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maloobchodního prodeje, služeb a zábavy. Podle ní se OAZA
v dalších dvou letech bude zásadním způsobem měnit
a vylepšovat.
Chápu, že jsou možná zklamaní ti, kteří očekávali přeměnu
„ze dne na den“. Přestože by se takový scénář líbil i nám,
jsme realisté a víme, že ve skutečném světě podnikání se
zázraky nedějí, a to bohužel ani o Vánocích. My jsme vsadili
na poctivý přístup v kombinaci s tvrdou prací, což sice
přináší úspěchy postupné, avšak dlouhodobé a udržitelné.
Do příštího roku máme velká předsevzetí především
v oblasti růstu obsazenosti centra a změn ve struktuře
nájemců. Kromě toho bude pokračovat rekonstrukce
vnitřních prostor nákupní galerie, během níž se zaměříme
především na centrální část. S ohledem na stav příprav
realizace těchto záměrů jsem přesvědčen, že naše
předsevzetí naplníme k vaší plné spokojenosti.
Závěrem mi dovolte Vám popřát krásné prožití vánočních
svátků v kruhu Vašich nejbližších, radostný vstup do roku
2017 a po celý rok hodně zdraví, úspěchů a splněných přání!

ING. LUBOR STEHLÍK
CPDP SHOPPING MALL KLADNO, A.S.
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
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Pondělí 5. 12. 16–18 hod.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Středa 7. 12. 15–18 hod.
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY S LABYRINTEM
Pondělí 12. 12. 18 hod.
RYTÍŘSKÁ AUTOGRAMIÁDA
14.–18. 12.
MEDOVÉ VÁNOCE
Více informací na www.oazakladno.cz a na Facebooku NC OAZA Kladno
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VČELY JSOU
FENOMENÁLNÍ
STVOŘENÍ
U příležitosti příprav dalšího ročníku
výstavy Medové Vánoce v NC OAZA jsme
využili i možnosti příjemného rozhovoru
s jednatelkou Základní organizace Kladno
Českého svazu včelařů paní Danou
Belušovou a položili jí pár otázek nejen
o samotné výstavě, ale také o celoroční
činnosti včelařů na Kladensku.
Včelařská sezóna už je za námi. Co to pro vás jako včelaře

neupravované podobě, případně je-li zahříván na vyšší teplotu

znamená a jak vlastně péče o včely vypadá v průběhu roku?

pouze bezprostředně před konzumací, například jako sladidlo

Letošní rok nebyl pro opečovávané včely nikterak problémový

v čaji či kávě. Pokud je alkoholický nápoj připraven za studena,

po zdravotní stránce. Po mírné zimě netrpěly významnými

například některé druhy medoviny nebo medovec, med si své

ztrátami jako v minulém roce a i v průběhu roku byly

vlastnosti uchovává. Pouze varem a případnou destilací se ničí

v odpovídající kondici. Je to ale především zásluhou včelařů,

účinnost enzymů a vitamínů a denaturují se bílkoviny. Doufám,

kteří se poučili z loňských ztrát a včelstvům věnovali náležitou

že někoho nenapadne doplňovat doporučenou denní dávku

pozornost. Jaro přišlo o 14 dní dříve než jiné roky a rozkvět

medu, kterou jsou dvě polévkové lžíce, formou alkoholu, byť

ovocných stromů se překrýval s květem řepky v době, kdy

nízkoprocentního. Ale když už alkohol, tak medovina je správnou

včelstva ještě nebyla v početní síle. Pozdější vydatné deště

volbou s podobnými pozitivními vlastnostmi, jaké má třeba

předčasně ukončily snůšku z akátů a následné suché léto

víno. Obdobně medový mok získává na světových soutěžích

neposkytlo očekávaný výnos z lip. Toto se projevilo i na výskytu

svá ocenění. Česká medovina patří mezi ty lepší a slovenská

producentů medovice, a tak jsou některé oblasti bez lesních

je dokonce nejlepší na světě. Vzhledem k ceně je to i dobrý

medů úplně. Ohlasy se ale různí, zejména pražští včelaři si

tip na dárek. Výrobků z včelích produktů je ale na trhu velké

snůšku chválí, naopak Morava je na tom letos podstatně hůře.

množství, a ne jen z medu. Propolis, mateří kašička, vosk i včelí

Nejvíc obav vyvolávají zprávy o narůstajících ohniscích moru

jed jsou součástí doplňků stravy i kosmetických přípravků.

včelího plodu, což je spíš důkazem lidské nekázně než vinou
klimatických podmínek či spontánní migrace včel. Právě veškerá

Kladno je historicky vnímáno jako průmyslové „ocelové“

péče o včelstva by měla směřovat k chovu silných, vitálních

město. Málokdo však tuší, že má i vlastní včelařskou

a zdravých včelstev, protože jedině ty mohou vzdorovat výkyvům

organizaci. Jaká je historie a současnost zdejšího svazu?

počasí, pastvy i případným negativním civilizačním vlivům.

