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Úvodník

Slavnostní otevøení expozice v palmovém skleníku

Jaro a Velikonoce

Zveme vás na slavnostní otevření expozice TGM v
Lánech v palmovém skleníku v lánském parku dne
2. května 2018 ve 14:00 hodin. Záštitu poskytl
prezident České republiky Miloš Zeman.

Běžná definice určení termínu
Velikonoc, kterou jsme se učili ve škole,
zní: Velikonoční neděle se slaví první
neděli po prvním jarním úplňku.
Nedávno jsem si přečetl zajímavý
článek, že tato poučka platí pouze v případě, že začátek jara bereme církevně, tj.
21. března. Astronomické jaro však
může začínat dokonce někdy i 19.
března. Úplněk je vypočítáván pomocí
takzvaných cyklických výpočtů a může
se od astronomického úplňku lišit až
o dva dny. Při určení kalendářního data
Velikonoční neděle se tedy nepracuje
s přesnými astronomickými úkazy.
Rozdíl bude patrný v příštím roce 2019,
kdy první jarní den bude 20. března
a hned další den, tedy 21. března,
nastane astronomický úplněk. Z toho
plyne, že by Velikonoční neděle měla být
24. března. Ale protože vypočtený
cyklický úplněk přijde až 18. dubna,
připadne Velikonoční neděle až na 21.
duben. Rozdíl je tedy 28 dní a nastává
takzvaná velikonoční paradoxie. Ale dost
teorie.
Datum letošních Velikonoc vyšlo na
přelom měsíců března a dubna. Všichni
jsme se na ně těšili a doufali, že už bude
konečně lepší počasí a jaro bude nejen
podle kalendáře, ale i skutečně. Počasí
ovšem nezklamalo a bylo takové nijaké,
jako celou letošní zimu. Kdybych chtěl
parafrázovat básníka, řeknu, že Způsob
letošní zimy se mi zdál poněkud
podivným. Doufám, že se nikdo ale
nenechal špatným počasím otrávit a
velikonoční svátky si náležitě užil. Jaro
určitě dříve nebo později přijde a už se na
něj všichni velmi těšíme. Protože po
takové nemastné a neslané zimě si určitě
zasloužíme krásné a voňavé jaro.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se
bude konat v pondělí 23. dubna 2018
od 18:00 hodin nad hospodou Narpa.
Na programu mj. bude: dotace místním
spolkům, navýšení rozpočtu ZŠ na
pořízení stravovacího systému, přijetí
daru MŠ, vyhláška o nočním klidu a jiné.

Oficiální zahájení doprovodí křest knihy
Vzpomínky lánského vrchního zámeckého
zahradníka Ladislava Krejsy a vystoupení
dětského pěveckého sboru Základní školy
Charlotty G. Masarykové . Po oficiálním zahájení
jsme pro Vás připravili: Masarykova jízda
zámeckým parkem v kočáře taženým koňmi
a historickým automobilem. Ochutnávka

oblíbených Masarykových jídel připravených dle
dobových receptů. Pivo z regionálního pivovaru –
Tradiční pivovar v Rakovníku,a.s. Představení
skupiny Falconia – cvičení dravci na lovu. Dětský
program – soutěže, hry, zábava. K p o s l e c h u
a dobré zábavě hraje Hudba Hradní stráže
populární melodie uplynulého století. Na z á v ě r
společné opékání buřtů na otevřeném ohni.
Prodej upomínkových předmětů
Ing. Michaela Javůrková,
Správa Pražského hradu

Pálení èarodìjnic
Kulturní komise obce Lány spolu se Sborem
dobrovolných hasičů, Modelářským klubem
a obcí baráčnickou zve na tradiční Pálení
čarodějnic. Akce se uskuteční 30. dubna na
modelářském letišti na Kopanině v Lánech.
Čarodějnický sabat bude zahájen tradičním
průvodem malých i velkých čarodějnic
a čarodějů. Slet všech účastníků před hasičskou
zbrojnicí je plánován na 18:00 hodin.
PROGRAM: ukázka požárního zásahu mladých
hasičů, vyhlášení vítěze o nejhezčí čarodějnický
kostým, kouzelnický ohňostroj. Na všechny
masky čarodějnic a jiných příšerek čeká sladká
odměna. Občerstvení s posezením je zajištěno.

K tanci i poslechu bude hrát country kapela
KUPA.
Roman Havelka

SOUTÌŽ VE VÝZDOBÌ OKEN
ÈI PØEDZAHRÁDEK V DUCHU
ÈARODÌJNIC
Každý se může přidat, ozdobit své domy
a zahrádky a soutěžit o nejšerednější, a tedy
nejkrásnější čarodějnici.
Výsledky vyhlásíme večer při zapálení ohně.
Komise bude v ulicích 28. dubna.

Bøezinová pøijela v bøeznu
Lánské Muzeum T. G. M. zaplněné malými
i dospělými návštěvníky přivítalo v neděli 18.
března českou spisovatelku paní Ivonu
Březinovou. Tato sympatická autorka knih
a příběhů pro děti přijala naše pozvání a přijela na
lánské Čtení pro celou rodinu.
Již podvanácté uspořádal spolek Naše Lány
benefiční odpoledne věnované
knihám. Návštěvníky hned v přízemí
lánského Muzea T. G. M. vítala Burza
knih, kde se darované knihy nabízely
zájemcům za symbolickou cenu. Celé
přízemí zdobily pestré a nápadité
kresby dětí z mateřské a základní školy,
které se inspirovaly příběhy spisovatelky I. Březinové. Protože se venku
proháněl nepříjemný zimní vítr se
sněhem, dobrou volbou bylo zastavení
v muzejní kavárně a ochutnávání
čerstvých koláčů či chlebíčků s kávou
nebo s čajem. Samotná beseda
s autorkou a následná autogramiáda

proběhla v 1. patře. Děti si připravily na uvítanou
písničky a potom zasypaly spisovatelku otázkami.
Téměř celou hodinu paní Březinová trpělivě
odpovídala dětem na otázky, vysvětlovala, kde
bere inspiraci, a vybízela děti, aby jí své nápady na
nové knihy sdělily nebo napsaly.
Pokračování na str. 6 ...
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Co se dìje na radnici
· Firma Froněk, spol. s r. o. zahájila

