace. Nové
javory budou také vysazeny na
parkovišti v ulici K Betynce.
· Dne 13. dubna 2018 byl dokončen
pravidelný audit hospodaření obce
Lány za rok 2017. Kontrolu provedli
zaměstnanci Odboru interního auditu a kontroly krajského úřadu Středočeského kraje. Při přezkoumání
hospodaření obce Lány za rok 2017
nebyly zjištěny chyby ani
nedostatky.

Sbìr železného šrotu
V sobotu 12. května od 9:00 hodin
uspořádá Hokejový klub v Lánech a ve
Vašírově pravidelný sběr železného
šrotu. Prosíme občany, kteří by chtěli
nepotřebným železem přispět, aby jej
připravili před své domy až v den sběru,
nebo pokud bude třeba, rádi pomůžeme
šrot vynést. Kontaktujte nás na telefonním čísle 731 189 216. Předem děkujeme všem občanům, kteří klubu přispějí.
Aleš Lomberský, Hokejový klub Lány

Sbìr nebezpeèného odpadu
Mobilní svoz nebezpečných odpadů
a odpadů určených ke zpětnému odběru
se uskuteční v sobotu 12. 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 všech druhů včetně olověných akumulátorů, nádoby od sprejů
apod.). Další svoz bude v listopadu.
Připomínáme, že nebezpečné odpady se
odevzdávají v danou hodinu přímo
zaměstnancům specializované firmy,
která tento sběr provádí. Nevozte je na
sběrná místa předem.
Ing. Lenka Hrotíková

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Dotace spolkùm v roce 2018
Také v letošním roce dostanou místní spolky od
Obce Lány dotace na spolkovou činnost. Žádost
o dotaci podalo 22 organizací. Z rozpočtu obce
byla vyčleněna a rozdělena částka 776 tisíc korun.
Uvádíme schválené částky dotací: TJ Sokol Lány,
pobočný spolek (210.000,- Kč), Chorus Laneum,
z.s. (30.000,- Kč), Spolek na podporu Muzea
TGM v Lánech, z.s. (10.000,- Kč), Naše Lány, z.s.
(35.000,- Kč), Náš Vašírov, z.s. (10.000,- Kč),
Spolek Mládež sobě (5.000,- Kč), Vlastenecko
dobročinná obec Baráčníků Lány-Vašírov, p. s.
(3.000,- Kč), Sportovní stáj Lány-Vašírov z.s.
(12.000,- Kč), Modelářský klub Lány a okolí, p. s.
(30.000,- Kč), Fiat Multipla klub ČR, z.s. (3.000,Kč), Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Lány (5.000,- Kč), Český

svaz včelařů, o.s., zákl. org. Lány, p. s. (10.000,Kč), Hokejová síň – Hošek, z.s. (30.000,- Kč),
Hokejový klub Lány (80.000,- Kč), Tenisový klub
Lány, z.s. (28.000,- Kč), Sportovní klub Lány, s. (
140.000,- Kč), Sbor dobrovolných hasičů Lány, p.
s. (80.000,- Kč), Divadlo Lány z.s. (30.000,- Kč),
Základní kynologická organizace Lány (10.000,Kč), Svaz diabetiků Nové Strašecí (5.000,- Kč),
Svaz zdravotně postižených Rakovník (5.000,Kč), AVES o.s. pro záchranu ohrožených
a handicapovaných živočichů a ekologickou
výchovu (5.000,- Kč). Po zpracování a uzavření
dílčích smluv o dotacích budou tyto zveřejněny na
stránkách obce.
Jana Drastilová

Veøejné zasedání
V pondělí 23. dubna 2018 se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání obce Lány. Místem jednání byl
sál nad hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Výsledek výběrového řízení na akci Adopark –
hřiště pro mládež. Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce podepsat smlouvu s firmou
ONYX wood spol. s r.o.
· Vyhlášku obce č. 1/2018 o nočním klidu.
· Rozdělení dotací z rozpočtu obce na spolkovou
činnost v roce 2018.
· Navýšení rozpočtu ZŠ Lány o částku 77.500,Kč na pořízení objednávkového stravovacího
systému školní jídelny a 180.000,- Kč na
rekonstrukci mycího centra školní jídelny.
· Spoluúčast obce ve výši 27.824,- Kč na
projektu Udržování partnerství základen
Školních zdravotních skupin – boříme jazykové
bariéry v ZŠ Lány.
· Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce
a.s. na zřízení věcného břemene a právu
provést stavbu č. IV-12-6021690/VB/1 na
pozemku parcelní číslo 199/132 v k. ú. Lány.

·

·

·

·

·
·
·

·

Smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemku parcelní číslo 185/180 v k. ú. Lány
pro firmu GasNet s.r.o.
Smlouvu č. IV-12-6020927 o zřízení věcného
břemene na pozemku parcelní číslo 186/3
v k. ú. Lány pro ČEZ Distribuce a.s.
Smlouvu č. IV-12-6019759 o zřízení věcného
břemene na pozemku parcelní číslo 186/3
v k. ú. Lány pro ČEZ Distribuce a.s.
Smlouvu č. IV-12-6020116 o zřízení věcného
břemene na pozemku parcelní číslo 208/26
a 209/1 v k. ú. Lány pro ČEZ Distribuce a.s.
Rozpočtovou změnu č. 2/2018.
Přijetí daru Fotokniha 2017 v hodnotě 2.000,Kč pro MŠLány.
Výsledek výběrového řízení na akci
Rekonstrukce autobusové zastávky –
Masarykovo náměstí, Lány. Zastupitelstvo
obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu
s firmou Froněk spol. s r. o.
Čerpání Fondu investic MŠ Lány na rok 2018
ve výši 119.476,63,- Kč.
Ing. Lenka Hrotíková

Smuteèní oznámení

Policejní okénko

Dne 3. 5. 2018 nás v požehnaném věku opustila
paní Maria Ramešová. Buď vůle Tvá…
Vyrostla po hájovnách v lánských lesích, dlouhá
léta pracovala na lánské Lesní správě. Obětavě se
angažovala mezi zahrádkáři a v Červeném kříži.
Svého času se zasloužila o renovaci Zlatého křížku
a pomníčku známého jako Ploskovská Panenka
Maria.Hodně toho o Lánech věděla a je velká
škoda, že už nám to nepoví.