Včelařská organizace v Kladně je součástí Českého svazu
včelařů, největšího spolku už od samého počátku. Včelařský

Konec roku je také typický tím, že se k lidem díky vánočním

spolek pro Kladno a okolí byl založen v roce 1901 ve Stehelčevsi.

trhům dostávají různé produkty s využitím medu. Zachová si

Z dvacítky zakládajících se počty členů v šedesátých letech

med i přes využití například v alkoholickém nápoji své účinky?

vyšplhaly k 230, v osmdesátých poklesly na padesátku a nyní

Pravdou je, že spousta lidí si vzpomene na nákup medu až

máme okolo stovky členů. Ke členství dnes zájemce nemotivuje

s prvními příznaky nachlazení či s pečením perníčků. Med si

tolik spolková činnost jako spíš zdravotní servis a přístup

uchovává své biologicky aktivní vlastnosti zejména v tepelně

k informacím.
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Je ve vašem svazu i mladá krev, nebo už mladší generace

Doufám, že se díky této náplni podaří zaujmout nejen

nemá o tuto činnost zájem?

návštěvníky z řad veřejnosti, ale rovněž včelaře z ostatních

Na mládež se snažíme působit nabídkou včelařského kroužku,

organizací i přilákat další zájemce o včely a jejich produkty. Celý

propagační výstavou Medové Vánoce, kde se každoročně

program je samozřejmě pro návštěvníky zdarma a je podpořen

vystřídá přes třicet dětských kolektivů, kterým se snažíme

Komisí životního prostředí statutárního města Kladna.

věnovat maximální péči při výkladu i doprovodném programu,
jakým je zdobení perníčků, ruční výroba svíček i tematická

Konec roku bývá často spojován s přáním i předsevzetími.

výtvarná soutěž o ceny. Hodně zájemců o včelařství se hlásí

Co byste si přála v novém roce ve vztahu k včelařskému svazu

i do kurzů, které pořádáme s Naučným střediskem ekologické

i samotným včelám?

výchovy na Čabárně, což jim usnadňuje start ve včelařské praxi.

Předsevzetí si moc nedávám, vždycky se snažím pracovat tak,

Začátečníci najdou pomocnou ruku i mezi členy naší organizace.

jak je potřeba, a využívat příležitosti. Včelkám přeji, aby jim

Pokud nemají příležitost včely „zdědit“ v rodině, obvykle k této

jejich chovatelé rozuměli, aby včelaři nebyli jen přátelé včel, jak

zálibě dozrají až časem, kdy se o nich dozví víc anebo si začnou

si mezi sebou říkáme, ale především přátelé sobě navzájem.

uvědomovat závislost člověka na přírodě. Včely jsou fenomenální

No a samozřejmě všem hlavně to zdraví.

stvoření, která vás velice rychle uchvátí, a najednou zjistíte, že

Zároveň přeji i vám a vaší společnosti, která nám tak fandí,

med není to hlavní, co na nich obdivujete...

dosažení všech pracovních met i splnění přání v osobním životě.

Letos se v OAZE konají už popáté Medové Vánoce. Celkově se
jedná již o jedenáctý ročník. Kdo s touto tradicí začal a na co se
můžeme letos těšit?
V roce 2006 jednatel ZO Kladno přítel Josef Pláteník a předseda
přítel Otakar Zdych přišli s nápadem, jak včelařství přiblížit
právě mladší generaci ze školních lavic, představit včely
jako obdivuhodné bytosti s nepostradatelným významem pro
společnost i budoucnost planety a umožnit včelařům nabízet
svůj med přímo spotřebitelům, s možností vysvětlovat výhody
konzumace medu přímo od výrobce i využití propolisu v domácí
léčbě. Do přípravy se zapojilo „zdravé jádro“ a po několika
ročnících byly původní prostory, které poskytli kladenští
zahrádkáři, nedostačující. Některým návštěvníkům
tato změna nevyhovovala, zejména pro horší
dostupnost z centra, ale přesto si jich sem cestu
našlo víc jak osm set. Pro letošní rok chystáme
změnu. Chceme nabídnout organizovanější
program v podobě přednášek, projekce unikátních
ﬁlmů, přihlášených na 1. ﬁlmový festival se
včelařskou tematikou (odborných i populárních),
i expozici s využitím nových naučných panelů.
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ČTYŘI TISÍCE
VÝJEZDŮ ROČNĚ

Předání věcného daru
kladenským hasičům zástupcem
NC OAZA Ondřejem Valentou při
hokejovém zápase Rytířů Kladno.
Za hasiče převzal dar plk. Tomáš
Hradil a mjr. Milan Strádal.

