
Jenštejnský
občasn ík

„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés říjen 2017

Větší podpora dříve narozeným
Obec plánuje rozšířit aktivity pro občany starší 65 let

Podle počtu článků v Jen-
štejnském občasníku během 
posledních dvou let by se mohlo 
zdát, že zastupitelstvo v Jenštej-
ně se zabývá téměř výhradně jen 
školou. 

Není to pravda. Minimál-
ně někteří z nás si velmi dobře  
uvědomujeme, že v Jenštejně 
žijí lidé všech věkových sku-
pin a snažíme se starší občany 
podporovat např. úlevou 50  % 
z ceny poplatků za odpady (od 
roku 2015) či příspěvky na stra-
vu. Osobně však cítím, že může-
me a máme dělat pro naše starší 
spoluobčany víc.

Jako jednu z aktivit chci proto 
v příštím roce rozšířit podporu li-
dem starším 65 let.

S přípravou rozpočtu obce na 
rok 2018 připravuji i návrhy, kte-
ré by se zaměřily na nové služby 
či rozšíření služeb současných. 
Věřím, že v rozpočtu obce na to 
potřebné finanční prostředky na-
lezneme a shodneme se na jejich 
uvolnění s většinou zastupitelů. 
Proto do rozpočtu navrhnu:

1) Aby obecní vyhlášky za-
hrnovaly úlevy 50 % pro lidi od 
65 let nikoliv od 70 let, jako tomu 
bylo od roku 2015. Jedná se tedy 
o úlevu 50 % z poplatků za psy 

i odpady pro všechny s trvalým 
pobytem v obci a věkem 65 let 
a více.

2) Rozšíření poskytování pří-
spěvku na stravu důchodcům od 
65 let věku místo současných 70 let.

3) Stále platí, že zdarma po-
skytujeme poradenství a pomoc 
při těžkých životních situacích, 
právní pomoc (vzory smluv, po-
případě konzultaci s právníkem), 
kopírování v rozumné míře atd.

4) Nabídneme pomoc občanům 
nad 65 let, kteří obtížně zajišťují 
své nákupy, a to formou návště-
vy pracovníka obce, který k nim 
na vyžádání 1 x za 14 dní přijde 

a společně pomůže objednat ná-
kup v některém z internetových 
obchodů s potravinami s doruče-
ním domů nebo pravidelný odvoz 
a návrat s nákupem do blízké sa-
moobsluhy vč. asistence a pomoci 
s nákupem 1 x měsíčně v případě 
zájmu.

5) Zajímavé a pravidelné před-
nášky Univerzity třetího věku ve 
volnočasové místnosti OÚ Jen-
štejn (nejen pro seniory).

6) Minimálně jednu kulturní 
akci ročně pořádanou obcí a změ-
řenou především na dříve naroze-
né spoluobčany.

Norbert Hlaváček, starosta

Občasník má čtenáře i za hranicí našeho katastru. I šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš a redaktor J.X. Doležal na setkání se starostou Jenštejna pochopili, že v Česku jsou minimálně dva dobré časopisy... :-)
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Vážení obyvatelé obce Jen-
štejn,

léto skončilo a já věřím, že 
jste si jej užili se svými blíz-
kými a přáteli. I my jsme se 
snažili, aby léto v Jenštejně 
bylo plné možností, zábavy 
a setkávání s přáteli. 

Den otevřených dveří 
v rekonstruované hasičárně, 
JenštejnFest, Summer Par-
ty, pět Letních kin Jenštejn, 
Loučení s prázdninami, spor-
tovní turnaje v líném tenisu 
či nohejbalu, ve volnočasovém 
centru probíhaly o prázdni-
nách různá čtení pohádek 
pro děti, Noc s Andersenem, 
poprvé se letos konal Jen-
štejnský blešák a také mnoho 
aktivit s novým kastelánem 
na našem hradě – obnovené 
expozice a osvětlení, oslavili 
jsme 40. výročí znovuotevření 
hradu veřejnosti, ve spolu-
práci s místními či naší Ško-
ličkou snů proběhla spousta 
zážitkových setkání – Hradní 
hraní, Letní školička, Poetic-
ký podnavečer, Za Jenštejnem 
na Jenštejn, Den evropského 
dědictví atd. 

Obec tyto aktivity podpo-
ruje finančně i materiálně, ale 
bez mnoha sdružení a dobro-
volníků, kteří jsou ochotni 
věnovat svůj čas druhým, by 
to nešlo.

Na podzim nás čeká se-
stavování a schvalování roz-
počtu obce na rok 2018, měli 
bychom stihnout revitalizaci 
a novou výsadbu stromořadí 
do Radonic a snad se podaří 
i totéž v Novém Jenštejně. 

Zabýváme se myšlenkou 
na přístavbu jedné třídy ma-
teřské školy, projektem mul-
tifunkčního hřiště v podhra-
dí, cyklostezkou do Dřevčic 
a snad už nám konečně po-
volí dopravní opatření a nové 
přechody u zastávek na ul. 
Radonická a v Dehtárech. 
Zpracováváme územní studie 
na část oblasti v Dehtárech 
a začínáme pracovat na zadá-
ní ostatních územních studií, 
které jsme si vložili do územ-
ního plánu.

Samozřejmě nás čekají už 
tradiční setkání – 17. listo-
padu, Drakiáda, lampionový 
průvod s ohňostrojem, roz-
svěcení vánočního stromečku 
a mnohá další.

Přeji vám krásný podzim!

Norbert Hlaváček, starosta

SLOVO STAROSTY Co nového v Jenštejně?
Obrazový přehled událostí od posledního vydání Občasníku

Už potřetí se začátkem srpna konala na obecní louce pod hradem letní Summer party.

Pár dní před letními prázdninami se konal Den otevřených dveří v hasičárně.

Premiéru měl v červnu JenštejnFest, festival revivalových kapel.
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• Volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR proběhnou 
v pátek a sobotu 20. a 21. října. 
Volební místnost bude v pří-
zemí obecního úřadu otevře-
na v pátek od 14 do 22 hodin 
a v sobotu od 8 do 14 hodin. 
Hlasovací lístky dostanete nej-
později 17. 10. do schránek.
• Vítání občánků proběhne 
v neděli 5. listopadu v MŠ 
Jenštejn a týká se dětí na-
rozených od 1. 9. 2016 do 
31. 8. 2017. Děti můžete při-
hlásit do 15. října 2017 v kan-
celáři obce nebo přes e-mail: 
info@jenstejn.cz.
• Lavičky a koše přibyly na 
kraji rybníka za obecní loukou.
• Úklid kolem separačních 
míst jednou týdně nestačil 
a od 11. září byla služba po-
sílena na dvakrát týdně. Spo-
lečnost AVE tedy v současné 
době uklízí kolem tříděné-
ho odpadu na všech stáních 
v obci v pondělí a ve čtvrtek.
• Navýšení počtu nádob na 
tříděný odpad proběhlo (papír-
-plast) na separačních stáních 
Radonická a Na Stráni, kde 
byly nádoby často přeplněné. 
Důvodem často bývá nestlače-
ný odpad. Na Radonické byla 
umístěna ještě jedna nádoba 
na kov. Další nádoby na papír 
a plast přibyly i v Dehtárech. 
Zvažujeme i možnost individu-
álních nádob na plasty a papír. 
• Tašky na tříděný odpad 
od společnosti Eko-kom za 
zvýhodněnou cenu jsou opět 
k prodeji v kanceláři obce., a 
to v objemu 20 a 40 litrů.
• Nádoba na sběr jedlého ole-
je z domácností bude v říjnu 
umístěna u obecního úřadu. 
Můžete do ní olej ukládat 
v PET lahvích. Tím, že olej ne-
splachujete do odpadu, prospí-
váte čističce odpadních vod.
• I díky nově zavedeným 
známkám pro psy jsme zatím 
letos nechali odchytnout pou-
ze jednoho toulavého psa, kte-
rý nebyl z Jenštejna. Všichni 
ostatní se vrátili majitelům.
• Dochází k přesunu praco-
višť městského úřadu, která 
se nacházela v Praze na Bis-
kupské a Orebitské ulici. Pra-
coviště na Orebitské se ruší 
úplně. Na Biskupské 7, Pra-
ha 1, bude provoz zachován 
částečně v těchto agendách: 
Vydávání řidičských průkazů 
a evidence řidičů, Oddělení 
sociálně právní ochrany dětí, 
Sociální kurátor, Výdej prů-
kazů ZTP a Podatelna. 