V únoru a v březnu Městská policie Nové Strašecí
prověřovala následující oznámení: domácí fyzické
napadení, obtěžování dětí na ulici, znečištění
Křivoklátské komunikace stavbou, pomoc
zdravotně indisponované osobě doma, údajné
týrání psa a podezřelá osoba na obchvatu obce.
Hlídky vykonávaly zvýšený dohled v době konání
plesů, masopustního průvodu ve Vašírově a Dne
TGM. Při běžných kontrolách, kterých bylo 41, se
zaměřily na dodržování obecně závazných
vyhlášek a na kontrolu dětských hřišť. Ráno u školy
jsme se se strážníky mohli potkat šestkrát
Se svými podněty se můžete na Městskou policii
obracet na telefonní číslo 602 395 312.
Jana Drastilová

Všichni,
kdo paní Ramešovou měli rádi a vážili si jí.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Pøehlídka shozù zvìøe

Memoriál Pavla Slánièky

Tradiční přehlídka shozů z Lánské obory
proběhne v pátek 25. května 2018 od 9:00 do
16:00 hodin v demonstrační obůrce Lánské obory
Lesní správy Lány. Po celou dobu akce bude
zajištěno bohaté občerstvení.
Petra Šolcová

Obec Lány a spolek Náš Vašírov pořádají v sobotu
19. května 2018 od 9:00 hodin na sportovišti za
sokolovnou turnaj trojic v nohejbalu. Rozlosování mužstev od 8:30 do 8:45 hodin. Přihlášení
a bližší informace na tel.: 732 710 892 (p.
Hamouz).
Vilda Hamouz

BOGRÁCS GULYÁS párty

masem, trochu podlije českým pivem a dále je to
již tajemství šéfkuchaře. Určitě to ale bude stát za
to, tak přijďte ochutnat. Věříme, že guláš potěší
chuťové buňky nejednoho gurmána.
Tato příjemná tradice vznikla v roce 2009, kdy
Ernest uvařil kotlík guláše pro všechny, kteří
hlídali májového krále přes noc, aby ho nikdo
neukradl. I když se král letos poprvé stavět
nebude, gulášová tradice zůstává. Těší se na Vás
členové sdružení Společně pro Lány a Vašírov.
Karel Sklenička, Ernest Kosár, Ivana Píšová,
Jana Drastilová, Dagmar Krátká, Martina
Hořejší, Karel Pleiner, Iveta Vrabcová,
Magdalena Elznicová Mikesková, Vlastimil
Hořejší a Petr Králíček, Oldřich Polášek, Václava
Nováková

Srdečně Vás zveme v pátek 25. května 2018
(v předvečer Májí) na náměstí před hospodu
Narpa, kde se bude od 20:00 hodin podávat
tradiční maďarský kotlíkový guláš, který
připravuje Ernest Kosár se svými pomocníky ze
sdružení Společně pro Lány a Vašírov. Již
podeváté Vás zveme na Bogrács gulyás párty!
Vzhledem k tomu, že loňská specialita se setkala
s velkým ohlasem (110 porcí se snědlo za 70
minut), okusíte i letos fazolový guláš s klobásou
a uzeným kolenem. Šéfkuchař volebního sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Lány
a Vašírov Ernest Kosár začátkem května vyrazí do
Maďarska pro ingredience na echt maďarský
guláš – červená paprika musí být z Kalocse, velké
fazole z Györu, klobása z Békéscsaby. To vše se
poté v kotlíku smíchá s kvalitním hovězím

ADOPARK – høištì pro mládež
Pokračování ze str. 1 ...
Hodnotící komise vybrala firmu, která měla
nejvyšší počet vážených bodů, a tedy nejlépe
splnila i všechna hodnotící kritéria (nabídková
cena, doba realizace a herní funkce). Realizaci
provede prachatická firma ONYX wood spol. s

r.o. a prvky budou přivezeny z Finska. Dopadová
plocha bude monolitická z pryžové štěpky.
Nejbližší podobné hřiště je v Praze. Věříme, že se
mládeži bude líbit a snad se nám napřesrok podaří
upravit i zbývající část zmíněného prostoru.
Jana Drastilová a Ing. Ivana Píšová