V posledních pěti letech vyjíždějí hasiči v České republice k více než
100 tisícům zásahů ročně. Je tedy téměř jisté, že ve chvíli, kdy čtete
tento článek, tak někde na území Čech právě hasiči pomáhají chránit
lidské životy a majetek. A s ohledem na to, jakým objemem zásahů
přispívají do této statistiky kladenští hasiči, je velmi pravděpodobné,
že i oni jsou právě plně nasazeni při jednom z dalších výjezdů. Detailněji
jsme si o práci hasičů v Kladně a okolí povídali s ředitelem územního
odboru Kladno HZS Středočeského kraje plk. Ing. Tomášem Hradilem.
Vážený pane plukovníku, konec roku je pokaždé určitým

V oblasti odborné přípravy jsme se nad běžná výcviková témata

obdobím bilancování. Jak vnímáte rok 2016, který je téměř

v letošním roce zaměřili na speciální výcvik pro likvidaci úniků

za námi, z pohledu kladenských hasičů?

chemických, biologických a radioaktivních látek a obsluhu

Vnitřně se bráním hodnotit rok 2016 před Silvestrem, ale

nového požárního kontejneru pro hašení speciálními hasivy.

z dosavadního průběhu působí oproti roku 2015 klidněji –
na výjezdové období letního sucha 2015 nelze zapomenout.

Do vaší působnosti spadá velký počet hasičských stanic

Po loňském nárůstu výjezdů k požárům polí a lesů jsme se

i samotných hasičů. Je tento počet dostačující, nebo je potřeba

v letošním roce vrátili do statistického průměru, z něhož mi

více lidských sil i techniky pro pokrytí potřeb Kladna a okolí?

osobně utkvěly dvě dopravní nehody autobusů přepravujících

Územní odbor Kladno s 209 příslušníky na 7 stanicích

děti u Panenského Týnce a ve Slaném-Blahoticích, ranní požár

z 32 stanic celého HZS Středočeského kraje zajišťuje represivní

v hostivickém Klokánku, dva nálezy podezřelých zásilek v domě

požární ochranu na území tří okresů (Kladno, Rakovník

ústavního činitele a na recepci nadnárodní společnosti v Kladně,

a Praha-západ). Toto území o ploše 2 200 km2, které je bydlištěm

dva požáry ve velkoplošných skladových halách v Hostivicích

340 tisíc obyvatel, vygeneruje ročně cca 4 tisíce výjezdů hasičů

a v Dobrovízi a aktuálně doznívá náročný říjnový zásah

k zásahům. Početní stav hasičů zabezpečujících město Kladno

po výbuchu plynu v rodinném domě v Kladně.

je díky dislokaci krajské centrální stanice dostačující, větší
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problémy jsou se zajištěním požární ochrany mimoměstských

ověřením zdravotní a duševní způsobilosti, splnit fyzické testy –

částí územního odboru. Dlouhodobým problémem je ale

tyto požadavky souhrnně vyřadí více než tři čtvrtiny uchazečů.

nedostačující zázemí pro činnost kladenských hasičů –

Oproti dřívější době se zpřísnily požadavky na vzdělání,

objekt stanice již dávno nevyhovuje současným požadavkům

psychologické vyšetření a zdravotní způsobilost.

a potřebám – chybí dostatek garážových stání pro moderní
techniku, sportoviště pro fyzickou přípravu, výcvikové plochy

Česká republika je velmi speciﬁcká i velkým počtem

i parkovací místa směny, kladenští hasiči by si jistě zasloužili

dobrovolných hasičů. Kolik jednotek spadá pod vaši oblast?

novou moderní stanici se zázemím odpovídajícím 21. století.

A jakou máte zkušenost ze vzájemné spolupráce?
Na teritoriu ÚO Kladno spolupracujeme s 52 dobrovolnými

Je z vašeho pohledu oblast, kterou pokrýváte,

jednotkami s územní působností (kategorie JPO II a JPO III),

něčím speciﬁcká? Existuje něco, co zlehčuje

které vyjíždějí i za hranici katastrálního území své obce, a se

nebo naopak ztěžuje zásahy?