·

·

·

·

·

·

·

práce na výstavbě nového chodníku
v ulici Křivoklátská. Práce budou
trvat přibližně dva měsíce. V závěru
prací bude samotná komunikace
z důvodu výstavby zpomalovacího
retardéru na přibližně 14 dní úplně
uzavřená. Součástí stavby bude také
nové veřejné osvětlení.
Na náměstí začala výměna javorů,
které donedávna rostly podél silnice
před sokolovnou. Stromy byly
bohužel již několik let ve špatné
kondici. Nové stromy budou opět
j a v o r y. Ta k é b y l y o d s t r a n ě n y
betonové nádoby na květiny podél
chodníku na protější straně a na
jejich místě bude provedena výsadba
okrasné zeleně. Práce provádí firma
Zakládání a údržba zeleně s.r.o.
Další práce s údržbou zeleně
proběhnou v nejbližší době ve
Vašírově Na Ohrádce. Stromy pod
elektrickým vedením budou
odstraněny a nový návrh na úpravu
prostoru vypracuje místní architekt
Jaromír Doležal.
Starosta informoval zastupitele
o rekonstrukci cesty k obecní stodole
a o odstranění zídky v místě, kde stál
červený buk. Práce provádí firma
Klika & Dvořák s.r.o.
Provozní zaměstnanci obce provedli
úklid černých skládek v rokli Čertice
a Kadlice. Rokle jsou na katastru
obce Lány ve směru na Tuchlovice.
Na úřední desce obecního úřadu byla
zveřejněna výzva k podání nabídky
na dodavatele hřiště pro mládež
ADOparku. Nové hřiště by mělo být
vybaveno herními prvky vhodnými
pro mládež, na kterých lze současně
provozovat parkour a také např.
kruhový trénink v hodinách školní
tělesné výchovy. Uzávěrka pro
podání nabídek je 9. dubna 2018.
Byly podány dvě žádosti o stavební
povolení k projektu Oborní brána.
Jedná se o povolení na přeložku
vodovodu a o povolení na přeložku
komunikace.
To a l e t a v p ř í s t a v b ě h a s i č s k é
zbrojnice pro dětské hřiště je od
dubna opět k dispozici veřejnosti.
Otevřená je od 9:00 do 20:00 hodin
po celý týden.

Nemohli jste se zúèastnit
veøejného zasedání?
Podrobné informace o průběhu veřejného zasedání a diskutovaná témata
se dozvíte ze zápisu, který je zveřejněn
na internetových stránkách obce.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Vítání obèánkù a jubilejní svatby
Vzhledem ke složitým a zdlouhavým vyřizováním
žádostí o data z matriky prosí Sbor pro občanské
záležitosti rodiče, kteří mají zájem o přivítání
a zápis dítěte do Pamětní knihy narozených, aby se
sami přihlásili na níže uvedenou e-mailovou
adresu, mobil nebo přímo na Obecní úřad. Obřady

jsou bezplatné, pro každé miminko samostatné,
a není potřeba žádných dokladů. Totéž platí
i o jubilejních svatbách - obřad na Obecním úřadu
nebo gratulaci s Pamětní knihou. Kontakt:
dasakratka5@seznam.cz, mobil: 605 586 632.
Dáša Krátká, předsedkyně SPOZ

Kontejnery na bioodpad

Sbìr železného šrotu

Velkoobjemové kontejnery na rostlinný bioodpad
ze zahrádek budou přistaveny od pátku 20. dubna
do neděle 22. dubna na obvyklých stanovištích:
parkoviště u hřbitova, parkoviště u rybníka, Lesní
ulice u č.p. 125 a Vašírov Na Ohrádce. Kontejnery
budou v sobotu vyprázdněny. Prosíme, odpad
vkládejte volně bez pytlů a jiných obalů!
Ing. Ivana Píšová

V sobotu 12. května od 9:00 hodin uspořádá
Hokejový klub v Lánech a 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.
V případě zájmu nás mohou občané kontaktovat
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 (lednice, televize,
monitory, zářivky a drobné 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

Dopøejte sobì i sousedovi nedìlní siestu
Již léta máme vyhlášku o veřejném pořádku. 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 stá-

tem 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. Nejčastěji to jsou sekačky
na trávu, motorové pily a cirkulárky, které toto
nařízení porušují. Prosíme tedy ty občany, kteří
zapomněli na existenci vyhlášky, aby dodržovali
vyhlášenou dobu klidu a neobtěžovali své okolí.
JUDr. Ernest Kosár

Zmìna otevírací doby pošty Program rozvoje venkova
Pošta Partner Lány oznamuje změnu provozní
doby od 1. května 2018.

Pondìlí od 7:30 do 18:00 hodin
Úterý od 7:30 do 13:00 hodin
Støeda od 7:30 do 18:00 hodin
Ètvrtek od 7:30 do 13:00 hodin
Pátek od 7:30 do 13:00 hodin
Sobota, Neděle a svátky je zavřeno.
Odpovědný vedoucí: Petr Houlík.
Mob.: 797 727 326 nebo 723 432 368.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel
strategie komunitně vedeného místního rozvoje
„SCLLD pro území MAS SVATOVÁCLAVSKO,
z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje výzvu MAS
č.1 k předkládání Žádosti o podporu v rámci
operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na
období 2014-2020.
Výzvy jsou zaměřeny na podporu investic do
zemědělských podniků a podporu podnikání
v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu.
Termín vyhlášení výzvy 9. dubna 2018 a termín
příjmu žádostí od 16. dubna do 14. května 2018.
Podrobnosti k výzvě najdete na
www.svatovaclavsko.cz.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Pojïte s námi na výlet
V neděli 15. dubna 2018 pořádá TJ Sokol Lány
turisticko-poznávací výlet. Vydáme se do
nedalekých, ale významných městeček. Autobus
zamíří do PERUCE. Tam je k vidění Boženčina
studánka, Oldřichův dub, radnice, kostel sv. Petra
a Pavla. Zámek, kde žil po válce Emil Filla, je pro
veřejnost uzavřen. Potom se rozdělíme. Kdo bude
chtít, sveze se autobusem do TŘEBÍZE. Ostatní
turisté se vydají po málo frekventované silnici na
pěší asi devítikilometrovou vycházku s cílem také
v Třebízi. Pro zvlášť zdatné je možná ještě odbočka
na rozhlednu Stradonka, odkud je krásný výhled
na celé Středohoří. V Třebízi můžeme navštívit
skanzen a národopisné muzeum, ukážeme si

rodný dům spisovatele V. B. Třebízského, Cífkův
statek (tam se natáčel seriál První republika
a pohádka Nejkrásnější hádanka) nebo Šubrtův
statek. V městečku je také vyhlášené zahradnictví.
Oběd zamluvíme v restauraci Pod Klenbou.
Autobusem se opět vrátíme do Lán. Odjezd
autobusu je v 8:30 hodin z autobusové zastávky.
Jízdné autobusem bude určeno na místě podle
počtu účastníků (v rozmezí 150,- Kč až 180,- Kč,
děti polovic). Vstupné do objektů si platí účastníci
sami. Předpokládaný návrat mezi 15:00 a 16:00
hodinou.
Václava Nováková