Kalendáø akcí kvìten/èerven
12. –13.5. Lánské aerovleky na
modelářském letišti (MK Lány)
15.5. Beseda Zvládání emocí dětí
i rodičů v Domečku, 10:00 - 12:00
hodin (Naše Lány)
16.5. Tělovýchovná akademie v 18:00
hodin, ukázky sletových skladeb
(TJ Sokol)
17.5. Školní akademie v sokolovně od
18:00 hodin (ZŠ Lány)
19.5. Nohejbalový turnaj Memoriál
Pavla Sláničky na hřišti za
sokolovnou (Náš Vašírov)
21.5. Uzavření sokolovny – rekonstrukce elektroinstalace
25.5. B o g r á c s g u l á š p á r t y p ř e d
hospodou Narpa, od 20:00 hodin
(Společně pro Lány)
25.5. Přehlídka shozů zvěře z lánské
obory v demonstrační obůrce na
Nových Dvorech, 9:00 - 16:00
hodin (LS Lány)
26.5. Staročeské Máje před hospodou
Narpa, od 15:00 hodin
(Baráčníci, Obec Lány)
26.5. Skotské veselí – Vašírov od 10:00
hodin na hřišti ve Vašírově (Náš
Vašírov)
28.5. Beseda s Františkem Kunou
v sále nad hospodou Narpa od
19:00 hodin (Obec Lány)
31.5. Kurz první pomoci pro veřejnost
od 10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
2.6. Lánský den plný her na dětském
hřišti v Lánech, 13:00- 18:00
hodin (Naše Lány, Baráčníci,
SDH a MK Lány)
2.6. Letní hasičská zábava pod širým
nebem od 18:00 hodin(SDH)
2.6. Zájezd do Nového Města nad
Metují/Opočna (Zahrádkáři)
3.6. Tenisový Turnaj Lány OPEN
a oslavy 40. výročí založení klubu
(TK Lány)
9.6. Župní přebory předškoláků na
hřišti za sokolovnou (TJ Sokol
a Župa budečská)
16.6. L á n s k á s m e č - 1 4 . r o č n í k
Memoriál Jitky Zelenkové

Vizualizace budoucího hřiště

Pozvánka na zájezd

2. června 2018 od 18:00 hodin
U hasičské zbrojnice, pod širým nebem.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Český zahrádkářský svaz Lány-Vašírov
pořádá v sobotu 2. června 2018 zájezd
na zámek Opočno a do Nového Města
nad Metují. Odjezd v 6:30 hodin
z autobusové zastávky na náměstí.
Závazné přihlášky a 200,- Kč přijímá
pan Antonín Kindl na adrese: Zahradní
281. Srdečně zveme všechny zájemce.
Iva Reichlová
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Na problémy nejste sami!
Využijte bezplatné poradenství v Domečku. Konzultace probíhají diskrétně (za
zavřenými dveřmi) a v herně Vám pohlídáme děti. Na první návštěvu je třeba se
objednat. Bezplatné poradenství můžete
využívat do konce roku 2018 nebo do
vyčerpání dotovaného hodinového
fondu. Setkání je možné i v jiný čas, v jiný
den i mimo prostory Domečku, je třeba se
domluvit přímo s konzultantem.
Rodinné a Pedagogicko-psych.
poradenství poskytuje PhDr. Kateřina
Pešková. Kontakt: 776 134 539 nebo
katka.peskova@post.cz.
Individuální, párové nebo rodinné
konzultace, psychoterapie. Potřebujete
podporu a získat nadhled? Jste
vyčerpaní a nevíte, jak dál? Potřebujete
poradit v oblasti školní úspěšnosti,
zralosti dětí, specifických poruch nebo
výchovných problémů.
Právní poradenství pro rodiny
poskytuje Mgr. Kristýna Spalová.
Kontakt: kristyna.spalova@email.cz.
Vše, co se týká civilního práva
(občanské, obchodní, rodinné,
dědictví, závazky).
Personální a mzdové poradenství
poskytuje Magda Žižková, DiS.
Kontakt: magdaf@centrum.cz.
Pracovní úvazky a poměry, čerpání
dovolené, kontrola výpočtu mzdy,
bonusů a příplatků, placení
zdravotního pojištění, nemocenská,
pracovní úrazy.
Laktační poradenství poskytuje Věra
Lintymerová. Kontakt: 777 587 952.
laktacniporadce@centrum.cz.
Příprava na kojení, režim kojení,
správné přisátí a polohy, péče o
miminko po porodu, odstavování.
Po celou otevírací dobu Domečku
poskytuje Simona Piskláková Základní
sociální a formulářové poradenství tj.
informace, o které sociální dávky
můžete žádat a jak vyplňovat formuláře,
a Senior poradenství, které vysvětlí, jak
se zorientovat se v nabídce sociálních
služeb a příspěvků. Dále je možné
Domeček anonymně využít jako
Neutrální prostor pro setkávání rodiče
s dítětem a předávání dětí mezi rodiči
(např. po rozvodu nebo i před
rozvodovým řízením a během něj,
v případě odloučení rodičů) nebo mezi
pěstouny a rodiči apod. Tato služba je
ideální pro rodiče, kteří jsou schopni
a ochotni se domluvit i bez klíčového
sociálního pracovníka a psychologa.
Aktivity projektu Klub pro rodiče a děti –
Domeček jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina 2018 Ministerstva
práce asociálních věcí ČR.
Jana Drastilová

OKÉNKO do mateøské školy

Co jsme dìlali v dubnu
3. – 7.4. Naši předškoláci vyrazili na školu
v přírodě. Tentokrát cestovali do Šlovic a program
jejich dnů byl zaměřen na vodnici Puškvoru.
Počasí nám přálo a děti se vrátily domů plny
zážitků a dojmů.
V měsíci únoru jsme ve třídě Berušky uskutečnili
další setkání s rodiči. Zavzpomínali jsme na zimní
období přednesem básní a zpěvem krátkých písní.
Za pomoci rodičů si děti vyzkoušely ozdobit
rukavici provlékáním vlny, přesypávat fazole,
provlékat brčka do připravených otvorů v papírové ruličce a stříhat papír. Společně jsme si pak
zasněžili sněhem z papíru a s papírovou koulí jsme
zvládli chůzi po elipse. Setkání s rodiči nás
všechny potěšilo, škoda, že se nám nedaří některé
rodiče přesvědčit, aby nás také někdy navštívili
a nahlédli do naší práce. Budou mít ještě možnost
na jaře a před koncem školního roku. Myslíme si,
že společná setkání s rodiči jsou velkým přínosem
pro nás, rodiče, ale především pro děti.
9. – 13.4. V mateřské škole proběhl sběr papíru.
Nesoutěžili jsme, ale jen jsme chtěli udělat správnou věc a motivovat více k třídění odpadu.