116 jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí s místní

Oblast zásahů je především rozmanitá: od kladenské, typicky

působností (kategorie JPO V), předurčených pro zásah na území

městské aglomerace s průmyslovou zástavbou v areálu bývalé

jejich obce. Práce dobrovolných hasičů je nenahraditelnou

Poldovky přes území zastavěné skladovými halami v okolí Prahy,

součástí fungování systému požární ochrany v ČR – tzv. plošného

protkané dálnicemi D4, D6, D7 se svou zásahovou speciﬁkou,

pokrytí území jednotkami požární ochrany. Osobně vnímám

vodní toky Vltavy, Berounky, zemědělské oblasti v severní

pokrok v jejich vybavenosti, ustrojenosti i disciplinovanosti –

části, křivoklátské lesy i chatové oblasti a satelitní výstavbu

dobrovolní hasiči již dávno nejsou ti hasiči z Formanova ﬁlmu

na Praze-západ po objekty památkové péče – hrady Karlštejn,

„Hoří, má panenko“.

Křivoklát, ale i speciﬁcké objekty, jakými jsou například věznice
ve Vinařicích či Oráčově.

Nejen u dobrovolných hasičů, ale především u profesionálů
je v posledních letech vidět obrovské zlepšení v technickém

Utkvěl vám v hlavě nějaký kuriózní až úsměvný zásah?

vybavení. Je technika hrazena pouze ze státních dotací?

Osobně již nevyjíždím společně s prvovýjezdovými jednotkami.

Základní ﬁnanční zajištění potřeb jednotek požární ochrany je

Zásahy denního rázu, které občas přinesou i úsměvné konce,

zákonnými ustanoveními kladeno na bedra jejich zřizovatelů – tj.

absolvují mí podřízení. Na své pozici se účastním zdolávání

ze státního rozpočtu u HZS ČR a obecního rozpočtu u jednotek

závažných mimořádných událostí, které již většinou z podstaty

SDH obcí jako organizačních složek obcí. Toto je velmi náročné

úsměvné nejsou. O to větší radost mám z každého děkovného

zejména pro napjaté rozpočty malých obcí, i pro HZS ČR to byl

dopisu oceňujícího práci hasičů a z všetečné zvídavosti dětí

velmi dramatický stav v období škrtů ve státním rozpočtu, kdy

na ukázkách či při exkurzích na našich stanicích.

se spolu s krácením platů ve státní sféře prakticky zastavily
i jakékoliv investiční nákupy majetku a vážně se diskutovalo

Práce hasičů není moc často o takto úsměvných výjezdech.

o uzavření méně vytížených malých pobočných stanic. Díky

Jak hasiči relaxují při tak náročném zaměstnání?

pochopení neudržitelnosti situace napříč politickým spektrem

Dovoluji si říci, že pro mě byla hlavním relaxem příslušnost

v případě podﬁnancování základních složek integrovaného

do „hasičské rodiny“, společenstva, které spolu tráví třetinu života

záchranného systému se v posledních letech daří toto

ve směně v dobrém i zlém, které se vzájemně podporuje a společně

rozpočtové ﬁnancování vhodně doplňovat dalšími zdroji –

prožívá těžké i ty úsměvné zásahy. Na druhou stranu jsou hasiči

státními a krajskými dotacemi, příspěvky právnických osob

tátové s rodinami jako každý jiný – takže i ten „mezisměnový“ život

i dalších subjektů. Velkou měrou pomáhají vybavení jednotek

s rodinou a koníčky dle zájmu konkrétního jedince.

požární ochrany zlepšovat ﬁnanční prostředky z evropských
fondů a z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Vy osobně jste před přechodem do manažerské funkce působil
jako hasič. Kudy vedla vaše cesta k výběru tohoto povolání? Bylo

Díky partnerům ze soukromé sféry jste už pořídili mnoho

to klasické přání už od dětství, nebo jste se rozhodl později?

techniky. Jedním z posledních přírůstků je i mobilní výkonná

Klasické přání od dětství, které mi zůstalo dodnes, letos si jej

svítilna, kterou věnovalo kladenským hasičům nákupní

naplňuji dvacátým rokem.

centrum OAZA. Jak často tento dar využíváte?
Věcný dar – osvětlovací systém PELI RALS – je umístěn

Čím vším jste musel vy, a vlastně každý hasič, projít, než jste

na prvovýjezdové cisternové automobilové stříkačce a slouží

byl přijat do aktivní služby? Změnily se nějakým způsobem

občanům města Kladna u všech případů, kdy je nutné zajistit

přijímací zkoušky do sboru?

osvětlení místa zásahu ve větší vzdálenosti od požární techniky

Podmínky přijetí do služebního poměru u Hasičského

– při dopravních nehodách, požárech budov i při technických

záchranného sboru ČR jsou dány právními předpisy – uchazeč

zásazích.

musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, projít
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O ZÁCHRANNÉ
STANICI AVES S JEJÍM
ŘEDITELEM PETREM STARÝM
Záchranná stanice existuje už více než 16 let. Co bylo tenkrát

více než 1 400 živočichů. Úspěšnost navracení živočichů zpět

impulzem k jejímu vzniku?