Festival vína (Ne)vinné Lány potøetí
V sobotu dne 21. dubna 2018 se v Muzeu T. G. M
uskuteční již třetí ročník festivalu vína (Ne)vinné
Lány!
D o M u z e a T. G . M . l e t o s z a v í t á 1 3 + 1
vystavovatelů, opět ze všech vinařských
podoblastí Čech a Moravy. Nově nás letos navštíví
vinařství Starý Vrch z Hustopečí, Školní statek
Mělník, Lobkowiczké zámecké vinařství z
Roudnice n. L. a po roční pauze také Naturvini z
Mikulovska. Čistokrevná vinařství pak obohatí
MojeLahve.cz, což je jinak databáze pro
zákaznické hodnocení vín a zároveň distributor
malých vinařů. Festival bude mít pro letošní rok
jedno hlavní nosné téma, kterým budou pinoty,
chcete-li burgundy, po našem rulandy! Vinařství
budou prezentovat vzorky rulandského bílého,
šedého, modrého a chardonnay, což jsou jedny z
nejstarobylejších a nejoceňovanějších odrůd,
spjaté neodmyslitelně s Burgundskem. Pouze
tyto odrůdy mj. tvoří základ pravého

šampaňského. Návštěvníci tak opět budou moci
pojmout festival i jako odrůdovou degustaci.
Občerstvení dozná letos dílčí změny. Nebudou
sice chybět čokolády Jordi's a vloni tak oblíbené
šnečí delikatesy, avšak teplé občerstvení
tentokrát obstará Tommy's Food Truck, vítěz
pražského Burgerfestu 2016.
Festival začíná od 11:00 hodin a potrvá až do
podvečerních 19:00 hodin. Vstupenky jsou
v omezené míře v prodeji u organizátorů a on-line
v síti Ticketportal. Cena 3hodinové vstupenky
včetně 15 degustačních žetonů činí aktuálně
v předprodeji 330,- Kč, přímo na místě ji pak
pořídíte za 350,- Kč. Máte-li rádi víno a chuť se
festivalu zúčastnit, doporučujeme zajistit si
vstupenky v předstihu dle Vašich požadavků.
Více informací o festivalu se dozvíte na našem
Facebooku a na webu www.nevinnelany.cz.
Za pořadatele Emil Buřič a Zbyněk Gregor

Chystá se už 46. roèník Bìhu
Tradičně 8. května proběhne v zámeckém areálu
kolem rybníku Běh zámeckým parkem jako závod
jednotlivců. Soutěží se ve 23 kategoriích od dětí
do čtyř let až po dospěláky. Rozhodující pro
zařazení do kategorie je rok narození, nikoliv věk
v den závodu. Dětská trať měří 60 m a běží se na
travnaté ploše. Tratě žactva a dorostu vedou po
pískových cestách. Okruh pro ženy v délce 3770
m a dva okruhy pro muže 7540 m jsou převážně
pískové, malá část asfaltová. První tři závodníci
v kategorii obdrží diplom a drobnou věcnou cenu,
děti ještě medaili. V některých kategoriích se
bojuje o putovní poháry. Běh pro zdraví (1270 m)
je určen všem, kdo si chtějí ověřit svoji zdatnost
a vůli bez rozdílu pohlaví a věku. Vítěz je určen

losem po skončení závodu. Všichni závodníci
jsou povinni se prezentovat v den závodu
nejpozději půl hodiny před startem své kategorie
na místě, kde uhradí startovné a obdrží startovní
číslo. K přihlášení lze využít přihlašovací formulář na www.beh.lany.cz, a to nejpozději den
předem do 14:00 hodin. Startovné pro dospělé
činí 70,- Kč, pro děti 20,- Kč, účastníci Běhu pro
zdraví neplatí. Nezapomeňte, že zahájení akce je
v 8:25 hodin a již v 8:35 poběží první závod mladší
dívky ve věku 7-8 let! Závod dětí do 4 let startuje
v 9:25 hodin. Podrobný rozpis najdete ve vývěsce
před sokolovnou nebo na webových stránkách
akce.
Václava Nováková

Milé děti, rodiče, přátelé, spoluobčané, rádi vás uvítáme na akci

Den Zemì – Zdravì žít a v pohodì se ve školce mít.
Akce se koná v pátek 27. dubna 2018 od 15:00 hodin na zahradě Mateřské školy Lány.
Čeká vás odpoledne plné her, soutěží, ochutnávek a na závěr nás pobaví loutkové divadlo Vysmáto.
Těšíme se na vás.
Děkujeme předem za vstřícnost všem partnerům a sponzorům Mateřské školy Lány.

Kalendáø akcí duben/kvìten
10.4. Burza jarního a letního dětského
oblečení, sokolovna (Naše Lány)
13.4. Zápis do 1. třídy ZŠ Lány
14.4. O t e v í r á n í l á n s k é h o m o l a ,
Židovský rybník (MK Lány)
15.4. Jarní výšlap se Sokolem (TJ
Sokol)
18.4. B e s e d a Z d r a v é s t r a v o v á n í
s kváskem po celý rok, Domeček
(Naše Lány)
21.4. Festival vína (Ne)vinné Lány,
Muzeum T. G. M. (Buřič &
Gregor)
20.4. Jarní úklid venkovního hřiště (TJ
Sokol)
21.4. Lánská jarní sobota, modelářské
letiště (MK Lány)
22.4. Jarní úklid dětského hřiště v
Lánech (Naše Lány)
22.4. Utkání Staré gardy HC Lány na
Zimním stadionu ve Slaném (HC
Lány)
27.4. Oslavy Dne Země ve školce (MŠ)
28.4. Turnaj veteránů do 59 let, tenis
(TK Lány)
30.4. Pálení čarodějnic, modelářské
letiště (Obec Lány, MK Lány,
SDH, Baráčníci)
30 4. Pálení čarodějnic (Náš Vašírov)
1.5. Prvomájová stopa, pěší výlet po
památkách (Náš Vašírov)
5.5. Turnaj Vašírovský nohejbalový
kop (Náš Vašírov)
8.5. Běh vítězství zámeckým parkem
Lány (TJ Sokol, Obec Lány, ZŠ)
9.–10.5. Zápis do MŠ Lány
12.–13.5. Lánské aerovleky, modelářské
letiště (MK Lány)
15.5. Beseda Zvládání emocí dětí
i rodičů, Domeček (Naše Lány)
16.5. Tělovýchovná akademie, ukázky
sletových skladeb (TJ Sokol)
17.5. Školní akademie, sokolovna (ZŠ
Lány)
19.5. Nohejbalový turnaj Memoriál
Pa v l a S l á n i č k y , h ř i š t ě z a
sokolovnou (Náš Vašírov)
21.5. U z a v ř e n í s o k o l o v n y –
rekonstrukce elektroinstalace
(TJ Sokol)