Pavlína Antošová, Pavla Rachová, Jana 

Minxová

OBECní SLOUpEK

Historicky první den školáků ve Svazkové škole Panská pole. Paní učitelky dětem zařídily krásné prostory. Zákonní zástupci všech prvnáčků, kteří mají trvalé 

bydliště v Jenštejně a Dehtárech, si také letos mohli poprvé vyzvednout na obecním úřadě dar ve výši 1000 Kč.

Smrtelný úraz si vyžádala nehoda u křížku na Dřevčice. Oprava ale nebude 

snadná, křížek leží na katastru Dřevčic, na pozemku kraje a není znám vlastník. 

Obec tak čeká spousta formalit, protože nemůže investovat do cizího majetku.Hasiči přes léto káceli několik starých a poškozených stromů.

Jako jediný z prezidentských kandidátů přijel do Jenštejna na besedu Michal Horáček.
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Detail spáry hradní věže (OÚ Jenštejn / 2017)

poškození věže je větší, než se zdálo
Jak probíhá konzervace středověké památky a jak bude chráněna do budoucna

Na probíhající opravu hradní 
věže obec v letošním roce získala 
od Ministerstva kultury prozatím 
částku 700 000,- Kč. Vloni na pod-
zim jsme odstoupili od smlouvy 
o dílo s původním restaurátorem, 
jelikož práce nebyly provádě-
ny v souladu se smlouvou o dílo 
a byly v rozporu se závazným 
stanoviskem památkové péče. 
Pochybení byla tak závažná, že 
obci hrozil až postih za poškoze-
ní památky. Nyní již vše probíhá 

ke spokojenosti všech odborníků. 
Pět pater – míněno pater lešení 
od shora, je již hotových. Rozsah 
poškození, především do hloubky 
spár někde až 90 cm, je bohužel 
mnohem větší, než se předpoklá-
dalo. Kvůli ochranným sítím se 
však může zdát, že se na hradě 
nepracuje vůbec nebo málo. Není 
tomu tak. Opravy by mohly být 
dokončeny v příštím roce, vše 
však záleží na rozsahu poškození 
v nižších patrech.

Než dojde k rozebrání lešení, 
tj. i stávajícího zastřešení, musí 
být vyřešen problém s odvodem 
dešťové vody, a to buď funkčním 
odvodněním stávající podlahy 
horního patra, které bylo léta ne-
funkční a jen zhoršilo degradaci 
horních částí věže, a zakrytí zdiva 
samotné helmice olovem nebo tr-
valé zastřešení, což by bylo v tom-
to ohledu nejefektivnější. Tento 
přístup je však z hlediska památ-
kové péče velice odvážný.

V současné době nelze předjí-
mat, které řešení bude schvále-
no, ale pokud by se mělo jednat 
o zastřešení, tak jedině se zacho-
váním rozhledu do krajiny. K to-
muto tématu proběhne veřejná 
diskuse s odborníky. O jejím 
konání vás budeme informovat. 
Pro zájemce je také možné, po 
předchozí domluvě na Obecním 
úřadě, zorganizovat prohlídku 
věže z lešení.

Pavlína Antošová

Zeleň v obci není v dobrém stavu
Kde všude se musí kácet a kde se naopak můžou stromy vysazovat

Bohužel jsme museli poká-
cet ořešák a dvě břízy na návsi. 
Zásahy byly nařízeny znalkyní 
vzhledem k silně narušenému 
zdravotnímu stavu stromů. Za 
neperspektivní a nebezpečný byl 
také označen akát mezi Vinořskou 
ulicí a V Podhradí. Kácení se však 
nevyhneme ani V Katovičkách, 
a to pomocí stromolezců. Akáty 
a ostatní stromy za volejbalovým 
hřištěm nejsou v dobrém stavu, 
ohrožují sportoviště ale i vzdále-
nější dětské hřiště. Na části dře-
vin budou provedeny jen zdravot-
ní řezy.

Nechceme samozřejmě pouze 
kácet staré a v minulosti zane-
dbávané či prostě příliš hustě vy-
sazené stromy, ale rádi bychom na 
místech, kde je to vhodné a je pro 

ně dostatečný prostor, výsadbu ob-
novovali či nově zřizovali. Týká se 
to například revitalizace a nové vý-
sadby stromořadí do Radonic, kde 
návrh obsahuje nutný prořez stá-
vajících dřevin a výsadbu 30 dal-
ších stromů, nebo řešení výsadby 
v Novém Jenštejně, která byla bo-
hužel provedena velmi amatérsky, 
nekvalitně a nyní musíme řešit 
důsledky. Oba návrhy, jak situaci 
můžeme řešit, naleznete zde: www.
jenstejn.cz/obec/projekty a strate-
gicke dokumenty/revitalizace stro-
moradi do Radonic/ resp. www.jen-
stejn.cz/obec/projekty a strategicke 
dokumenty/soucasny stav a navrh 
opatreni v NJ/ A obnova stromořa-
dí nás zřejmě čeká také mezi Rado-
nicemi a Dehtáry.

Pavlína Antošová Kmen ořechu pokáceného na návsi (J. Hulík / srpen 2017)
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„Strašidla vítáme, jsou to naši přátelé”
Rozhovor s novým kastelánem hradu Jenštejn Zdeňkem Šimerkou

Od jara letošního roku má 
hrad Jenštejn nového kastelána. 
Stará se o něj zaměstnanec Ob-
lastního muzea v Brandýse nad 
Labem Zdeněk Šimerka. „Když 
jsem byl požádán, zda bych neza-
stoupil nemocnou kolegyni jako 
výpomoc, tuto nabídku jsem při-
jal a nakonec zůstal, neboť Jen-
štejn mne vždy osobně fascinoval 
svojí magickou silou a stal se tak 
mojí srdeční záležitostí,“ říká.

Co všechno jste věděl o Jen-
štejně, než jste se o hrad začal 
starat?

Hrad jsem dobře znal zven-
čí, neboť mé cesty na kole často 
vedly přes zdejší obec, která mé 
trasy vždy obohatila o fascinující 
pohledy nejen na hradní věž, ale 
též uličku pod hradem a okolí 
obce. Spolupořádám Vejšlapy po-
vodím Mratínského potoka, a tak 
Jenštejn velmi rád zahrnuji do 
plánovaných cest, neboť zdejší 
hrad patří mezi historické kleno-
ty v gotickém stylu ve východním 
sousedství Prahy.

Co všechno vlastně zahrnuje 
práci kastelána? pro mnoho lidí 
je to romantické povolání, ale 
asi neznají rozsah práce takové-
ho člověka…

Práce kastelána je světem ně-
kolika profesí dohromady. Chvíli 
je člověk zahradníkem, poté ma-
nažerem, uklízečem, prodejcem, 
průvodcem, a to vše v jedné osobě. 
Romantika přichází na řadu vždy 
s pořádáním naplánovaných akcí, 
kdy hrad ožívá hudbou, básněmi 
či zpěvem.

V čem je práce hradního kaste-
lána nejzajímavější?

Půvab této práce je právě v té 
různorodosti jednotlivých profesí. 
Kastelán má možnost osobně se 

setkávat s různými zajímavými 
lidmi, konzultovat historická fak-
ta, kterými může obohatit výklad.

Hned po příchodu jste začal 
s pořádáním různých akcí na 
hradě. Co vás vlastně vedlo 
k tomu takové akce pořádat?