po doléčení do volné přírody je 52 – 56 %. Celkem za celé období

Prapůvodně jsem chtěl takovouto záchrannou stanici zřídit

působnosti stanice bylo postaráno o několik tisíc živočichů.

na hřebenech Krkonoš. Pracoval jsem na Dvorské boudě,
na kterou za mnou jezdil pan Kožený s rodinou. Osud mne

I přes takto velký počet určitě existuje nějaký zvířecí obyvatel

ale zavál zpět do Kladna a jednoho dne jsem se sešel

stanice či příběh, který vám utkvěl v paměti?

v hospodě u piva se svými kamarády Petrem Koženým a Rudou

Výr velký – pozorní lidé našli pod dráty vysokého napětí

Baudischem. Společně jsme se shodli, že záchranná stanice

samečka výra zraněného elektrickým proudem. Tohoto

pro zraněné živočichy, která se nepostavila na horách, by mohla

jedince jsme odvezli do veterinární ordinace, kde bylo zranění

být realizována na Kladně, protože tu takové zařízení chybí.

zrentgenováno a bohužel bylo zjištěno devastující zranění levého

Petr Kožený jakožto úspěšný podnikatel investoval do nákupu

křídla, které musel veterinář následně odejmout. Tohoto výra

pozemku a výstavby zázemí záchranné stanice.

můžete vidět při návštěvě záchranné stanice. Orel mořský –
v červenci letošního roku byl na Rakovnicku nalezen vyčerpaný

Za takto relativně dlouhou dobu už stanice pomohla velkému

a vyhladovělý mladý jedinec orla mořského, který se snažil ulovit

počtu zraněných či ztracených zvířat. Máte představu, o kolik

slepici. Vyčerpaného orla jsme převezli do záchranné stanice

zvířat celkem se jednalo?

a začali bojovat o jeho život. Neudržel se na nohách a dva dny

V prvním roce (2000), když jsme začínali, bylo přijato

pouze ležel. Dostával povzbuzující a podpůrné prostředky a tyto

137 živočichů. Postupem času, jak se o stanici dozvídalo více

dva dny jsme ho museli ručně dokrmovat. Postupně se stav orla

a více lidí, počet přijatých živočichů stoupal. Stanice byla přijata

začínal zlepšovat, začal přijímat sám potravu (slepice, králík,

do celorepublikové sítě záchranných stanic, kterou zastřešuje

potkan). Začal sedět na odsedávce a později jsme ho vypustili

Český svaz ochránců přírody. V současné době máme na starosti

do velké rozlétávací klece. Vše dopadlo dobře, orel získal

územní obvody pověřených obcí Rakovník, Kladno, Slaný, Mělník,

kondici, dostal ornitologický kroužek a byl úspěšně vypuštěn

Kralupy nad Vltavou, Neratovice a ze tří čtvrtin Černošice. Toto

opět ve stejné lokalitě Rakovnicka.

území je velice rozsáhlé a pro zajištění těchto služeb velice
náročné. V loňském roce (2015) prošlo záchrannou stanicí
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Taková šíře činností je jistě náročná na ﬁnanční i personální
zdroje. Z jakých prostředků funguje provoz stanice a jak by
mohli stanici případně pomoci čtenáři magazínu?
Získávání ﬁnančních prostředků je velice náročné až
vyčerpávající. Část peněz získáváme fakturací za odvedenou
Činnost stanice nespočívá jen v péči o zvířata žijící ve stanici,

práci (Ministerstvo životního prostředí, Středočeský kraj,

ale vyvíjíte spoustu dalších aktivit. Můžete některé uvést?

některé pověřené obce, města a vesnice). Malou část získáme

Péče o zraněné živočichy nám zabere nejvíce času, ale přesto

od drobných sponzorů, jako jsou občané a školy. Jak pomoci?

se věnujeme i dětem, mládeži a široké veřejnosti. Jsme

Můžete zaslat ﬁnanční prostředky na transparentní účet, zaslat

spoluvyhlašovateli výtvarné soutěže Kladenská veverka

DMS zprávu, případně darovat potřeby, jako jsou kočičí granule

(proběhlo již 27 ročníků). Přivyděláváme si kosením trávy

a konzervy, seno, tvrdé pečivo. Nově můžete pomoci i nákupem

v chráněných územích. Ročně realizujeme několik záchranných

na internetu pomocí nákupního portálu GIVT.

přesunů ohrožených živočichů (tah žab, žáby v betonových
nádržích, sběr škeblí atd.). Studentům středních a vysokých škol

Za dveřmi je rok 2017. Máte nějaké přání, které byste chtěl,

pomáháme se seminárními pracemi na téma ochrana přírody.

aby se stanici splnilo?