Brigáda na úklid dìtského
høištì v Lánech
Spolek Naše Lány pořádá v neděli
22. dubna od 14:00 do 16:00 hodin jarní
úklid dětského hřiště v Lánech. Všem
pomocníkům předem děkujeme!
Vezměte si plastové paprskové hrábě,
koště a lopatu. Nebo jen přijďte, nářadí
Vám půjčíme.
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Projekt MŠ Lány 22
Ředitelství mateřské školy podalo žádost
o dotaci v rámci OP pro Výzkum, vývoj
a vzdělávání, výzva Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ a ZŠ. Dotace byla
schválena ve výši 417.404,00 Kč.
Náš projekt nese název MŠ Lány 22 a je
zaměřen na tři stěžejní aktivity. Cílem
první aktivity je poskytnutí personální
podpory v MŠ zřízením pozice školního
asistenta.
V rámci druhé aktivity mateřská škola
pořádá tři odborně zaměřená tematická
setkání. První setkání bylo zaměřeno na
rozvoj řeči u dětí předškolního věku,
druhé setkání proběhlo v březnu na
téma Školní zralost a usnadnění
přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Na obě
setkání jsme pozvali odborníky z řad
logopedů, pedagogů. Třetí setkání
s rodiči a odborníky připravujeme na
2. května a nese název Metoda P. E. T. –
trénink efektivního rodičovství. Srdečně
zveme všechny zájemce, více se o setkání
dozvíte na webových stránkách
mateřské školy.
Cílem třetí aktivity je podpořit pedagogy
mateřské školy absolvováním
akreditovaného vzdělávacího programu
Další vzdělávání pedagogických
pracovníků zaměřeného na osobnostně
sociální rozvoj dvouletých dětí. Věříme,
že projekt přispěje ke zkvalitnění
výchovy a vzdělání v naší mateřské škole
a bude přínosem pro pedagogy, rodiče i
děti.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Sbìr starého papíru ve školce
Ve dnech 9. - 13. dubna 2018 pořádá
Mateřská škola Lány sběr papíru.
Sběrné místo je na zahradě mateřské
školy pod pergolou (vchod zadní
brankou). Třídy ve sběru nesoutěží.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

OKÉNKO do mateøské školy

Co jsme dìlali v bøeznu
6. března navštívily děti ze třídy Berušky Čabárnu.
Jeli jsme autobusem a děti měly s sebou v batůžku
svačinu. To byl pro ně největší zážitek! Na
Čabárně jsme posvačili a pak jsme společně
prožívali připravený program Jak roste strom.
Vyzkoušeli jsme si semínka z různých stromů
posbírat, zasadit je, zalít a čekat, až z nich vyrostou
stromy. Po odvezení dříví z lesa mašinou si děti
vyzkoušely roztřídit předměty, které jsou
vyrobeny ze dřeva, a které ne. Také jsme si
prohlédli krásná mořská akvária a vycpané ptáky.
Všichni jsme si program náramně užili a unaveni
jsme se vrátili na oběd do školky. Druhý den jsme si
o všech zážitcích vyprávěli. Naši předškoláci
navštívili 8.3. Základní uměleckou školu v Novém
Strašecí. Mohli si vyzkoušet jednotlivé umělecké
obory a zjistit svůj talent nebo zájem, jak se
vzdělávat v pohybové, výtvarné, hudební či
dramatické sféře. Děti si zatančily v zrcadlovém
sále a ve výtvarném a hudebním oboru měly
možnost vyzkoušet si svoje dovednosti.
13. března třídy Sovičky a Zajíčci navštívily
výchovný program s názvem Příroda – největší
stavebnice v již osvědčeném a dětmi oblíbeném
středisku Čabárna. Děti poznaly, jak je příroda
rozmanitá.
Měly možnost si vysnít přírodu, jak by se jim líbila.
Využily k tomu různé prvky stromů, květin
a přírodnin. Zároveň se dozvěděly, jak se chovat
k přírodě a jak jí pomoci.
14. března proběhlo tematické setkání rodičů se
zástupci ZŠ s besedou: Využití balančních
pomůcek pro správný tělesný vývoj dítěte –

BOOBLES. Setkání bylo určeno především pro
rodiče předškoláků. Zahájení a informace
k zápisu do ZŠ si rodiče vyslechli od paní ředitelky
Ivety Vrabcové. Paní učitelka Dana Balcerová
pokračovala v přednášce, co by měl předškolák
zvládat při nástupu do první třídy. Jsou to nemalé
nároky, a tak musíme děti vést a pomoci jim získat
požadované kompetence dlouhodobou
a trpělivou přípravou. Snažit se ve školce i doma
každodenním učením a upevňováním již
získaných dovedností a vědomostí dětem
usnadnit první dny ve škole. Na závěr setkání jsme
mezi námi uvítali i děti přítomných rodičů. Těm
paní lektorka Markéta Novotná představila
balanční pomůcky pro správný tělesný vývoj dětí.
Děti i rodiče měli možnost si pomůcky vyzkoušet.
Cvičení rovnováhy, posilování svalů. Domácí
pomůckou se může stát i obyčejná židle. I příroda
nabízí plno podnětů, jak s dětmi cvičit. Závěrem
zaznělo, že důležitý je vzor dospělých. Děti rády
vše opakují. Obyčejná chůze, sportování, cvičení
v přírodě budou přinášet užitek a radost z chvil
prožitých s dětmi.
18. března se uskutečnila tradiční akce Čtení pro
celou rodinu. Za přípravu a průběh akce patří
poděkování paní Hořejší a paní Drastilové a všem
dalším pořadatelům příjemného odpoledne.
Pozvání přijala i paní spisovatelka Ivona
Březinová. V mateřské škole jsme společně četli
knihy spisovatelky Ivony Březinové. Dětem se
podařily obrázky a ilustrace čtených příběhů
a výtvarná díla vyzdobila Muzeum TGM. Děti ze
třídy Kytičky kreslily šašky a skřítky, a tak
i vystoupení na akci se neslo v duchu tanečku
našich malých skřítků.
27. března ve spolupráci se ŠD proběhla již
tradiční akce Hop, zajíčku, do pelíšku, odpoledne
plné soutěží, zábavy a těšení se na jaro. Budeme si
držet palce, aby opravdu jaro otevřelo vrátka
a zima už odešla.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Zápis do Mateøské školy Lány na školní rok 2018/2019
se uskuteční 9. – 10. května 2018 od 10:00 do 16:00 hodin.
Zápis se koná v přízemí školky ve třídě Sovičky.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Prodej slepiček
OSTŘÍ:
ź
kotoučové pily RO a SK, pily řetězov, pásové,
ruční, nože do hoblovky, tvarové frézy,
sukováky, dláta
ź
nože, nůžky, mlýnky na maso, brusle a jiné
nástroje
PRODEJ:
ź
řetězové pily, struny do sekaček, lišty do mot. pil,
vrtáky
ź
bylinky z Peruánských And a Amazonie
Kontakt: Jiří Blín, Ke Hřbitovu 181, Lány
731 939 216, j.blin@tiscali.cz
Kompletní nabídka a ceník na internetu:
jbservis.websnadno.cz
Příjem a výdej zakázek dle dohody.