Ano, cílem je přilákat na hrad 
především návštěvníky z řad dětí 
a mládeže, a tak ve spolupráci 
s lesním klubem „Školička snů“ 
pořádáme různé akce, které se 
těší značnému zájmu. V letošním 
roce si připomínáme 40. výročí 
otevření hradu veřejnosti, a tak 
jsme měli příležitost uspořádat 
oslavu tohoto významného jubi-
lea pro širokou veřejnost. Mezi 
další oblíbené akce patřily Bylin-
kové dny nebo Loučení s prázd-
ninami. Také mě těší spolupráce 
s místními spolky, především 
hasiči a kronikářem obce panem 
Kovandou.

Co máte v plánu dál?
Blíží se konec letní sezóny. 

Přesto plánuji pořádání akcí na 
hradě i v zimním období při vý-
znamných dnech. O plánovaných 
akcích se dozvíte na Facebooku či 
webových stránkách www.muze-
umbrandys.cz.Tam jsou zveřejňo-
vány i další akce, které probíhají 
na ostatních pobočkách muzea.

Hodně lidí z Jenštejna hrad na-
vštíví jednou za život, proč by 
se na něj měli vracet?

Mojí snahou je, aby hrad ne-
byl vnímán jako konstantní pr-
vek obce, ale jako odkaz dávných 
věků, kde čas plyne svým klid-
ným tempem, a návštěvník tak 
může čerpat energii z hradu, kte-
rá je zahalena tajemstvím. K le-
tošnímu jubileu byly instalovány 
nové expozice, které obohatily 
tuto památku. Každá uspořáda- Jenštejnský kastelán Zdeněk Šimerka (J. Hulík / září 2017)

ná akce má svůj neopakovatelný 
půvab.

Jaká byla letošní sezona na hra-
dě z hlediska počtu návštěvní-
ků? neodrazovalo lidi lešení?

Počty návštěvníků, kteří pro-
jíždějí kolem místní cyklostez-
kou, jsou nižší kvůli zahalené 
věži, neboť se domnívají, že je 
nepřístupná. Oproti minulému 
období se naopak zvýšila ná-
vštěvnost u hromadných skupin, 
tj. děti z mateřských, základních 

škol a letních táborů, které na 
hrad zavítaly v rámci programů 
školní výchovy a rozeslaných po-
zvánek.

na hradech často straší. Jen-
štejn sice žádnou takovou po-
věst nemá, ale kdyby náhodou 
– jste proti strašidlům imunní?

Strašidla vítáme, jsou to naši 
přátelé! :-) A tak přijďte na hrad 
se o nich dozvědět více… Těšíme 
se na viděnou!

Martin Šidlák

Hrad Jenštejn (J. Hulík / květen 2017)
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Malí a velcí: Kdo z koho na malé vsi
Když se zájmy „malých“ nerovnají zájmům „zástupců malých“

Do života Jenštejna, jakož 
i některých jiných obcí kolem 
Prahy, zasáhla po roce 1989 de-
veloperská výstavba. Některé 
obce (viz sousední Radonice) se 
extrémním projevům zněkoli-
kanásobení počtu obyvatel vy-
hnuly. Jiné tak úspěšné, včetně 
Jenštejna, nebyly. Všechny obce 
však byly v roce 1989 na stejné 
startovací čáře. Jejich odlišný 
osud je tak v mnoho ohledech od-
razem toho, jak se „zástupci ma-
lých“ (zastupitelé) starali o „zá-
jmy malých“ (občanů) a jestli se 
spíše nestarali o „zájmy velkých“, 
tj. finančních skupin, developerů 
či jiných silných zájmových sku-
pin. Nevylučujeme však, že pří-
padné špatné osudy obcí mohly 
být také dány nedostatkem in-
formací, znalostí a nezkušenost 
„zástupců malých“ s praktikami 
a nesolidností různých „velkých“. 
Na nedostatek informací, znalos-
tí a nezkušenost se už ale v Jen-
štejně vymlouvat nemůžeme. Od 
roku 2006 zažíváme v naší obci 
na vlastní kůži, co se stane, když 
se „developer utrhne ze řetězu“.

Když byl v roce 2000 v naší 
obci schválen územní plán, žádná 
velká výstavba se v Jenštejně ne-
chystala. Zásadní změny nastaly 
až ve volebním období 2002–2006; 
z Jenštejna o cca 500 obyvatel se 
měla stát obec s 2630 obyvateli. 
Tehdy se naplánovala v Novém 

Jenštejně „velká kytara“, aniž by 
obci byly předány jakékoliv po-
zemky pro volnočasové aktivity, 
školu a školku apod.

Navíc obec v roce 2004 souhla-
sila s vydáním stavebního povo-
lení na vodovody a kanalizace na 
celou „velkou kytaru“, i když vě-
děla, že má jen ČOV s kapacitou 
1 000 ekvivalentních obyvatel. 
Záchranou pro Jenštejn v dané 
situaci byla finanční krize a krize 
developera.

2010–2014: „Malí“ dočasně sni-
žují skóre

Až v roce 2011 se po aktivitě 
obce toto riziko absence kapacity 
na ČOV odstranilo tím, že deve-
loper smluvně souhlasil, že Jen-
štejn bude povinen pouze umož-
nit rozšíření kapacit ČOV třetí 
osobě a výslovně bylo uvedeno, 
že Jenštejn nebude povinen platit 
žádné investiční náklady tohoto 
rozšíření. Na jaře 2012 si obec 
prosadila podmíněnost stavební-
ho povolení. Podmínkou bylo, že 
developer na vlastní náklady za-
jistí analýzu kapacit, návrh tech-
nických opatření (projekt) a obcí 
a provozovatelem odsouhlasená 
technická opatření na svůj ná-
klad zrealizuje. Všechny potenci-
ální náklady a rizika za rozšíření 
systému vodovodů a kanalizací 
tedy obec převedla na developera.

2014–2017: Zástupci „malých“ 
střílejí branky do sítě „ma-
lých“

Když pak přišel do Jenštejna 
údajný nový developer, sliboval 
na podzim 2015 na zastupitelstvu 
část pozemku pro školku jako dar 
obci a 50 tis. Kč za dům pod MŠ 
(celkem 20 domů). V dubnu 2016 
už to bylo 70 tis. Kč na dům, ale 
pozemek u MŠ již neměl být po-
skytnut jako dar, ale měl být jen 
„rezervovaný“. Je zřejmé, že 20 
krát 20 tis. Kč je částka o několik 
řádu menší, než hodnota pozem-
ku pod MŠ.

V listopadu 2016 pak přišel 
developer s plánovací smlouvou 
na zvýšení kapacity ČOV o

2 000 ekvivalentních obyvatel 
s tím, že obci zůstane jen doda-
tečná kapacita 200 EO, s podmín-
kou, že projekční práce (hrazeny 
z příspěvku developera), dotaci, 
stavbu a provoz má zajistit obec 
a developer poskytne jen rozdíl 
mezi hodnotou dotace a nákladů 
stavby.

Základní otázkou, která byla 
diskutována na zasedání zastu-
pitelstva dne 29. 11. 2016 bylo, 
jaký je v ČR dostupný dotační ti-
tul na zvýšení kapacity ČOV pro 
developery? Nikdo ze zastupitelů 
podporujících uzavření plánovací 
smlouvy s NJ Development, a. s. 
nebyl schopen tento dotační zdroj 
identifikovat. Přesto se plánova-

cí smlouva schválila. Myslíte si, 
že některý český dotační orgán 
poskytne Jenštejnu dotaci na 
projekt, z něhož má mít nejméně 
devadesáti procentní prospěch 
developer?