Spolupořádáme akce pro veřejnost – Velikonoce, Vánoce, Den

Máme jich mnoho. Jedním z nich je oprava dvou malých nádrží

zvířat a jiné. V případě potřeby obcí a organizací provádíme

pro zraněné vodní ptáky. Další nutností je výstavba dřevěného

biologický průzkum a ekologický dozor při stavbách, opravujeme

ustájení pro zraněné živočichy. Třetím přáním je nákup

poničené naučné stezky (částečný zdroj ﬁnancí).

hospitalizačních veterinárních sestav pro zraněné živočichy.

Transparentní číslo účtu:
73425843/0300 ČSOB
DMS: Pošlete dárcovskou SMS
na číslo 87777 ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI KLADNO
(cena DMS je 30 Kč, záchranná stanice AVES
obdrží 27 Kč)
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Produkty
Wellness & Beauty
v NOVÉM
Í
LUXUSNÍM BALEN
a s VYLEPŠENÝM
SLOŽENÍM

Nechte se rozmazlovat exkluzivní značkou
drogerie parfumerie ROSSMANN Wellness & Beauty.
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Pravidelný akční leták s aktuální ROSSMANN nabídkou můžete dostávat do své e-mailové schránky.
Stačí se pouze zaregistrovat na www.rossmann.cz, kde naleznete i kompletní seznam našich prodejen.
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FLORBAL
Oaza už dlouhou dobu fandí hokejovým
Rytířům a od letošní sezóny se stala
i partnerem ﬂorbalových Kanonýrů.
Pár dní před zápasem s Hu-Fa Panthers
Otrokovice, který byl věnován akci
Movember, jsme vyzpovídali kapitána
týmu Ondřeje Richtra.
A týmu Kanonýrů se v letošním roce podařil návrat mezi
ﬂorbalovou elitu. Jak vnímáte start sezóny a jaké máte pro
letošek cíle?
Cíl je více než jasný – setrvat v Tipsport Superlize a toho nejlépe
dosáhneme tak, že se umístíme do 8. místa, které zajišťuje účast
v play-off.
Kanonýři nejsou jen otázkou A týmu, ale mají úspěchy
i v dalších kategoriích. Jaké úspěchy si připsaly tyto týmy?
Naše mládežnické týmy se účastní pravidelných ligových
soutěží, ve kterých mají možnost nastupovat proti kvalitním
soupeřům v nejsilnějším regionu (střední Čechy +
Praha). Zároveň se účastní mimosezónních
turnajů, ze kterých se daří vozit hezká
umístění. Naším největším současným
úspěchem je Nela Jiráková, která
se zúčastnila MS Juniorek a letos
si vysloužila nominaci na Euro
Floorball Tour s reprezentací žen.

I přes svou popularitu se český ﬂorbal nemůže rovnat
severským zemím, kde postupně předbíhá v oblíbenosti
i lední hokej a většina týmů v těchto zemích je už plně
profesionálních. Myslíte si, že míří ﬂorbal stejným směrem
i u nás?
Těžko říci, jestli úplně stejným směrem, ale určitě se to snažíme

Kladno je město plné sportu.

napodobit. Švédsko je králem tohoto sportu. Florbal se tam

Jak se v něm historicky

vnímá jinak než tady u nás. Ve zkratce mnohem profesionálněji.

i v současnosti daří ﬂorbalu,
který je aktuálně velmi

Proč si myslíte, že je ﬂorbal tak populární sport?

populárním sportem v celé ČR?

Je to mladý, ale dynamicky se rozvíjející sport. Pro diváka

Florbal je v Kladně již 20 let.

atraktivní, rychlý a bohatý na góly. A není tak ﬁnančně náročný

Podařilo se nám potřetí postoupit

jako například hokej.

do nejvyšší soutěže a věřím, že v ní
již zapustíme kořeny napevno. Daří
se nám naplňovat všechny chlapecké
kategorie a snažíme se i o rozvoj dívčí
části, čímž dáváme prostor mládeži

jako dospělý, jaké podle vás musíte mít pro ﬂorbal vlohy?
Víceméně žádné extra vlohy nejsou na takové úrovni potřeba.
Stačí mít alespoň trochu sportovního ducha. Poté je na vás,

ke sportu a zároveň věříme, že se v jejích

do jaké úrovně a čeho chcete ve ﬂorbalu dosáhnout. Od toho se

řadách objeví následovníci současných hráčů

samozřejmě odvíjí mnohem více dřiny a obětování.

a hráček obou našich elitních týmů.