10.4. se uskutečnila návštěva předškoláků v první
třídě před zápisem. Děti si mohly prohlédnout
prostory školy, posadily se ve školní lavici, poznaly
paní učitelku a pozdravily se s kamarády ze školy.
Společně jsme si zazpívali a zamlsali. Dětem se ve
škole líbilo a již se těší, až půjdou v září do první
třídy.
Děti ze třídy Kytičky se 11. dubna těšily na
program Jak to chodí u mravenců ve vzdělávácím
středisku Čabárna. O životě mravenců jsme se
dozvěděli spoustu informací, dokonce si i děti
vyzkoušely jednotlivé funkce všech členů mraveniště. Zážitkem byl mluvící krkavec, který na nás
volal: Ahoj. Dětem se líbila i veliká akvária se
sladkovodními i mořskými rybičkami. Zážitkem
byla už i samotná jízda autobusem.
Jarní besídka pro rodiče dětí ze tříd Sovičky
a Zajíčkové proběhla 17. dubna. Děti předvedly,
co vše se naučily. Recitovaly, zpívaly a na závěr si
zatancovaly na melodie z operetky Budulínek.
Rodiče byli nadšeni a ocenili děti potleskem.
Ve středu 18. dubna děti ze třídy Kytičky byly na
návštěvě místní knihovny. Vrátili jsme dříve
zapůjčené knihy a děti si vybraly novou publikaci,
jejíž četbu budou poslouchat před odpočinkem
v mateřské škole.
V pátek 27. května jsme během odpolední akce na
zahradě MŠ oslavili Den Země.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

zvažují odklad školní docházky o jeden rok. Pro
příští školní rok budou otevřeny dvě první třídy.
17. 4. – S vedením školy se sešli zástupci žák. rady.

Zprávy ze školy
27. 3. – Děti ze školky a školní družiny si společně
užily herní odpoledne Hop, zajíčku, do pelíšku!
3. 4. – Herci Agentury Pernštejni zavítali do naší
školy, aby žákům připomněli historii českého
národa prostřednictvím Starých pověstí českých.
4. 4. – Mnoho nových poznatků si z exkurze do
úpravny vody na Klíčavě přivezli žáci 4. a 5. třídy.
6. 4. - Děti ze školní družiny navštívil Klaun Fíla,
aby jim v tělocvičně školy představil svoji úžasnou
Bublinovou show.
9. 4. – Na druhou letošní návštěvu dopravního
hřiště se vydali žáci 4. třídy. Při jízdě na kolech či
koloběžkách vyřešili správně nejednu dopravní
situaci.
10. 4. – Žáci prvních tříd mezi sebou uvítali
předškoláky z MŠ, kteří přišli na zkušenou.
12. 4. – Žáci 6. třídy zhlédli v prostorách
Křižíkových pavilonů Výstaviště Holešovice
výstavu Mumie světa.
13. 4. – V odpoledních hodinách se konal zápis do
1. třídy pro školní rok 2018/2019. Z celkového
počtu 42 dětí bylo přijato 39 žáků, z nichž tři dále

20. 4. – 1. - 3. třídu navštívil Bovýsek, maskot
doda- vatele produktů projektu Ovoce a zelenina
do škol.
20. 4. – V osmé lekci projektu Rozumíme penězům
se žáci zabývali zadlužováním. Pomocí dramatického zpracování smyšlených příběhů si vysvětlili,
jaký je rozdíl mezi spoludlužníkem a ručitelem,
kdo je dlužník a kdo věřitel, kdy je zodpovědné se
zadlužit, co dělat, když nedokážeme splácet
půjčku, a jaké nebezpečí v sobě skrývá směnka.
21. 4. – Třetím rokem jsme se připojili k úklidové
akci Ukliďme svět, ukliďme Česko! V sobotu jsme
vyrazili směrem na modelářské letiště a odtud přes
Kopaninu k Betynce. Během dvou hodin 25 dětí
a 11 dospělých nasbíralo 12 pytlů odpadu.
23. 4. – školní družina navštívila stáje ve Vašírově.
24. 4. – Ve škole probíhalo focení třídních
kolektivů. V odpoledních hodinách k nám zavítala
divadelní skupina Divadelta s programem
zaměřeným na primární prevenci sociálně patologických jevů. Děti z osmé a deváté třídy si na
příběhu patnáctiletého Patrika mohly uvědomit
úskalí hazardních her a následného propadání se
do nezvladatelného sázení. Hledaly příčiny vzniku
závislostí, možnosti, jak závislostem předejít,
a způsoby pomoci.
Pokračování na str. 5 ...
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v několika hodinách výtvarné výchovy, na doplňující drobné výzdobě se podíleli žáci třídy 2. B
s paní učitelkou Adamovou.