Mnohem závažnější problém 
však je, že obec se touto plánova-
cí smlouvu zavázala dát kladné 
vyjádření k připojení na kana-
lizaci, kde však podle vyjádření 
provozovatele z roku 2016 zbývá 
již jen místo pro 5 domů. V lo-
kalitě nad ulicí Hradní se má 
však podle plánovací smlouvy 
vybudovat do konce roku 2018 
celkem 30 domů. Když se na tuto 
vážnou záležitost zeptáte staros-
ty, tak vám napíše: „Výstavba 30 
domů NJ Development, a. s. je 
řešena samostatnou plánovací 
smlouvou.“ Plánovací smlouva 
ale počítá s dotací a dotace ne-
bude. Každému musí docházet, 
že žádný kus papíru (smluv) chy-
bějící kapacitu na ČOV nevyřeší. 
To musí jedině nějaké technické 
řešení na ČOV, které bude něco 
stát a někdo ho bude muset za-
platit. Nebo půjde provozovatel 
do rizika, „zavře oči“ a podepíše 
obci, že se mýlil a že kapacita 
stačí, aby se pak zejména v čase 
Vánoc bál, že mu ČOV přeteče, 
bude riskovat spáchání trestního 
činu proti životnímu prostředí 
a tučných pokut od České in-
spekce životního prostředí? Proč 
jsme na sebe vzali projekční, do-
tační, stavební a provozní rizika 
zkapacitnění ČOV, když jsme ne-
museli? Proč se zavazujeme sou-
hlasit s připojením na ČOV, když 
další kapacitu už momentálně 
nemáme a víme o tom od našeho 
provozovatele?

2018 – a dále: Jak souboj „ma-
lých“ s „velkými“ dopadne?

Václav Havel v říjnu 1978 na-
psal esej o „moci bezmocných“. 
Ukazuje v ní smysl disidentství 
v post-totalitní společnosti a tou-
hu některých „bezmocných“ žít 
„život v pravdě“. Ano, cítíme se, že 
máme „moc bezmocných“ a nebo-
jíme se ji vyjádřit. Za tento článek 
očekáváme další vlnu intolerance 
a hrubosti od našich kolegů v za-
stupitelstvu. Ale zkrátka nějak 
jinak nemůžeme. Nezastupujeme 
zájmy „velkých“ a nikdy zastupo-
vat nebudeme.

S ohledem na omezený prostor 
je celý článek, včetně odkazů na 
jednotlivé dokumenty uveden na 
našich webových stránkách www.
hodnotajenstejn.cz.

Petr Dovolil, Jana Habartová, 

Gabriela Švancarová, zastupitelé

ČOV Jenštejn (J. Hulík / zima 2016)
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V novém Jenštejně se opět staví
Ve dvou etapách postaví developer 20 domů u školky a 30 v ulici Kovářská 

V létě byla zahájena další vý-
stavba v Novém Jenštejně v pro-
storu vedle mateřské školky. Na 
otázky redakce týkající se nové 
výstavby odpověděla zástupkyně 
developera Eva Dvorská.

Můžete nám popsat aktuální 
projekt?

Aktuálně je v realizaci část 
celého plánovaného projektu 
rozdělená na dvě etapy s ná-
zvem Etapa A a Etapa B, při 
nichž vznikne celkem 50 nových, 
technicky i vizuálně nadstan-
dardních domů o dispozici 4+kk, 
s užitnou plochou okolo 100 m2. 
Výstavba Etapy B byla zahájena 
začátkem srpna tohoto roku v lo-
kalitě u mateřské školky a zájem 
o toto klidné rezidenční bydlení 
je opravdu velký.

Jaký je předpokládaný harmo-
nogram stavby?

Nejzazší termín dokončení 
Etapy B je léto roku 2018 a Eta-
pa A by měla být dokončena bě-
hem prosince téhož roku.

pro jakou cílovou skupinu bu-
dou domy primárně určené?

Dalo by se říci, že cílovou 
skupinou jsou lidé preferující 
kvalitu za dostupnou cenu a ži-
vot v dosahu velkoměsta, ale 
dostatečně daleko od jeho ruchu 
a znečištění. Potvrzují to i naše 
aktuální zkušenosti s předpro-
dejem. Typickými klienty jsou 
mladé páry, které založení rodi-
ny plánují nebo již mají jedno či 
dvě malé děti. Druhou výraznou 
skupinou jsou manželské páry 
starší věkové kategorie.

V minulosti neprobíhala stavba 
v novém Jenštejně vždy hlad-
ce. Jaké má současný develo-
per zkušenosti a plány?

Neznám detaily průběhu vý-
stavby předešlého developmen-
tu, nicméně na základě svých 
osobních zkušeností a postoje 
ke kvalitě života, jelikož bydlím 
v obdobné lokalitě se stále se 
rozvíjejícím územím, dbám na 
to, aby lidé žijící v Jenštejně byli 
co nejméně výstavbou negativ-
ně dotčeni. Podstatou, jak toho 
docílit, jsou především striktní 
smluvní ujednání se stavební 
společností o dodržování dohod-
nutých pravidel, tzn. minimali-
zace narušování běžného života 
v obci, omezená pracovní doba, 
bezpečnostní opatření, přístup 
na stavbu mimo obydlené čás-
ti apod., vše v případě porušení 
tvrdě sankciováno.

Bude mít stavba nějaké omeze-
ní pro své okolí?

Nedá se mu zcela vyhnout, 
nicméně děláme vše pro to, aby 
byla co nejmenší. Jak uvádím 
výše, omezujeme povolenou pra-
covní dobu a dopravní obsluha 
stavby je definována trasou tak, 
aby co nejméně zatěžovala běžný 
provoz v obci. Velice také dbáme 
na dodržování přísných pravidel 
bezpečnosti na stavbě i v jejím 
okolí a na pravidelnou údržbu 
přístupových komunikací.

Jaký bude vliv této a dalších 
etap na obec a život v ní?

Děláme vše pro to, aby byl 
veskrze příznivý. Společně s obcí 
se snažíme vybudovat novou čis-

tičku odpadních vod, počítáme 
s darem pozemků na případné 
rozšíření mateřské školky a dal-
ší část pozemků plánujeme daro-
vat na výstavbu základní školy, 
pokud se ukáže, že plánovaných 
18 tříd svazkové školy v Přezle-
ticích nebude stačit. Dále chceme 
poskytnout pozemky na dětská 
hřiště a sportoviště. V budoucnu, 
spolu s budováním dalších etap, 
by mělo dojít i na nové náměs-
tí s nebytovými prostory a tím 
k rozšíření občanské vybave-
nosti. V neposlední řadě je také 
v plánu nová a legální točna pro 
autobusy, parky a cyklostezka 
kolem celého území Nového Jen-
štejna.

Jiří Hulík, zastupitel

Vizualizace části etapy B vedle MŠ Jenštejn (Amadet)

Zázemí staveniště etapy B (J. Hulík / září 2017)Staveniště etapy B vedle MŠ Jenštejn (J. Hulík / září 2017)
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Co je pro kuchaře Hilton, to je pro jeřáb-
Prozkoumali jsme nejvyšší mobilní jeřáb v České republice a na Slovensku patřící firmě Hanyš

Cestou od boleslavské dálnice 
do Jenštejna si už asi každý z nás 
všiml spousty jeřábů, které zde 
parkují v areálu firmy Hanyš. Ten 
největší váží až 900 tun, břemeno 
zvedne do výšky 192 metrů a do 
vzdálenosti až 136 metrů v plné 
výbavě. „Do práce“ ho musí pře-
vážet až 60 nákladních aut.

Jako kuchař, který aby se do-
stal na místo šéfa v kuchyni Hil-
tonu nebo jiné prestižní michelin-
ské restaurace, musí mít jeřábník 
za sebou podobně dlouhou praxi, 
aby se dostal do ovládací kabiny 
jeřábu Liebherr LR 1750, nejvyš-
šího, jaký je v České republice 
a na Slovensku k dispozici.