Kapitán týmu Ondřej Richtr
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Pokud chcete začít s ﬂorbalem, ať už jako dítě nebo rekreačně
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První výstava v Galerii OAZA je téměř u konce a setkala se s velkým
úspěchem. Svá díla v ní vystavovali žaci, studenti i profesoři 1. KŠPA
v Kladně. O výstavě i o plánech školy jsme hovořili s lektorkou výstavy
a zakladatelkou školy paní Hanou Skallovou.

Vaši školu čeká v blízké době velmi významné výročí. Můžete

a studentů nezávisle na oboru. Takže jsem nejdříve pořádala

prozradit kolikáté a jaké čekají současné i bývalé žáky oslavy?

ve škole malovací či tvořivá setkání a později zvala i hosty, až

Ano, naše škola bude mít v květnu 25. výročí od založení. Je to

to vyústilo v otevření oboru graﬁcký design. Již přes čtyři roky

čtvrt století. Když se to takto řekne, zní to dobře.

pravidelně se studenty vystavujeme v Kladně i Praze. Poslední

Plánování oslav našeho výročí zatím jen diskutujeme a vybíráme

dva roky nás doprovází i vyučující umělci naší školy.

z možných alternativ. Při 20. výročí jsme měli velikou zahradní
párty i s ozvučením Rádia Relax. Takže jednou variantou je

Kolik absolventů škola do dnešní doby vychovala a jaké našli

zahradní slavnost s programem a samozřejmě se vším, co

a nacházejí uplatnění?

k tomu patří. Jelikož máme vedle střední školy i školu základní,

Máme celkem tři školy, a to v Praze, Kladně a v Litoměřicích,

přemýšlíme o vhodném propojení oslav. Zároveň s výročím

a je to vždy otázka, která mě zaskočí. Od doby vzniku to je hodně

chystají studenti vydávání školních novin s internetovou

přes deset tisíc absolventů.

verzí. Jsem na to velice zvědavá, neboť přípravy jsou zatím

Samozřejmě správná odpověď by byla: ano, všichni naši uchazeči

nejprofesionálnější za dobu trvání školy.

nacházejí uplatnění po střední či následně po vysoké škole. Je
to hodně let a hodně studentů, tak mohu jen upřímně říci, že

KŠPA je výjimečná škola svým blízkým vztahem k umění. Co

u nás studuje již třeba druhá či i třetí generace těch původních

vás vedlo k tomu založit školu s takovýmto zaměřením?

absolventů. Nejvíce jsou samozřejmě vidět ti hodně úspěšní

Naše škola vznikla v roce 1992 s úplně odlišným oborem.

a jsem ráda, že jich není málo. Věřím, že vzdělání je v životě

Později se přidávaly další obory. Vždycky, když děláte svou práci

velice důležité, a přála bych si, aby každému absolventovi

rád, prolíná se do ní to, co je vám samotným blízké. Jelikož mám

vzdělání dalo víc možností do budoucna.

technické vzdělání, další zavedený obor byl počítačový.
Víte, já vždycky říkám, že naše škola se snaží najít v každém

Působíte ve školství delší čas. Jak vnímáte vývoj chování dětí

studentovi talent, který se snažíme posílit. Takže když

za celé období? Opravdu se děti tolik mění, nebo to jen dospělí

podporujete ve studentech kreativitu, oni prostě tvoří na počítači

jinak vnímají?

či bez něj. Jelikož sama maluji, fotím, píši…, tak se nakonec

Nesdílím názor těch, kteří říkají, že jsou studenti drzejší a méně

kolem mě vytvořila skupinka umělecky založených lidí

se učí. Myslím si, že to říkali i naši profesoři o nás. Ale určitě, je

14 |

A

oaza magazín | KŠPA
to jiné. Je víc lákadel, prosazují se volnější metody výchovy…

Nemám vize tak dopředu. Budu ráda, když se nám podaří

Já mám dnešní mladé lidi ráda, protože se s nimi dá lépe

vychovávat sebevědomé mladé lidi, kteří si váží sebe, toho co

pracovat tak, jak mně vyhovuje. Student musí být v dialogu

umí, ale i těch kolem.

partnerem a to dnešní studenti umí. Když tohle dobře uchopíte,
stanovíte pravidla, posune to dál studenty i vás.

Víme, že i vy sama se velmi intenzivně věnujete malířství. Co
vás inspiruje a jakým tématům se nejčastěji věnujete?

Co vám dělá radost na vaší škole a co naopak starost?