Pozvánka na Školní akademii
Pokračování ze str. 4 ...
25. 4. – Třeťáci vyrazili do Lampionu za loutkovým pohádkovým příběhem Putování za snem.
26. 4. – Strom před Narpou letos ozdobili čarodějnicemi žáci 6. třídy. Jejich velké čarodějnice se
rodily pod vedením paní učitelky Novákové

Srdečně zveme na Školní akademii, která se bude
konat ve čtvrtek 17. května 2018 v 18:00 v lánské
sokolovně. Uvidíte taneční, pěvecká a dramatická
vystoupení žáků základní školy. Děkujeme za
příspěvky do tomboly.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Èervený køíž a návštìva
Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové v
Lánech spolupracuje již od roku 2014 s okresním
sdružením Německého červeného kříže AueSchwarzenberg e. V. na zavedení tzv. Školní
zdravotní služby. Součástí této spolupráce jsou
i vzájemná setkávání obou partnerských stran.
Díky finanční podpoře Česko-německého fondu
budoucnosti, obce Lány a Německého červeného
kříže mohlo být ve dnech 26. – 29. dubna
uskutečněno v pořadí již 3. vzájemné setkání členů
Školní zdravotní služby ZŠ Lány a Schulsanitätsdienst ze saského Beierfeldu.
Výměnný pobyt byl zahájen v Praze komentovanou prohlídkou Pražského hradu, po níž se obě
skupiny, celkem 24 žáků a 5 dospělých, dopravily
do lánské základní školy, kde byly po celou dobu
pobytu ubytovány. Německou skupinu tvořilo
celkem 13 členů, českou skupinu 14 žáků a dvě
pedagožky. První večer byl věnován vzájemnému
představování, prezentaci školy a seznamovacím
hrám. V pátek ráno absolvovali čeští i němečtí
žáci dvě společné vyučovací hodiny – výuku
anglického jazyka a hodinu tělesné výchovy, po
vyučování pak zavítali na obecní úřad, kde je
osobně přivítal starosta obce, pan Karel Sklenička, a předal všem pěkný dárek. V poledne

odjížděla celá 29členná výprava na prohlídku
hradu Karlštejna. Ačkoli byla prohlídka vedená
v německém jazyce, odváželi si i čeští účastníci
řadu nových poznatků a zážitků. Vrcholem
čtyřdenního setkání bylo sobotní česko-německé
porovnání schopností v poskytování první
pomoci. Dvě smíšená družstva se utkala na šesti
stanovištích, kde prokázala svoji šikovnost, sílu,
rychlost, schopnost spolupráce a další dovednosti. Soutěži přihlížela řada hostů jak z Lán, tak
i z Německa, včetně starosty Beierfeldu pana
Joachima Rudlera. Odpoledne strávili žáci
procházkou po lánském zámeckém parku.
Slunečná sobota byla zakončena večerním
posezením u táborového ohně. Celé setkání plné
dojmů, zážitků a nově navázaných přátelských
vztahů završila v neděli dopoledne návštěva
Muzea T. G. M. v Lánech. Cílem letošního
projektu bylo prolomení komunikačních bariér
a to se bezesporu podařilo. Doufejme, že tato
česko-německá spolupráce bude trvat i nadále,
neboť stále je co zlepšovat a poznávat. Příští
setkání by se mělo uskutečnit v saském Beierfeldu.
Mgr. Kateřina Dvořáková

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
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh –
Síťovka (květen a červen). Přijďte si
vyrobit tašku síťovku, kterou
využijete místo igelitových sáčků při
koupi ovoce/zeleniny.
· 14:00 – 17:00 Rodinné a ped.
psychologické poradenství (15.5.,
19.6. další termíny sdělí konzultant).
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(9.5., 23.5., 6.6.)
· 14:00 – 17:00 Laktační poradenství
(23.5. další termíny sdělí konzultant)
· 15:00 – 17:00 Personální a mzdové
poradenství (16.5., 30.5. další
termíny sdělí konzultant)
· 14:00 – 17:00 Právní poradenství
pro rodiny (9.5. další termíny sdělí
konzultant)
Čtvrtek
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé pokročilí
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 13:30 Jóga pro děti I.
· 13:45 – 14:30 Jóga pro děti II.
Dále vybíráme z programu:
· Beseda Zvládání emocí dětí i rodičů
se uskuteční v úterý 15. května od
10:00 hodin s PhDr. Kateřinou
Peškovou. Období prvního vzdoru,
puberta, agresivita a neklid, emoce
vzteku rodičů, syndrom vyhoření
během rodičovské dovolené ...
· Kurz první pomoci pro veřejnost se
uskuteční ve čtvrtek 31. května od
10:00 do 12:00 hodin pod vedením
záchranáře Marka Hylebranta. Přijít
může každý. Vhodné pro seniory.

Domeèek nezavírá!
Domeček bude v sokolovně otevřený do
31. května 2018, tedy i v době uzavření
sokolovny pro veřejnost z důvodu
rekonstrukce elektriky. V červnu najdete
Domeček v náhradních prostorech –
v klubovně pro mládež pod novou
budovou lánské ZŠ (vchod z ulice Ke
Hřbitovu, bude zřetelně označen).
Provoz herny, poradenství a jógy
nebude přerušen! Místa pro parkování
kočárků nebo odrážedel je zde dostatek.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.
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Jaro ve Vašírovì
Jarní úklid Vašírova se uskutečnil v sobotu
7. dubna 2018, kdy probíhala na celém území
České republiky dobrovolnická úklidová akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Podél hlavní silnice
se našlo velké množství odpadků vyhozených
především z projíždějících aut. Na Vohrádce,
autobusových zastávkách nebo na multifunkčním
hřišti nebylo skoro co uklízet. Je to skvělá zpráva,
že si ve Vašírově dokážeme udržet pořádek.
Nicméně je co vylepšovat. Přispět k čistějšímu
prostředí ve Vašírově by mohli kuřáci a majitelé
psů. Kuřákům bychom byli vděční, kdyby
nedopalky od cigaret vyhazovali do popelnic,
a chovatelům psů zase za to, že při venčení svých
mazlíčků po nich také budou uklízet exkrementy.
Po úklidu jsme se přesunuli na multifunkční