Když zrovna nepracuje, par-
kuje rekordman v areálu firmy 
Hanyš v Radonicích, těsně u sjez-
du z dálnice D10, ze které je jeho 
vysoké rameno občas vidět. Ha-
nyš je největší firmou svého dru-
hu v republice. Má šest poboček 
a více než 60 mobilních jeřábů 
všech velikostí a nosností. Abso-
lutního rekordmana, co se týká 
výšky a nosnosti, si před více než 
rokem pořídil od německé firmy 

Liebherr (kvůli daním má ale 
oficiální sídlo ve Švýcarsku), jejíž 
typicky žluté stroje jsou k vidění 
na stavbách po celém světě.

Rekordman ve všech směrech
Už samotná základna je na 

první pohled fascinující. Strojov-
na s kabinou a pásy měří skoro 12 
metrů na délku, 11 na šířku a 4 
na výšku. Jeřáb se pohybuje na 
dvou pásech, každý je široký 1,5 
metru a váží 45 tun. Hlavní mo-
tor je zabudovaný uprostřed, od-
kud převody vedou sílu k celkem 
čtyřem hydromotorům v pásech. 
Motor o výkonu 400 kilowatt spo-
třebuje za den práce až 100 litrů 
nafty. Jeřáb se sám umí pohybo-
vat rychlostí až 12 km/h bez zátě-
že, s ní zhruba 1,65 km/h.

Břemena dokáže zdvihnout až 
do výšky 165 metrů. Pro srovná-
ní, běžné kolové jeřáby dosahují 
výšky kolem 60 metrů, přičemž 
jeřáb s nejdelším ramenem v ČR, 
který mimochodem také parku-
je v areálu firmy Hanyš, má 84 
metrů.Unikátní je tenhle ocelový 
kolos i v dalším ohledu. Označení 

LR 1750 totiž vypovídá i o jeho 
nosnosti, která je 750 tun. Kon-
strukce ramene mu umožňuje 
zvednout mnohonásobně větší 
zátěž než u známých stavebních 
jeřábů s pevnou základnou. Ty 
sice mohou být hodně vysoké 
nebo umístěné i přímo na výš-
kových budovách, ale zvládnou 
břemena o váze pouze zhruba do 
dvou tun.

„Konstrukce jeřábu umožňuje 
různé konfigurace, kdy se mění 
výška, dosah nebo nosnost,“ říká 
Pavel Stumbauer, vedoucí provo-
zu centrály firmy Hanyš. „Umí-
me náklad zvednout až do 192 
metrů, jeřáb dosáhne 136 metrů 
do dálky, a nejvyšší váha, kterou 
zvládne, je 750 tun. Všechna ma-
xima ale samozřejmě nefungují 
najednou, na nejdelší vzdálenost 
nejde dopravit nejtěžší břemeno. 
Se vzdáleností nosnost klesá – do 
dálky 100 metrů už se dají zvedat 
břemena jen kolem 40 tun.“

Aby bylo možné taková bře-
mena zvládat, musí mít jeřáb 
spoustu závaží, které dělají vět-
šinu jeho celkové hmotnosti. Část 

závaží – 95 tun – se dává přímo 
do základny podvozku mezi pásy. 
Další – od 120 do 250 tun – se 
dává podle potřeby na zadní část 
základny. V případě nutnosti lze 
za jeřáb připojit ještě tzv. super-
lift s dalším závažím, celkově tak 
protiváha může dosáhnout až 720 
tun.

Pečlivá příprava
Samotné jeřábování je už ale 

jen vrcholem pyramidy příprav-
ných prací. Nestačí jen přijet na 
místo a začít zvedat břemena. 
„Technici musí jet předem připra-
vit nejen samotné místo práce, 
ale i cestu, kudy stroj dopravit,“ 
vysvětluje Marek Bakalík, další 
z manažerů firmy Hanyš. „Proto-
že stroj váží mnoho tun, nemůže 
být postaven kdekoli. Musí mít 
připravený terén do téměř ab-
solutní roviny a s dostatečnou 
nosností. Ideální je štěrkové 
podloží, zhutněné a zválcované, 
nebo písek, který dobře rozkládá 
hmotnost. Samotný jeřáb používá 
dřevěné podložky o velikosti 5x1 
metr, které se vkládají pod pásy 

Jeřáb Liebherr LR 1750 v Radonicích
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a pomáhají rozkládat hmotnost.“ 
Nejprve je třeba všechno naplá-
novat v počítači. Speciální pro-
gram od firmy Liebherr dokáže 
nasimulovat všechny potřebné 
údaje, a ukáže nejvhodnější konfi-
guraci jeřábu pro potřebnou váhu 
břemeno a výšku či vzdálenost.

Stavba jeřábu na místě trvá 
zhruba dva dny, s přídavnou zá-
těží 3-4 dny. Rychlost ovlivňuje 
samozřejmě místo stavby, nároč-
nost přípravy terénu. Na místo ho 
v rozloženém stavu dopravuje 20-
60 nákladních aut. Nejtěžší části 
jako strojovnu nebo pásy dopra-
vují velké podvalníky, které umí 
odvézt až 100 tun nákladu.

„Pro maximální sestavu se 
všemi závažími je potřeba až 60 
kamionů,“ popisuje Marek Baka-
lík. „Na místě sestavuje podvozek 
200tunový jeřáb a příhradové 
konstrukce montuje 100tunový 
jeřáb, který pak asistuje při práci 
tím, že přidává nebo odebírá zá-
važí na přídavném ballastu (su-
per liftu). Asistují u toho 3 až 4 
lidé, jde o zkušenou partu, která 
už ví, co a jak.“

Poprvé se gigant v České re-
publice představil loni na Pan-
kráci, kde pomáhal při stavbě 
víceúčelové budovy City DECO. 
Letos také asistoval při trans-
portu nerezové nádrže o objemu 
milion litrů a hmotnosti 270 tun, 

podílel se také na montáži těž-
kých prefabrikátů stavby čistír-
ny odpadních vod na Císařském 
ostrově a byl nasazen na opravy 
a instalace větrných elektráren 
v Česku i v zahraničí. Největší 
objem jeho zakázek by měl být 
při dlouhodobém nasazení a při 
využití tzv. větrákových konfigu-
rací (těžké zdvihy do velké výšky) 
pro výstavbu či opravy větrných 
elektráren, kde je za posledních 
5 let podpora staveb hlavně v Ně-
mecku či Polsku.

„Obyčejným“ jeřábníkem se 
může člověk stát po úspěšném 
absolvování zhruba 280 hodin 
trvajícího kurzu. Ale na Liebherr 
LR 1750 je potřeba mnohem víc. 
„Na podobný typ jeřábu se člověk 
dostane jen po velkých zkuše-
nostech, musí mít praxi na více 
druzích jeřábů,“ dodává Pavel 
Stumbauer. „Jeřábník musí mít 
hlavně znalosti, cit, rozhoduje 
o spoustě věcí sám přímo v teré-
nu. Je to o zkušenostech, které 
nezíská za týden ani za rok, ale 
spíš za 10 nebo 20 let. Je to po-
dobné jako s kuchaři. Jde o top 
jeřáb v republice, takže ho ovlá-
dá ten nejlepší člověk. Většinou 
jde o světoznámého jeřábníka, 
který už procestoval Evropu 
a pracoval na těch největších 
stavbách.“

Martin Šidlák, psáno pro MF DNES

níky Liebherr LR 1750 s nosností 750 tun
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Letecké nehody v historii Jenštejna
Letecký provoz v okolí s sebou v minulosti přinesl i nehody

V blízkosti Jenštejna se na-
chází dvě letiště, která hrála nebo 
hrají významnou roli v historii 
československého a posléze čes-
kého letectví. Tím větším z nich 
je dnes vojenské letiště Kbely. To 
bylo založeno už na konci roku 
1918 jako první plnohodnotné le-
tiště založené po 1. světové válce 
na českém území. Ve své historii 
bylo významné jak z vojenského, 
dopravního, tak i obecně letecké-
ho pohledu. Dnes ho využívá 24. 
základna dopravního letectva 
Armády České republiky. Jen-
štejn je součástí jeho přistávací-
ho koridoru, a proto můžete nad 
naší obcí vidět přistávat letouny 
jako Airbus A-319CJ, Bombardier 
Challenger 600, Jakovlev Jak-40, 
CASA C-295 nebo Let L-410 Tur-
bolet, dále vrtulníky Mil Mi-8, Mil 
Mi-17, PZL W-3 Sokół a případně 
další zejména vojenské stroje.