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
z našeho chovu, typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna. Stáří
15 až 20 týdnů. Cena 159,- Kč až 195,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční
5. května a 10. června 2018.
Lány – u rybníka – 10:45 hodin
Při prodeji slepiček provádíme výkup králičích
kožek. Cena dle poptávky.
Další informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hodin.
Tel.601 576 270, 728 605 840
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Nejpovedenější práce z každé kategorie 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.
23. 3. - V sedmé lekci projektu Rozumíme penězům
se žáci 8. třídy učili, jak správně reklamovat zboží.

Zprávy ze školy
11. – 17. 3. – Dvacet čtyři žáků školy zdárně
absolvovalo lyžařský výcvik v areálu Špičák na
Šumavě. I začátečníci pod vedením zkušené
instruktorky zvládli základy lyžování a sjedou
s přehledem velkou sjezdovku.
12. – 16. 3. – Pro ostatní žáky 6. – 9. třídy učitelé
připravili pětidenní projekt Osmička.
V pracovních dílnách OSMěl Se Myslet, Proč je
osm tisíc?, Zpět o 100 let, Achtung, Number Eight
in English Literature, 8 v matematice osmileté
školy obecné a měšťanské, West Side Story se žáci
potkali např. s historickými osmičkovými roky,
s historií lánské školy, s osmičkovou soustavou,
s osmibitovými počítači, se spisovatelkou Emily
Brönte, se skladatelem L. Bernsteinem,
realizovali se ve zdravovědě, sportu i výtvarném
umění. V úterý žáci na Pražském hradě navštívili
expozici Příběh Pražského hradu s výstavou
Obnova Pražského hradu 1918 – 1929 a dále
Národní pedagogické muzeum J. A .
Komenského. V pátek přiblížila žákům vedoucí
lánského muzea paní Bc. B. Bednářová osobnost
T. G. Masaryka, jeho rodinu a klíčové události,
které zasáhly do jejich života.
15. 3. – Sešli se zástupci školské rady.
18. 3. - Žáci, rodiče a pedagogové se již
podvanácté setkali v Muzeu T. G. M. na tradiční
akci Čtení pro celou rodinu organizované spolkem
Naše Lány. Příjemně strávené odpoledne bylo
věnováno autorce knih pro děti a mládež paní
Ivoně Březinové, která přijela s dětmi besedovat.
Po krátkém představení autorky žákyněmi
Veronikou Kleinovou a Lucií Vomelovou
pokládaly děti paní Březinové otázky, které si pro
ni v jednotlivých třídách připravily. V úvodu i na
závěr besedy zazpívali žáci 4. třídy několik
dětských písní na známé hudební motivy (např.
Kočka leze dírou), avšak se zcela odlišnými texty
z tvorby paní Ivony Březinové. Na akci byly knihy
paní Březinové k zakoupení a mnoho dětí využilo
této vzácné příležitosti a vlastní či zakoupenou
knihu si nechalo autorkou podepsat. Ke zhlédnutí
byly výtvarné práce žáků školy, pět kolektivních
prací a 109 prací jednotlivců či skupin žáků.

27. 3. – S vedením školy se sešli zástupci žákovské
rady.
V průběhu měsíce března přicházely dětem ze 4.
oddělení školní družiny předčítat a povídat si
o svých oblíbených knihách starostka TJ Sokol
Lány paní V. Nováková, místostarostka paní I.
Píšová, zástupkyně ředitelky školy paní P. Přibylová, vedoucí lánského muzea paní B. Bednářová
a ředitelka mateřské školky paní M. Vaněčková.
Mezinárodní matematické soutěže Klokan se na
půdě školy účastnili žáci 2. - 9. třídy (výsledky jsou
na našem webu v sekci Soutěže).
Žáci třetího ročníku byli v březnu v rámci projektu
Kalibro testováni z českého i anglického jazyka
a matematiky.

Tady nová republika
Škola využila možnosti zapůjčit si malou výstavu
Tady nová republika, kterou ke 100. výročí vzniku
ČSR připravilo Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského v Praze. Výstava
krátce seznamuje se základními údaji
o meziválečném Československu, její autorkou je
Mgr. M. Šustová. Ve škole bude v měsíci dubnu
volně přístupná pedagogům a žákům. Rodičovská
veřejnost i další zájemci mohou výstavu zhlédnout
v historické budově školy v den konání třídních
schůzek ve čtvrtek 19. dubna 2018 v době od 16:00
do 19:00 hodin. K nahlédnutí bude i v lánské
sokolovně v den konání Školní akademie ve čtvrtek
17. května 2018 od 17:00 hodin do skončení akce.

Sbìr starého papíru ve škole
Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové
Lány ve spolupráci se žákovskou radou vyhlašuje
Jarní sběr papíru. Termín: 23. – 27. dubna 2018.
Za hlavní budovou školy u garáží odevzdávejte
papír v době od 7:15 do 7:45 hodin (balíky
podepište, pan školník naváží a zapíše). Knižní
odměna pro tři nejlepší sběrače a odměna pro
nejvíce sbírající třídu.