Bavila mě ilustrace knížek, v nich mě samozřejmě inspiroval

Nejkrásnější je pracovat celý život s mladými lidmi. Práce s lidmi

děj. Nejvíc však maluji akvarelem v kombinaci s jinými

je největší radost i starost zároveň.

technikami a inspiruji se ve své náladě, kterou se pak snažím
nějak konkrétně vyjádřit. Mám ráda kouzlo dálek, tajemství

Jak vidíte další čtvrtstoletí z pohledu vaší školy?

a duchovna.

Mým přáním je, aby se prosazovaly moderní metody výuky, kdy
se pracuje se studenty, učí se je přemýšlet a tvořit a celý proces

Máte nějaké předsevzetí do nového roku v soukromém životě

se nezničí nekonečným nenápaditým testováním. Testováním,

i v životě vaší školy?

kde nejlépe uspěje průměr a přemýšlení je na škodu. Jak nás

Moje plány a předsevzetí mají konkrétní podobu. V novém roce

začne testovat počítač a, b, c, ztratíme lidství. Vize naší školy

mám plán konečně přistavět budovu kladenské školy, potřebuji

je jasná. Žáci základní školy s nadšením plynule přecházejí

přestěhovat pražskou školu a zvelebovat, zvelebovat. Těším se

do školy střední. Jejich rodiče radostně večer doplňují svoje

na keramickou a pořádnou výtvarnou dílnu. Plánuji oslavit to

vzdělání na dálkovém studiu, zatímco menší děti tvoří v kroužku

naše 25leté výročí založení školy. V soukromém životě bych ráda

Šikovné ručičky. Nejmenší batolata dovádí na školní zahradě,

našla víc času na své tři pejsky, kočku, želvu, rodinu a sebe.

zatímco prarodiče posedávají po lavičkách kolem a opékají buřty
na setkání seniorů – absolventů. Ostatní příbuzní procházejí
věhlasnou Galerii 1. KŠPA naplněnou díly současných a bývalých
studentů. Na okraji školní zahrady je malé ZOO a psí útulek.
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Vánoční
lívanečky
s hrubou domácí jablkovou
marmeládou a skořicovým medem
SUROVINY NA ČTYŘI PORCE:

Lívanečky
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvasnice 20 g
Cukr krupice 40 g
Mléko 1,5 % 0,05 l
Mouka hladká 400 g
Vejce 2 ks
Citronová kůra 10 g
Sůl 5 g
Sádlo 150 g

Jablková marmeláda
• Čtyři jablka střední velikosti
• Cukr krupice 100 g
• Citronová šťáva 0,05 l

Nakonec
• Zakysaná smetana 150 g
• Cukr moučka 50 g
• Skořicový med 90 g
Kvasnice necháme ve vlažném mléce nakynout s trochou soli a cukru deset minut.
Přidáme hladkou mouku, vejce, citronovou kůru, zbytek cukru a soli a vyšleháme
hladké těsto, které necháme kynout na teplém místě cca 1,5 hodiny. Následně lehce
zatřepeme a opět necháme kynout třicet minut.
Oloupaná jablka zbavená jádřinců nakrájíme na kostičky 5 x 5 mm, zakápneme
citronovou šťávou a zasypeme cukrem. Na mírném plameni necháme provařit
cca patnáct minut a poté zchladíme.
Horké lívance potřeme skořicovým medem a vrstvíme jeden na druhý. Doplníme
hrubou jablkovou marmeládou a zakysanou smetanou. Nakonec pocukrujeme.

Restaurace Letná
Erbenova 2006, Kladno 272 00
Otevírací doba
Po–Pá 11.00–22.00 hod.
www.restauraceletna.cz

|

Moderní česká a rakouská kuchyně | Vína malých rakouských vinařů | Pivo z rodinného
pivovaru Zichovec – neﬁltrované, nepasterované | Akce „Sněz, kolik dokážeš“ - nyní
například tataráky ve třech variacích | Dezerty špičkového cukráře Vojtěcha Soldána
| Dětské menu | Rozvozový servis | Catering na klíč | Gastronomický kalendář –
březnové velikonoční menu | Bonusová zákaznická karta
felefon: 603 223 244

|

info@restauraceletna.cz

|

facebook: restauraceletna
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Zimní zábava
Pozorně se zadívejte na dva obrázky se Santou.
Na první pohled jsou oba stejné, pokud však
budete dobře hledat, naleznete 5 rozdílů.

Řešení: 1) chybí tečky na hřbetě soba, 2) chybí jedna rolnička
na krku soba, 3) druhý domeček zleva je červený, 4) chybí lampa
vedle lavičky, 5) na saních chybí jedna vločka.

Najdete 5 rozdílů?

Pomůžete najít
eskymákovi
cestu do iglú?

Chudák eskymák zabloudil
ve sněhové vánici. Pomůžete
mu najít cestu do iglú dříve,
než mu bude hrozit omrznutí?
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