Letiště v Letňanech je v sou-
časné době veřejné vnitrostátní 
a neveřejné mezinárodní letiště. 
Letiště bylo založeno v roce 1923 
v souvislosti s přesunem letecké 
továrny Letov ze Kbel a násled-
ně ho využíval Vojenský letecký 
ústav studijní a posléze Výzkum-
ný a zkušební letecký ústav.

Provozu obou letišť se bohužel 
v minulosti nevyhnula celá řada 
nehod. Dvě nehody vojenských le-
tadel se odehrály přímo na území 
Jenštějna.

První z nich se stala v květ-
nu 1932 a v Pamětní knize obce 
Jenštýna založené v roce 1922 na 

str. 10 ji popsal kronikář pan Jo-
sef Mareček takto: „Dne 2. květ-
na 1932 o druhé hodině odpoled-
ne vzrušená byla obec neštěstím 
dvou letců od 5. leteckého pluku. 
Pilot četař Josef Mikulec nar. 
13. 6. 1907 v Třebíči a pilot rotm. 
Stanislav Pelikán nar. 14. 2. 1902 
v Přibyslavi, chtíce se zachrániti 
z letadla, které jim vypovědělo 
službu, seskokem, oba se pro ne-
dostatečnou výši následkem neo-
tevření se padáku zabili. Neštěstí 
toto stalo se na pozemcích p. Jos. 
a Vil. Reicherta a p. Jos. Sůry Na 
Čtrnácti.“

Místem dopadu stroje byly 
pozemky dnešního parcelního 
čísla 298 a 298 kousek od Bílého 
křížku. Příčinou nehody bylo se-
lhání vzpěry křídla letounu Aero 
A-230.4 při nácviku letu za sníže-
né viditelnosti.

Další nehoda se na území Jen-
štejna stala na konci 2. světové 
války a kronikář Václav Kovanda 
ji popisuje takto:

V obecní kronice Jenštejna, díl 
3. na str. 46 jsem popsal příhodu 
já kronikář obce, tak jak jsem ji 
sám prožil. Bylo mi tehdy 8 let. 
Bylo to v polovině března 1945 
za krásného zimního odpoledne. 
Na svou základnu na vojenské 
letiště ve Kbelích se vracel těžký 
dvoumotorový německý bombar-
dér s pětičlennou posádkou Jun-
kers JU88. V oblasti na východ od 
Prahy (Kolín – Kutná Hora) byl 
napaden americkými stíhačkami 
a těžce poškozen. Rychle ztrá-

cel výšku. Nad vesnicí Zápy měl 
ještě asi 400 metrů. Plameny mu 
šlehaly z pravého motoru. V tom-
to okamžiku z letadla vyskočili 4 
členové posádky a na padácích se 
zachránili. Pilot se zřejmě rozho-
dl, že letadlo dovede až na letiště 
ve Kbelích. Přesně nad Jenštej-
nem ve výšce 150 až 200 metrů 
mu odpadlo pravé křídlo. Spadlo 
doprostřed dvora statku pana 
Hály č. p. 26. Letadlo se prudce 
naklonilo a začalo neovladatelně 
padat k zemi. Roztříštilo se o zem 
na Žertově poli asi 200 metrů za 
vesnicí u polní cesty vedoucí na 
Břízek. V místech současného 
zbořeniště JZD. Pilot zahynul. 
Němečtí vojáci, kteří přijeli z le-
tiště ve Kbelích, posbírali trosky 
letadla po polích a shromáždili je 
na jednom místě. Část trupu le-
tadla zůstala neporušená a v ní 
si udělala tříčlenná hlídka ně-
meckých vojáků kryt před zimní 
nepohodou.

Začátkem dubna, týden před 
Velikonocemi, jsme si celá par-
ta kluků ze vsi připravovala 
prostranství kolem kapličky na 
velikonoční řehtání. Práce spočí-
vala v tom, že jsme ze skály na 
Břízku museli přivézt vozík bílé-
ho a vozík červeného písku. Ten 
rozprostřít kolem kapličky a před 
kapličkou. Z lesíka donést mech 
a udělat z něho klekátka a křížky. 
Přesně ve chvíli, když jsme pro-
jížděli s vozíkem plným písku po 
polní cestě kolem trosek letadla, 
spustil se prudký jarní déšť.

Z trosek letadla vyběhl němec-

ký voják a mával na nás, abychom 
se šli k nim schovat. První naše 
reakce byla plné kalhoty stra-
chu. Ale liják byl tak prudký, že 
jsme se všichni rozběhli směrem 
k letadlu. V několika dalších oka-
mžicích se celá parta kluků ocitla 
v mohutném trupu německého le-
tadla. Ve mně, osmiletém kluko-
vi, se strach z německých vojáků 
mísil s údivem nad tím co jsem 
všechno viděl v těch troskách tru-
pu letadla. Pamatuji si, že se nám 
vojáci smáli, něco si mezi sebou 
povídali a ukazovali si na nás, 
jak jsme zmoklí a jak z nás teče 
voda. Dali nám teplý čaj. Když se 
déšť zmírnil, viděli jsme, jak od 
vesnice běží naši rodiče nás hle-
dat. Jaké bylo jejich zděšení, když 
viděli uprostřed polní cesty stát 
samostatný vozík s pískem a děti 
nikde. Ještě větší zděšení však 
nastalo, když jsme se spolu s vo-
jáky objevili před vrakem letadla.

Moc let po válce jsem na tuto 
příhodu vzpomínal a zůstalo mi 
v paměti, že nebyl každý Němec 
zlý fašista. Život mi později mno-
hokrát ukázal, že člověk je dobrý 
nebo zlý a vůbec nezáleží na ná-
rodnosti.

Podle historika Jana Vlada-
ře lze dle německých záznamů  
konstatovat, že k události došlo 
28. března 1944. Jednalo se ve 
skutečnosti o dopravní letoun Si 
204D, který postihla během zalé-
távacího letu závada na motoru. 
Posádka se zřejmě snažila vrátit 
na domovské letiště, pro rozsáh-
lý požár motoru se ale nakonec 
rozhodla vyskočit na padácích. 
K tomu došlo podle Václava Ko-
vandy nad obcí Zápy. Dle zázna-
mů se celá čtyřčlenná posádka 
zachránila. Letoun v plamenech 
pokračoval v letu směrem nad 
Jenštejn, kde se utrhlo křídlo. 
Vrak letounu dopadl na pole těs-
ně za obcí. Po několik dní byly 
trosky strážené německými vojá-
ky, pak byl vrak odklizen. Místo 
dopadu je dnes zavezené několika 
metry stavební suti, takže přesné 
místo události již nelze dohledat.

Tyto dvě nehody se odehrály 
přímo v katastru Jenštejna. Vlo-
žená tabulka však ukazuje, že 
nehod spojených s provozem obou 
letišť bylo v okolí v minulosti 
mnohem víc.

Jiří Hulík, zastupitel

Zdroje:

Václav Kovanda, kronikář obce

Jan Vladař, historik

Pavel Krejčí (www.leteckabadatelna.cz)

www.wikipedia.org

Letoun Si 204D
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Vybrané letecké nehody vojenských letadel v okolí Jenštejna

Datum Místo Stroj Úmrtí Pozn.