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 – kytičky
z organzy (10.4., 17.4., 24.4., 22.5.).
Dílna je vhodná i pro starší děti.
· 14:00 – 17:00 Rodinné a ped. psych.
por. dne 15.5. (PhDr. Kateřina
Pe š k o v á , 7 7 6 1 3 4 5 3 9 n e b o
katka.peskova@post.cz)
Středa
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(11.4. a 25.4.)
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:
· Burza jarního a letního dětského
o b l e č e n í , h ra č e k a b o t i č e k s e
uskuteční v úterý 10. dubna od 9:00
do 12:00 hodin v lánské sokolovně.
· Beseda Zdravé stravování s kváskem
po celý rok se uskuteční ve středu
18. dubna od 10:00 hodin s Janou
a Boženkou z pekárny ZeMěDar.
· 1. května a 8. května máme zavřeno.
· 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 ...
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.

Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Zápis do 1. tøídy
Základní školy Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech
pro školní rok 2018/2019
proběhne v pátek 13. dubna 2018 v době od 15:00 do 18:00 hodin
v budově 1. stupně základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012,
a i rodiče s dětmi, které měly odklad školní docházky.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Více informací na tel.: 313 502 051, e-mail: skola@zs.lany.cz, http://skola.lany.cz

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

Králíček Petr tel. 777 887 677
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Maškarní rej pošesté!
V sobotu 10. března se konal již šestý Maškarní bál
v papučích, který pořádala Hokejová síň Lány
a Hokejový klub Lány. A jako v minulých letech,
i letos se potvrdilo, že má cenu podobné akce
připravovat. K vidění byly dokonale propracované
masky, mezi kterými porota opět těžko vybírala ty
nejlepší. Nakonec si pro první místo
v jednotlivcích přišla maska Myšky v pastičce
a jako nejlepší skupinovou masku pak porota

Členky Sboru pro občanské záležitosti
v Lánech přišly v měsíci únoru
poblahopřát Zdeňku Šváchovi
z Va š í r o v a . O s l a v i l j u b i l e j n í 8 0 .
narozeniny a zapsal se tak do Pamětní
knihy sboru. Vzpomínky a milé povídání
s manželi Šváchovými zakončil jubilant
ukázkou svých nádherných kreseb
a obrazů, které sám celý život s láskou
maluje. Byly jsme překvapeny, jaká
krásná díla a malované vzpomínky pan
Švácha skromně uchovává. Přejeme
srdečně panu Zdeňku Šváchovi pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do
dalších let.
Za SPOZ Dáša Krátká

ocenila dokonalou kopii trojice z trilogie Slunce,
seno v čele s farářem Otíkem, Cecilkou a věčně
upovídanou Keliškou. Letošní výtěžek z akce
(12.828,- Kč) věnujeme TJ Sokol Lány jako
příspěvek na opravu elektroinstalace v sokolovně.
Děkujeme všem, kteří s nadšením navštěvují tuto
akci a pomáhají s ní, protože bez vás by to nešlo!
Takže v maskách nebo papučích zase za rok...
Ivana Píšová

Bøezinová pøijela v bøeznu
... pokračování ze str. 1.
Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže předcházelo
vystoupení dětí z mateřské školy. Paní Březinová
programu přihlížela a děti jí po skončení předaly
vlastnoručně vyrobený tužkovník a obrázek. Pak
následovalo očekávané vyhlášení vítězů výtvarné
soutěže. Z každé třídy si 3 děti odnesly diplom
a věcnou cenu. Žáci 1.A, 1.B, 3.A., 3.B. a 4. třídy
vytvořili kolektivní práci a celá třída tak získala
deskovou nebo jinou hru. Všechny děti získaly
sladkou odměnu a diplom, který zdobí fotografie
jejich kresby. Pokud jste prohlídku nestihli, nabízí
se Vám možnost prohlédnout si dětská díla ve fotogalerii na webových stránkách www.naselany.cz
pod záložkou akce 2018. Děti v přátelském
prostředí Muzea pobíhaly se záložkami do knih,
které si vyrobily ve výtvarné dílně. A koho program
vyčerpal nebo unavil, mohl si vedle výtvarné dílny
odpočinout v lenošivé čítárně. Podkroví zútulnily
polštáře, deky a knihy, které lákaly zájemce ke

čtení a lenošení. Paní Březinová se loučila mezi
posledními návštěvníky. Litovala, že v muzejní
kavárně byly již vyprodané koláče ze stochovské
cukrárny, protože jí velmi chutnaly. Z Lán si tak
odvezla knihu Lány v obrazech s věnováním
a kytici květin se vzkazy od dětí. Výsledek
benefiční akce po sečtení výdělku z dobrovolného
vstupného a z prodeje knih určitě potěší pedagogy
Mateřské školy v Lánech. Právě mateřince letošní
benefice pomůže. Letos jsme s pomocí veřejnosti
vybrali rekordní částku 12.649,- Kč, která bude
použita na nákup knih. Naše díky patří všem
návštěvníkům, kteří mrazivé neděle do Muzea
zavítali, dárcům knih, všem pedagogům lánské
základní a mateřské školy, ochotným zaměstnancům Muzea, Tomáši Barochovi ml. a st.,
sponzorům, Obci Lány a ochotným dobrovolníkům a členům našeho spolku, bez nichž bychom
literární odpoledne nemohli uspořádat.
Martina Hořejší, spolek Naše Lány
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Pálivé zelí, korejská zima a lánská olympijská stopa
Byl jsem na olympijských hrách v Jižní Koreji a bylo to fajn. Jestli si myslíte,
že jsem byl u českých medailí a v rozhlasovém vysílání si pořádně zakřičel
radostí, zklamu vás. Viděl jsem jich živě přesně nula. V hokeji a skocích na
lyžích, které jsem měl primárně na starosti, se úspěch nekonal. Jinak ale
byla cesta do Pchjongčchangu velmi vydařená.
Denní náplň sportovního reportéra je poměrně pestrá a často se mění.
Plánovat dlouhodobě, kdo co bude dělat, se vlastně ani moc nehodí. Copak
mohl někdo tušit, že Ledecká vyhraje na lyžích? Byli jsme v Koreji asi pět dní
před startem her a během toho stihli vidět to, na co pak nebyl čas. Třeba
trénink sjezdařů s těmi nejlepšími. Ale není to úplně pokoukáníčko, jaké
byste si možná představovali. Koukáte na televizi a pak se zpoza kopce
vyhoupne závodník, zabrzdí tak, že ho ve sněhové smršti nevidíte, a to je
celé. Asi jako kdyby někdo startoval ve Vašírově a vy na něj čekali na
náměstí, on tam zastavil na pět sekund a pak odjel autobusem zase do
Vašírova. Podobné to bylo třeba na závodech čtyřbobů, na které jsem se moc
těšil. Prostě koukáte na televizi a pak tunelem přijede něco jako metro.
Zahučí to, stokiloví borci naloží bob do dodávky a jedou zase nahoru.
Pak jsou ale sporty, které jsem si vysloveně užil. Třeba závod v U-rampě
a zlatou olympijskou medaili americké legendy. Snowboardista Shaun
White pak obcházel novináře přes hodinu a ke své otázce jsem se taky
dostal. Úžasný byl slopestyle, i když reálně taky vidíte až poslední skok. Ale
nad tím, co lidé s prknem na nohou dokážou, zůstává v cíli rozum stát.
Elektronkový počítač
Stejně tak je pro mě nepředstavitelné, jaké pracovní podmínky měli asi
reportéři před desítkami let. Když z našeho rozhlasového archivu slyším, že
Raškovo víťazstvo vyrátal elektronkový počítač v Grenobli, může to znít až
úsměvně. Na druhou stranu je pravda, že za největší technologickou
vychytávku těchto her považuju rukavice, se kterými jde ovládat chytrý
telefon. Skoky na lyžích začínaly totiž v 21:30 korejského času a pod
můstkem nebylo moc příjemně, a tak jsem si v relativním teple mohl hledat
průběžné výsledky na telefonu.
Zatímco pořádná zima byla v Koreji jen první týden, jídlo pálilo celou dobu.
Křupavé fermentované zelí v nálevu z pálivých papriček – to je kimči.
Všudypřítomná příloha, kterou jsem si ale neodpustil ani u snídaně. Stejně
jako hovězí směs s rýží. Přes den se pak člověk většinou stravuje v tiskových
střediscích a nudle zalité vodou a olejem a k tomu čaj s příchutí popcornu
požívat dokola nejde. To bulgogi – onu směs a k tomu zelí – to šlo denně.
Někdy je i u jídla trochu problém s komunikací, angličtinou Korejci moc
nevládnou a zpětně jsem pochopil, že jsem si několikrát prostě musel
objednat večeři v sekci Jídlo pro větší skupinu lidí.
Korejská přesnost
Jiný svět, takový Západ. Prostě Asie bez skútrů a odpadků. Korejci měli
prakticky všechno dobře zařízené, na sportovištích to fungovalo.
Novinářské autobusy jezdily přesně. Někdy až moc – třeba hned první den