hřiště, kde se začalo se stavbou přístřešku.
Přihlížející děti při pohledu na bagr měly jasno
o svém nastávajícím povolání. Odpoledne jsme se
sešli v kavárně restaurace Vašírovský Dvůr, kde se
hrálo, soutěžilo a nezlobilo, protože akce nesla
název Kdo si hraje, nezlobí. K dispozici bylo velké
množství rozmanitých karetních i deskových her
pro všechny věkové kategorie. Slunce a dobrá
nálada přispěly k tomu, že to byl jeden z
povedených dnů.
Děkujeme všem, kteří nám přišli pomoci při
jarním úklidu, a dále majitelům restaurace za
poskytnutí azylu a sponzorského daru našemu
spolku.
Za NÁŠ VAŠÍROV, z. s.
Pavlína Švigárová a Vilda Hamouz

Sokol na výletì u Oldøichova dubu

KOUPÍM
starší rodinný dům,
v jakémkoliv stavu. Prosím nabídněte.

Králíček Petr tel. 777 887 677
V neděli 15. dubna 2018 zorganizoval TJ Sokol Lány výlet do Peruce a Třebíze, kterého se zúčastnilo více jak
tři desítky výletníků.

Rybáøská sezona na Židovském rybníku zaèíná
Prvního května začala rybářská sezona na
lánském rybníku. Rybařit zde smějí pouze děti do
15 let věku, a to i bez registrací nebo povolenek.
Chytání ryb je povolené pouze od značek, tj. bílá
tyč s cedulí, směrem ke hrázi (od hasičárny přes
hráz k prvnímu stromu u parkoviště). U dětského
hřiště je hájené pásmo.
Žádáme rodiče mladých rybářů, aby poučili dětí
o udržování pořádku a klidu při rybaření. S rybami, které jsou vypuštěny zpátky do rybníka, je
třeba zacházet opatrně. Vidíte-li mrtvou rybu

nebo odpadky, které lze vylovit podběrákem,
udělejte to prosím. Okolo rybníka je několik
odpadkových košů a u hasičárny je popelnice.
Rybářský řád je vyvěšený ve vývěsce umístěné na
hasičské zbrojnici.
Pokud uvidíte pejskaře, který neuklízí po svém
pejskovi, upozorněte ho na jeho povinnost. Nechcete přece šlapat v minovém poli. Toto můžeme
praktikovat všichni po celé obci. Děkujeme.
Petr Králíček
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Dámy a pánové milovníci psù
Dovolujeme si Vám představit základní
kynologickou organizaci ZKO Lány 713, která
vznikla 9. prosince 2006. Od 24. června 2014
disponujeme oplocenou travnatou plochou
o rozloze 10.307 m2 získanou od Lesní správy
Lány. Jsme finančně podporováni grantovým
systémem s finanční dotací od Obce Lány.
Co děláme? Zabýváme se sportovní kynologií,
výcvikem psů podle národního zkušebního řádu
ZVV a mezinárodního zkušebního řádu IPO
sport, kde získáváme bodové ohodnocení ve třech
kategoriích – stopa, poslušnost a obrana.
Pořádáme kurzy pro začínající psovody. Škola pro
psy. Vítáme každého, kdo chce přijít mezi nás
a naučit se novým věcem. Jak zacházet se svým

psem v krizové situaci. Vítáme i děti od 7 let.
Podpoříme kohokoliv se zájmem o pohyb
a aktivitu se psem. Pomůžeme se základní
poslušností psa a s jeho socializací pod dohledem
zkušených psovodů. Jsme tu také pro majitele
psů, kteří potřebují individuální pomoc
s převýchovou psa. S otevřenou náručí přivítáme
všechny, kdo chtějí trávit svůj volný čas mezi námi
a partou čtyřnohých kamarádů, rádi se s námi
zapojí do údržby cvičiště, natírání překážek,
sekaní trávy, grilování, volné zábavy atd. Kontakt:
macich@pet-servis.com. Více o nás najdete na
internetové stránce www.zkolany-kynologie.cz.
Neváhejte a přijďte mezi nás!
Petr Macich, předseda klubu

Neèekaný, ale zasloužený úspìch
V Kulturním domě v Kladně se dne 7. dubna
uskutečnil již 36. ročník Národního mistrovství
v karetní hře Lóra, který tradičně pořádá klub
Petasites Kladno. Tohoto mistrovství se již
několik let pravidelně účastní i týmy z naší obce.
Letošního mistrovství se zúčastnil pouze jeden
tým, a to pod staronovým názvem NARPA ve
složení Ivan Salač, Stanislav Šimůnek, Alois
Rambousek a Luboš Kohout. Vzhledem
k zaneprázdněnosti kvalitních lánských borců
musel být náš tým doplněn Lubošem Kohoutem
z Kladna. Ten se však pravidelně účastní turnaje
Lóra Lány Cup, takže byl brán jako domácí. Na
turnaj se prezentovalo 96 týmů z celé republiky,
nejdále z Ostravy a z Chebu. Po usazení týmů
k vylosovaným stolům proběhlo zahájení
a informace o průběhu turnaje. Hrálo se jako při
každém turnaji tříkolově u 96 hracích stolů. Po
informaci, kdo bude hrát u kterého stolu,
proběhlo přesazení a ve 13:00 hodin začaly
karetní boje. V prvním, druhém i třetím kole
každý hráč hrál vždy s jinými soupeři. Mezi
jednotlivými koly tak při výměně hráčů nastal
doslova rej a hledání stolů ke hře v dalším kole.
Tým Narpa si v prvním kole vedl nad očekávání
dobře a po jeho skončení byl ve výsledkové tabuli
na 8. místě. Po druhém kole dokonce na 2. místě.
V přestávce jsme si říkali, že musíme vydržet
a pokusit se mistrovství vyhrát, což se nám ještě
nikdy nepodařilo. K tomu nutno dodat, že nejlepší
umístění týmu Narpa bylo v roce 2014, a to místo