19. 05. 1921 Kbely Spad VII 1 Havárie při akrobacii

27. 08. 1922 Kbely Phöenix D II 1 Havárie během leteckého dne

22. 05. 1924 Kbely Anatra Anasalj 1 Požár za letu

01. 08. 1924 Svémyslice Avia BH-11.5 2 Ztráta rychlosti

07. 08. 1924 Vinoř Avia BH-19 1 Zkoušky prototypu

31. 07. 1925 Kbely Bréguet XIV A.2 2 Havárie při startu

03. 03. 1926 Letňany Š-20.6 1 Porucha motoru

12. 04. 1926 Satalice Avia B-21.108 1 Akrobacie

24. 09. 1926 Kbely Ab 11.12 + Breguet 19 3 Srážka při startu

13. 09. 1929 Letňany 2x Letov Š-20 1 Srážka při přistání

22. 05. 1930 Letňany Avia Bk-11.16 + Aero Ab-11.12 2 Srážka ve vzduchu

04. 05. 1932 Kbely Aero A-11.84 2 Ztráta rychlosti

27. 10. 1933 Letňany Praga E-44 1 Armádní zkoušky

22. 01. 1934 Kbely Avia BH-21.75 1 Ztráta rychlosti

30. 09. 1938 Brandýs n.L. Avia B-534.332 1 Havárie v mlze

20. 12. 1938 Kbely Avia Bk-534.547 1 Předávací let

16. 04. 1945 Satalice P-51D Mustang 1 Americký vojenský letoun

20. 04. 1945 Satalice Messerschmitt Bf 109G-14 1 Německý vojenský letoun

17. 08. 1945 Letňany S-95 1 Požár motoru

25. 02. 1946 Horní Počernice C-2 2 Porucha motoru

17. 07. 1946 Kbely S-89 (Supermarine Spitfire LF) 1 Porucha motoru

19. 09. 1949 Letňany S-199.437 1 Ztráta vědomí pilota

09. 04. 1951 Letňany S-199.237 1 Havárie při přistání

26. 07. 1955 Kbely MiG-15UTI 2 Srážka s jiným strojem

08. 08. 1957 Kbely L-60 Brigadýr 1 Předváděcí let

30. 04. 1971 Kbely MiG-15UTI 1 Zkušební let

Celkem došlo v blízkém okolí k téměř padesáti nehodám vojenských nebo civilních letadel.

Zničený letoun Aero A-230.4 po nehodě na území Jenštejna (www.leteckabadatelna.cz)

instruktor rtm. Stanislav Pelikán

pilot čet. Josef Mikulec
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Sportovci, fanoušci i kibicové aneb tři 
Spolek sportovců Jenštejn letos pořádal soutěže ve volejbale, líném tenise a volejbale

Volejbalový turnaj smíšených 
družstev

V sobotu 17. června pořádal 
Spolek sportovců Jenštejn volej-
balový turnaj. Oproti loňskému 
roku, kdy se prolínal zároveň s no-
hejbalovým, se letos osamostatnil 
a ukázalo se, že to byla správná 
volba. Přípravy pro tuto sportov-
ní událost probíhaly již dva týdny 
předem (úprava hřišť, přihazová-
ní antuky, odplevelování, sekání 
trávy, výroba sloupků pro síť, pro-
pagace, nákup občerstvení a cen, 
úklid hygienického zázemí, kon-
strukce přístřešku, skládání stolů, 
lavic a podobně). Počasí až na sil-
nější vítr také vyšlo, a tak vše bylo 
perfektně připravené pro soutěžící 
a návštěvníky.

Sešlo se celkem pět týmů, 
z toho čtyři smíšená družstva 
a jedno ryze ženské. Celé klání se 
neslo v dobré náladě, přátelském 
duchu a fair play. Samozřejmě ne-
chyběli jak fanoušci jednotlivých 
týmů, tak ani kibicové – znalci, ti 
všichni jsou součástí sportovních 
utkání, přinášející tu správnou 
atmosféru. Nutno vyzdvihnout 
galantnost mužů – hráčů ze smí-
šených družstev vůči hráčkám 
týmu Viktorky, kteří jinak své 
tvrdé smeče proměňovali takřka 
v něžné útoky (děkujeme a ceníme 
si toho).

A výsledek? Na prvním místě 
se umístilo družstvo Jinonice, na 
druhém Jenštejn a na třetím Ma-
ják. Všichni hráči těchto vítězných 

družstev byli oceněni tričky s po-
tiskem Volejbal Jenštejn 2017 a ji-
nými sportovními doplňky a dámy 
z těchto družstev luxusními parfé-
my světové značky z rukou před-
sedy Karla Maliny. Nicméně jen 
vítězné družstvo Jinonice si smělo 
odvézt nebo spíše odnést model 
italského vozu třídy supersporťák, 
a to Lamborghini Gallardo.

Stává se možná tradicí, že i ten 
„na ocase“ není opomenut cenou 
útěchy, v našem pojetí a to „ ve-
čeří při svíčkách ve francouzském 
stylu“ a tak chutná-li někomu in-
stantní francouzská polévka, byl 
by spokojen.

Výsledky turnaje
1. Jinonice
2. Jenštejn
3. Maják
4. Lazaři
5. Viktorky

Turnaj v líném tenise smíše-
ných dvojic

Poslední srpnovou sobotu Spo-
lek sportovců ve spolupráci s obcí 
Jenštejn pořádal turnaj v líném 
tenise smíšených dvojic. Byl to 
v pořadí druhý sportovní turnaj 
v letošním roce a zároveň první 
ročník turnajů v líném tenise. 
Zájemci o účast poctivě trénovali 
na obou antukových hřištích na 
obecní louce a postupně tak zdo-
konalili svoji hru. Den před touto 
soutěží se členové spolku dostavili 

na brigádu pro úpravu hřišť, úkli-
du hygienického zázemí, doplnění 
a provozu občerstvení, kontrolu 
technického zařízení a ostatní věci 
s tím spojené.

Přihlásilo se celkem 6 smíše-
ných dvojic. Po přivítání a úvod-
ním slovu Karla Maliny ohledně 
pravidel a průběhu celé akce se 
začalo hrát. K hladkému průběhu 
turnaje a příjemné atmosféře po-
mohla ochota a pomocná ruka ně-
kterých soutěžících pro doplnění 
energie a kalorických hodnot jako 
například kotlíkový hovězí guláš, 
kuřecí polévka a různé druhy 
domácích zákusků. Počasí všem 
zúčastněným taky přálo a doping 
byl povolen pouze v podobě kávy 
či bylinkového čaje.

Hra všech šesti dvojic byla 
vcelku vyrovnaná a na slušné 
amatérské úrovni. Nutno však 
vyzdvihnout bravurní excelentní 
výkon hráče Marka Pikharta, jenž 
se svou partnerkou Romanou Ko-
courkovou tvořil jednu ze soutěž-
ních dvojic, která naprosto s pře-
hledem vyhrála celý turnaj přesně 
ve stylu: „veni, vidi, vici“. 

Velkým překvapením, které by 
se snad dalo označit jako „skoka-
ni roku“, byla dvojice První pokus 
(Roman Novotný a Věra Volmu-
tová – 4. místo). Tato soutěžní 
dvojice nikdy neprošla tenisovou 
průpravou, měla nejméně natré-
novaného času, přesto se zařadila 
do druhé třetiny výsledného pořa-
dí. Kolem třetí hodiny odpolední 

již byly známy výsledky turnaje. 
Oceněny byly první tři dvojice 
kvalitními raketovými sety bad-
mintonu a líného tenisu spolu se 
sportovními doplňky a všichni zú-
častnění obdrželi společnou fotku 
v rámečku jako upomínku na toto 
pilotní sportovní klání.