Komentátorská pozice Radiožurnálu v hale v Kangnungu.

olympijských her po slavnostním zahájení nebylo moc jak odjet z vysílacího
centra všech televizí a rádií světa. To je takový velký dům, odkud se
audiovizuální obsah dostává do celého světa. Když se z něj vyvalily stovky
lidí, musely čekat zhruba v mínus dvaceti na cestu do novinářské vesnice.
Autobusy tam byly, to ano, ale jízdní řád v jednu ráno pravil, že se prostě
pojede v 1:15 a přes to nejel autobus. A tak se čeká, do prvního vozu
nastoupí přesně 45 lidí a další čekají. Dlouho. Tak nám to pěkně začalo.
Robot
Moderními technologiemi je Jižní Korea známá. Ale kluk z Lán, i když má
chytrý telefon a ovládá internety, prostě nečeká, že si z bytu může poměrně
zbytečně zavolat výtah asi pět sekund předtím, než by k němu od dveří
došel. Speciální obrazovka v obýváku pak slouží k tomu, aby ukázala,
v kterém patře výtah je. Moc si to oblíbil kolega Petr Kadeřábek a od pobytu
v Koreji nesnáším jeho větu Volám výtah! Alespoň něco jsem se ale ve
výtahu přiučil. Dveře se zavírají – se korejsky řekne zhruba takhle nějak –
boníta číta. Taky je tu ještě možnost, že to znamená – páté patro.
Technologie jsou ale samozřejmě i na stadionech. Třeba na hokejovém jsme
v Česku zvyklí, že v přestávce kameraman zabere pár, grafika mu udělá
kolem hlav srdce, a kdo se nepolíbí, toho vypískají. V Kangnungu na hokeji
byl o přestávce rozhovor. S robotem. Prostě přijela taková bílá věc
připomínající siluetu člověka, zamávala a korejsky a anglicky odpovídala
na dotazy domácí (asi) popové hvězdy. O tenhle doprovodný program
přišla přesně polovina fanklubu ze Severní Koreje. Ten pravidelný čtverec
stejných děvčat totiž dostal o přestávce možnost pod dohledem si odskočit.
Ale jen přesně půlka. Asi jste to viděli v televizi, ale naživo to působilo
děsivě. Obzvlášť, když se o přestávce fandilo rolbě.
Lánská stopa v Koreji
Vzhledem k tomu, že jsme během her měli speciální sportovní rádio –
Radiožurnál, Olympijský speciál – rozhodně jsme se nenudili a do vysílání
toho šlo hodně. Třeba i korejská překladatelka Johanka Park, která se přišla
velmi dobrou češtinou zeptat, jestli nepotřebujeme pomoci v mixzoně
(místo, kde se natáčí po závodě/zápase rozhovory). Johanka studovala
v Olomouci, chodí se Slovákem a prý se jí čeština plete se slovenštinou.
Čučoriedku ale vyslovila v klidu. Takové problémy bych chtěl mezi
němčinou a angličtinou taky mít.
Nejen Pchjončchangem živ byl František. Vyrazil jsem i do Soulu na
přípravný duel českých hokejistů. A venku před stadionem byli fanoušci
z japonského Tokia v dresu Jaromíra Jágra. Uměli říct jen Kladno a pivo. To
Yuji uvnitř prodával dresy a chlubil se sbírkou těch českých. Když mi
ukazoval ten Eratův, upozornil jsem ho, že český kapitán o patro níž šlape
před zápasem na rotopedu. Yuji mě ale velmi rychle ponížil tím, že to je
přece dres jeho bratra! Sklopil jsem uši. A jeho nejoblíbenější hráč?
Kladenský Radek Gardoň. Popřál mi (česky) hezký den a já šel na hokej.
Pokračování na str. 8 ...

Neúspěšný pokus o odcizení zmrzlinář. vozu v ulicích Kangnungu, byl při přimrzlý.
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Ze Sokola
· Blahopřejeme Honzovi Chalupovi!