71. Ve třetím a posledním kole jsme se všichni
snažili alespoň uhájit nečekaně výborné
umístění. Zklamání přišlo po skončení kola, když
Ivan Salač byl o jeden trestný bod druhý, Alois
Rambousek o 2 trestné body druhý. Tato umístění
ve třetím kole ovlivnila i celkové pořadí. Bohužel
jsme druhé místo neudrželi a skončili jsme na
místě třetím. Třetí místo v Národním mistrovství
je však pro Lánské historicky nejlepší. Škoda, že
se nehodnotily týmy, které si nejvíce zlepšily
umístění, neboť z loňského 93. místa jsme
poskočili o plných devadesát míst.
Je třeba připomenout, že turnaj neprobíhal jen
jako turnaj družstev, ale i jako turnaj jednotlivců.
Všichni členové týmu Narpa se z 384 hráčů
umístili do 133. místa. Nejlepším hráčem byl
Stanislav Šimůnek, který byl po druhém kole na
vynikajícím 4. místě. Své umístění neudržel,
neboť ve třetím kole skončil třetí, a tak klesl na
konečné 41. místo, což je samozřejmě vynikající
výsledek.
V týmu je však síla a již zmiňované 3. místo bylo
chvalně hodnoceno pořádajícími členy klubu
Petasites, z nichž někteří (včetně předsedy klubu)
se účastní i našeho turnaje Lány Lóra Cupu.
Tímto nečekaným, ale zaslouženým úspěchem se
tým Narpa zařadil mezi historicky nejlepší týmy
a při vyhlašování výsledků vešel do povědomí
všech účastníků turnaje. Na Lánech se prostě
lóra hrát umí!
Ivan Salač

Výsadba dubù V srdci
V pátek 20. dubna 2018 se sešli zástupci
obcí sdružených v Místní akční skupině
Svatováclavsko, aby společně provedli
slavnostní výsadbu stromů k 100. výročí
založení Československa. Za každou
obec byl vysazen 1 dub zimní.
Tyto stromy byly vysazeny ve spolupráci
s Lesní správou Lány v Lánské oboře
v lokalitě nazvané V srdci. Duby byly
zvoleny proto, že se dle pověsti na
hradišti v katastru obce Stochov narodil
svatý Václav. Jeho babička svatá Ludmila zde zasadila dubovou hůl, která se do
rána zazelenala. Tuto ratolest potom
zalévali vodou, ve které koupali svatého
Václava. Dub, jenž přežil věky, je možno
vidět na staré stochovské návsi dodnes.
Od jména svatého Václava byl i odvozen
název Místní akční skupiny SVATOVÁCLAVSKO. Současně byl v oboře místě
i umístěn kámen, na kterém je klínovým
písmem vytesán text: K 100. výročí
založení Československa zde vysadila
Místní akční skupina Svatováclavsko
5 dubů jako připomínku obcí Stochov,
Lány, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice,
Kačice LP 2018. Text na tento kámen
vysekala sochařka Johanka Eliášová.
Vlastní kámen, který zůstal po sochařském sympoziu v roce 2016, darovala
obec Lány.
Karel Sklenička

Euromedia Group, a.s.

přijme šikovné a pracovité lidi na

BRIGÁDU
(formou DPP) do třísměnného provozu
(možná domluva). Místo výkonu práce
– sklad v Novém Strašecí
(pod vlakovým nádražím, směr
Rakovník). Mzda je 75,-Kč/hod.
a nástup je možný ihned.

V případě zájmu volejte
na tel. číslo: 731 451 399.
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Ze Sokola
· Stolní tenisté již dohráli své soutěže,
·

·

·

·

·

·

takže víkendy jsou v sokolovně volné.
Děti nacvičující sletovou skladbu
Děti, to je věc budou mít napilno.
Poprvé se předvedly na akademii
v Rakovníku 21. dubna. V Lánech je
uvidíme 16. května a pak je čekají
vystoupení v Děčíně, v Komárově
a v Lounech. Kvůli škole v přírodě se
nezúčastní župního sletu v Kladně.
Župní slet se uskuteční ve sportovní
hale v Kladně u sletiště v sobotu 26.
května od 14:00 hodin. Vstupné je
dobrovolné. Vystoupí na něm i lánské
ženy nacvičující skladby Siluety
a Ženobraní.
9. června dopoledne se na hřišti
u sokolovny bude konat župní přebor
předškoláků v lehké atletice. Malí
závodníci změří své síly v hodu
míčkem, v běhu a ve skoku z místa do
dálky. Přeborů se mohou zúčastnit
i nečlenové Sokola.
Na 19. květen připravují Vašírovští
nohejbalový turnaj trojic jako
Memoriál Pavla Sláničky.
Na 15. a 16. května pronajímáme
sportovní areál i sokolovnu ZŠ Mšec,
která tady organizuje školní
sportovní olympiádu.
Rozvrh programu v sokolovně je ve
vývěsce před sokolovnou nebo se
podívejte na stránky www.sokollany.cz, kde ve složce kalendář akcí
najdete, co a kdy se v sokolovně koná.
Václava Nováková