·

·

·

·

·

Zvítězil v sérii pěti bodovacích
turnajů ve stolním tenise mladších
žáků okresů Kladno a Rakovník.
Na valné hromadě TJ se 22. března
sešlo 34 členů. Přivítali jsme také
starostu obce, oba místostarosty
a předsedkyni spolku Naše Lány.
Všichni vyslechli zprávu starostky
a oddílů, zprávu o hospodaření
a o provedené kontrole. V diskuzi
zástupce Hokejové síně I. Píšová
oznámila, že výtěžek z maškarního
plesu věnují na akci elektro.
Stolní tenisté nelenili ani během
Velikonoc, na Velký pátek odehráli
další ročník Memoriálu Jindry Skály
jako Turnaj veteránů. Přišlo si zahrát
34 hráčů včetně 2 žen. Ve třech
kategoriích vyhráli hráči odjinud,
v kategorii 50-59 let zvítězil Milan
Moravec z naší TJ.
Kvůli pronájmu sokolovny na Burzu
oblečení se cvičení pro seniorky
přesouvá na středu 11. dubna.
20. dubna od 16:00 hodin se bude
konat brigáda na úklid venkovního
sokolského areálu. Bude se hrabat
listí, uklízet hřiště, doskočiště, volejbalový kurt, upevňovat ochranné
sítě, natírat sloupky aj. Nakonec si
společně opečeme u táboráku buřtíky, které pro brigádníky zajistíme.
Rozvrh programu v sokolovně je ve
vývěsce před sokolovnou .
Václava Nováková

Oddíl aerobiku odstartoval
novou soutìžní sezónu
Děvčata čeká ještě spousta práce
a pilování nacvičených sestav. Ale hned
na začátku některé z týmů přivezly
krásná ocenění z prvních závodů
v městečku Odolena Voda. Sestavy
Vítejte v Mexiku a Pravěké ženy přivezly
1. místo, Hasičky, Řekyně a Šenkýřky
získaly 3. místo, ale Hasičky už den
předtím v Kladně vybojovaly 1. místo.
Dalším skladbám unikly stupně vítězů
jen o málo, tak jim držme palce, ať do
dalších závodů vše zvládnou a dělají
lánskému sportu i obci dobré jméno.
Bára Ladrová

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Pálivé zelí, korejská zima a lánská olympijská stopa
... pokračování ze str. 7.
Předtím jsem tedy ještě vyfotil stadion tamního
Anyang Halla. Dvě sezony tam hrál – asi to jméno
z Lán budete znát – Zdeněk Nedvěd. Neváhal jsem
mu poslat fotku, stejně jako z kanadského
Sudbury, kde začínal kariéru směřující na chvíli do
NHL. Možná mě podezřívá, že za ním dolejzám.
Nedolejzám. Ale tak nějak to zase vyšlo. Prý se mu
tam moc líbilo. Mně ten necelý měsíc taky.
Na rozdíl od brazilského Ria jsem teplotu ani
slanost oceánu nezkoušel. Z novinářské vesnice to
bylo k velké louži jen pár kilometrů a teplota kolem
nuly mě vyhecovala maximálně k fotce.
Hlavní náplní práce ale samozřejmě nebylo kimči,
pláž ani jízda výtahem. Nejvíc jsem si užil hokejové
přenosy. Je to jednoznačně nejlepší část téhle

práce. Navíc když je spojená s cestováním po
místech, kam bych se jako turista vydal po vlastní
ose jen velmi těžko.
Ale přece jen mě něco mrzí. Nestihl jsem jednu
destinaci, která je poměrně blízko. Letos v zimě
totiž dost mrzlo, častokrát v Česku i víc než
v Koreji. A já si ani jednou nebyl zahrát hokej na
lánském rybníku. Snad to do další olympiády
stihnu…
František Kuna,
sportovní redaktor Českého rozhlasu
Na konec května připravujeme přátelské posezení s
lánským rodákem Františkem Kunou, který cestuje
světem jako sportovní redaktor. Více informací
najdete v květnovém Zpravodaji. Oldřich Polášek

Fotbalová sezóna zahájena
Na konci března byl konečně dohrán poslední
zápas Zimního turnaje o pohár starosty obce
Rynholec. Lánští borci suverénně porazili
všechny soupeře a přivezli tak od sousedů zlatý
pohár. O další pohár se postaral i nový útočník SK
Lány Miroslav Balík, který získal cenu Tomáše
Vestfála pro nejlepšího střelce turnaje.
Po celoplošně odloženém 1. kole jarní části sezóny
se tým SK Lány vrhl s optimismem a nadšením do
třináctitýdenního maratonu mistrovských utkání,
který, jak všichni věříme, skončí v červnu vysokým

umístěním v tabulce. Týden po posledním kole
(23. června 2018) nás čeká již 5. ročník akce
Sportovní den s SK Lány. Původně byl plánován
jiný program, ale nakonec se výbor rozhodl pro
tradiční oblíbený turnaj v malé kopané.
Vyzýváme tedy zájemce o účast v turnaji, nechť
přihlašují své týmy (6-15 hráčů) na emailu
cambikovi@seznam.cz nebo sms na tel.
604 360 827. Kapacita je 12 týmů a přihlášky
můžete zasílat do 13. května 2018.
Klára Dudášiková

Ohlédnutí za hokejovou sezónou 2017/2018
Podle všech ukazatelů se zima již vzdala své vlády.
Tudíž i hokej bude muset na nějaký čas ustoupit
letním sportům. Letošní sezóna je u konce, a tak je
čas na malé ohlédnutí.
Ti, kteří lánský hokej sledují, vědí, že ani v letošní
sezóně nebyly výsledky prvního mužstva
v meziokresním přeboru nejlepší. Mužstvo je bez
větších změn již několik let. Hráči sice bojovali
statečně, ale na mužstva Mníšku pod Brdy,
Solopisk, Příbrami, Černošic a Obecnice to
bohužel nestačilo. Poslední příčka sice není
nejlepší vizitka, ale oproti loňskému ročníku bylo
zjevné zlepšení hry. O tom svědčí větší množství

vyhraných utkání oproti loňské sezóně. Do příští
sezóny řešíme příchod nových hráčů, kteří by měli
doplnit kádr stávajících opor.
Druhé mužstvo ve své dvanácté sezóně v AMHL
Slaný odehrálo čtrnáct utkání, ve kterých získalo
dvanáct bodů za šest vítězství, a obsadilo tak
v tabulce páté místo. V celkovém počtu osmi
mužstev je to slušný střed tabulky. Několik let je
kádr beze změn. Během sezóny jsme měli jen
několik herních výpadků. Jinak jsme předváděli
celkem slušnou hru, ale máme velký problém
s proměňováním šancí.
Aleš Lomberský, Hokejový klub Lány

Hokejový klub lány
srdečně zve všechny příznivce hokeje
na utkání STARÉ GARDY HC LÁNY,
které se uskuteční v neděli 22. dubna 2018 od 15:30 hodin
na Zimním stadionu ve Slaném.
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