Elektroinstalace v sokolovnì
Od 21. května 2018 bude provoz
v sokolovně zcela přerušen. Nastoupí
firma Uniservis na druhou a poslední
etapu realizace této velké investiční
akce. Práce skončí koncem června a pak
budou následovat dokončovací činnosti
– začištění průrazů, malování, velký
úklid. K brigádě pak vyzveme členy
Sokola, abychom vše stihli do zahájení
pravidelného provozu začátkem září.
Děkujeme všem, kteří do této doby
přispěli. Na účet Sokola přibylo 69.200,Kč od 26 dárců. Čekáme na výsledek
grantové řízení Středočeského kraje.
Václava Nováková

Utkání staré gardy hokejistù
Přestože hokejová sezona oběma mužstvům již
skončila, její skutečný vrchol se odehrál v neděli
22. dubna 2018. Panovalo sice již velmi nehokejové počasí, ale přesto se ve Slaném sešlo mužstvo
složené z bývalých, ale i ještě stále hrajících hráčů
hokejového klubu Lány, kteří svým věkem již
spadají do věkové kategorie veteránů. Toto utkání
nemělo jen ukončit hokejovou sezonu, ale
hlavním důvodem, proč se uskutečnilo, bylo
poděkování Antonínu Bechyňovi, který ukončil
svou činnost v oddíle po téměř osmdesáti letech.
Udělal pro lánský hokej tolik, co asi nikdo. Ať už
jako dlouholetý hráč, trenér mládeže, dospělých
nebo člen výboru. Vždy byl vzorem pro mnoho
svých následovníků a domnívám se, že hlavně díky
jeho činnosti mohl hokejový oddíl oslavit více než

osmdesát roků od svého trvání. V tomto utkání
rozhodně nešlo o výsledek, ale o setkání všech, kdo
mají co do činění s lánským hokejem. Utkání řídil
bývalý rozhodčí Jiří Adam. Do brankovišť se
postavili František Vondruška s Dominikem
Hasíkem, které střídal Tomáš Cepák. V poli se
divákům představili Petr Štross, Jan Kestner, Petr
Fencl, Radek Jirkovský, Jiří Dinga, Václav
Suchánek, Milan Bechyně, Ivan Bergmann st.,
Martin Bergmann, Ivan Bergmann ml., Miroslav
Kožíšek, Martin Štross, Miroslav Jirásek, Petr
Hamouz, Milan Švácha, Jan Slánička, Miroslav
Vondruška, Vladislav Husák, Luděk Slapnička
a Karel Sklenička.
Aleš Lomberský

Stolní tenis ukonèil sezonu

Beseda nejen o hokeji

V dubnu zakončili stolní tenisté úspěšnou závodní
sezonu. Velkým úspěchem je 9. místo a udržení Adružstva v nejvyšší krajské soutěži – divizi.
V mládežnických kategoriích je pak velkým
úspěchem celkové vítezství Jana Chalupy v sérii
bodovacích turnajů mládeže okresů Kladno
a Rakovník. A pro úplnost vám ještě představuji
přeborníky Lán pro rok 2018: v mladších žácích
Jan Chalupa, ve starších žácích Pavel Cibík
a v kategorii dospělých Michal Brožek.
Milan Moravec

Jak se vysílá z brazilské pláže Copacabana a čím
čtyřbob na zimní olympiádě v Koreji připomíná
metro? Reportér Radiožurnálu František Kuna
vám může povídat ale i o tom, jak se vysílají přímé
přenosy z mistrovství světa v hokeji. Třeba z toho
letošního v Dánsku, odkud se právě stihne vrátit.
Přijďte posedět a přitom i tak trochu cestovat.
Beseda se uskuteční v pondělí 28. května od 19:00
hodin v sále nad hospodou Narpa.
Oldřich Polášek

Sportovní den s SK Lány

Tìlovýchovná akademie

Sportovní den s SK Lány, a tudíž turnaj v malé
kopané už se blíží (23.6.) a nám zbývají poslední
3 volná místa pro přihlášení týmů. Neváhejte
a přihlaste svůj tým do 13. května na email
cambikovi@seznam.cz nebo sms 604360827.
Klára Dudášiková

Odbor všestrannosti pořádá již ve středu 16.
května od 18:30 hodin Tělovýchovnou akademii na
ukončení cvičebního roku 2017-2018. V první
části návštěvníci uvidí sletové skladby, které
v Lánech nacvičujeme – Děti, to je věc; Siluety
a Ženobraní. Druhá část bude patřit opět
vystoupení všech skupin oddílu aerobiku Báry
Ladrové. Vstupné na akademii je dobrovolné a
bude věnováno jako příspěvek na rekonstrukci
elektroinstalace v sokolovně.
Václava Nováková

Výsledky – SK Lány
zápas

skóre

SK Lány – FK Kněževes A

5:1

TJ Slabce – SK Lány

1:5

zápas

skóre

SK Lány – Oh Městečko

3:2

FK Hředle - SK Lány

6:0

FC PO Olešná – SK Lány

1:4

SK Lány - TJ Roztoky

1:5

SK Lány – ČL Kolešovice

2:1

FC 05 Zavidov - SK Lány

3:0

SK Senomaty – SK Lány

2:6

SK Rakovník B – SK Lány

2:1

SK Lány - Olympie Rakovník

3:2

SK Lány – TJ Slabce

15:1

Výsledky SK – mladší žáci
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