Výsledky turnaje
1. Štaflík a Špagetka (Marek 

Pikhart a Romana Kocour-
ková)

2. Chlupatý bestie (Karel a Len-
ka Malinovi)

3. Oříšci (Pavel a Zuzana Dvo-
řákovi)

4. První pokus (Roman Novotný 
a Věra Volmutová)

5. Pistole a růže (Petr Primus 
a Martina Stibůrková)

6. Renberti (Norbert a Renata 
Hlaváčkovi)

Nohejbalový turnaj
Poslední prázdninovou sobotu 

2. 9. se konal nohejbalový turnaj. 
Byl to 2. ročník od založení Spol-
ku sportovců Jenštejn. Zúčastnilo 
se celkem 9 soutěžních družstev. 
Na rozdíl od loňského roku nám 
pro zranění nedorazil tým „Ruku 
líbám“ (dvě hráčky a jeden hráč), 
aby se tak narušilo pokroucené 
pravidlo, že nohejbal je ryze pán-
skou záležitostí. Škoda, nejen že 
to holky umí, ale loni měly nejvíce 
fanoušků z řad diváků i ostatních 
hráčů a určitě by tomu nebylo ji-
nak i letos. Počasí i přes nepřízni-
vou předpověď se vydařilo a tak 
nic nebránilo tomu, aby se v 9:30 
začalo hrát.

Celý turnaj probíhal hladce 
bez jediného zádrhele, u někte-
rých hráčů i s mírnou nervozitou 
a u všech se zdravou rivalitou, 
nikdo to tzv. nezahodil. Pochopi-
telně se dostavili očekávaní „mi-
stři“ z loňského roku například 
Štěpánkovi, Moravcovi a také 
nastupující sportovní hvězda 
z Jenštejna Miroslav Zich mladší 
(13 let), který jak se patří zazá-
řil. To, že jde o výjimečný talent, 
svědčí i jeho umístění v letoš-
ním běhu na Jenštejnské pětce. 
Nemohu nezmínit heroický vý-
kon Petra Cikaníka, jež se svým 
„smečařským uměním“ velkou 
měrou postaral o 1. místo, prá-
vem dobyté vítězství. A jak se 
činili sportovci na hřišti, tak se 
činili i ostatní účastníci neméně 
důležití svou přípravou a pomocí 
ve stánku s občerstvením, kde byl 
pro všechny sportovce a návštěv-
níky připravený široký sortiment 
teplé a studené kuchyně a nápojů 

říjen 2017

Volejbalový turnaj (V. Kovanda / červen 2017)
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k jejich maximální spokojenosti. 
Kolem páté hodiny odpoledne se 
dohrálo finále s těmito výsledky:

1. Škarpolez SS (Petr Cikaník, 
Tomáš Moravec, Aleš Mora-
vec)

2. Hlavenec (Jan Vlasák, Ota 
Novák, Luděk Kvapil)

3. Sparta Z. (Petr Štěpánek st., 
Petr Štěpánek ml., Vojta Ště-
pánek)

4. Mušketýři
5. Nekopové
6. Family
7. To je jedno
8. Lhoťáci
9. Košíci

Také zde byly první tři vítěz-
né trojice odměněny hodnotnými 
cenami a každý závodník obdržel 
společnou fotku a poděkování za 
účast. Ti, kdož museli odjet, odje-
li, ale mnozí setrvali, aby si mohli 
vzájemně sdělit své dojmy, popo-
vídat si a relaxovat. Na závěr se 
o pěkné zakončení sportovního 

dne postarali Libor Mádl a Ma-
rek Pikhart zpěvem a hrou na 
kytary.

Nohejbalový turnaj nám ukon-
čil letošní sportovní sezónu. Doba 
trvání Spolku sportovců není 
dlouhá, ale o to větší je intenzi-
ta jeho činnosti, spoluúčasti na 
jiných akcí pro Jenštejn, aktivit 
a počet členů stále narůstá. Do-
jdeme-li k rekapitulaci, lze říci, že 
z časového hlediska za tak krát-
ký čas jsme přibrali k nohejbalu 
volejbalový turnaj a letos jako 
dalšího nováčka turnaj v líném 
tenise. Je to dáno dobrou volbou, 
schopným vedením, podporou 
starosty a zastupitelstva OÚ Jen-
štejn a nadšením pro sport nás 
samotných, našich rodin a přá-
tel. Máme v plánu příští rok tyto 
turnaje nejen zopakovat, ale ještě 
rozšířit o další jeden. Jelikož nic 
není definitivní, necháme si tento 
jako překvapení a dojde-li k jeho 
realizaci, dáme vědět.

Martina Stibůrková, 

Spolek sportovců Jenštejn

turnaje pod hradem

říjen 2017

Tenisový turnaj (srpen 2017 / N. Hlaváček)

Tenisový turnaj (srpen 2017)
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Loučení s prázdninami 2017
I přes nepřízeň počasí se na louce pod hradem sešlo více než 70 děti

Již mnohaletou tradicí naší 
obce je Loučení s prázdninami. 
I letos tomu nebylo jinak. Tato 
akce se konala poslední prázdni-
novou neděli 3. 9. od 14 hodin na 
obecní louce pod hradem. Spolek 
sportovců spolu s obcí a hasiči 
uspořádal pro děti bohatý pro-
gram. Připraveno pro ně bylo 
10 disciplín, z nichž desátá byla 
pojmenována „Překvapení na 
hradě“, a tak děti cestou na hrad 
měly pocit dobrodružství a ta-
jemna, co je vlastně čeká. Dobrý 

nápad zakomponovat historic-
kou dominantu obce do neděl-
ního soutěžního odpoledne. Děti 
si tak na krásném romantickém 
místě mohly zcela realisticky 
zaházet šiškami do proutěného 
koše. Hasiči završili celé odpo-
ledne vytvořením velkého množ-
ství hasičské pěny, ze které měly 
menší děti největší nadšení a ra-
dost. Ale pro ty větší byla stále 
nejoblíbenější disciplína střelba 
ze vzduchovky, která samozřej-
mě taky nechyběla.

Ve srovnání s loňským rokem, 
kdy se s prázdninami přišlo roz-
loučit 130 dětí, jich letos dorazilo 
74. Na to, jak nám počasí nepřálo, 
neboť neustále pršelo, je to vyso-
ké číslo a je vidět, že „naše“ děti 
(63 místních) nejsou z cukru, ale 
z Jenštejna. Pro každého účast-
níka byla připravena ve stánku 
s občerstvením malinovka a od-
měna v podobě pastelek a pří-
věsku na klíče. neboť všeobecnou 
myšlenkou či mottem těchto akcí 
je odnést si zážitek.

Akce se zdařila hlavně díky 
všem dobrovolníkům, kteří se 
podíleli na organici, ať už u sa-
motných disciplín, stánku s ob-
čerstvením či jiné potřebné vý-
pomoci. 

Velmi si ceníme rodičů, kte-
ří neváhali vytáhnout pláštěn-
ky, holínky a ratolesti. Loučíme 
se a doufáme, že se za rok zase 
shledáme, a to za každého poča-
sí, protože nejsme z cukru, ale 
z Jenštejna!

Zuzana Dvořáková

Kam za kulturou
Přehled kulturních akcí v našem regionu

Výčet akcí, termíny a kontak-
ty jsou převzaty od dotázaných 
obcí, pořadatelů a webových 
stránek. Máte-li vy sami jaký-
koliv tip na další místa či akce, 
o kterých bychom měli příště 
informovat, obraťte se přímo na 
naši redakci.

Jenštejn
www.jenstejn.cz
říjen/listopad – Drakiáda
19. 10.–Podzimní čtení s kresle-
ním – nejen o srncích
17. 11.–Lampionový průvod
3. 12.–Rozsvícení vánočního 
stromu

Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
14. 10. (19:00) – Miroslav Pale-
ček „Ježkárny a…“ (Obecní dům 
Radonice)
26. 11. (19:00) – Tři bratři v ne-
snázích – Divadlo Háta (Obecní 
dům Radonice)
22. 12. (19:00) – Vánoční příběh 
(Rodinný park Amerika)

Radonická Beseda
13. 10. (20:00) – Děda Mládek 
Ilegal Band
7. 12. (19:30) – Tony Ackerman 
(vánoční koncert)
17. 12. (16:00) – Princezna se zla-
tou hvězdou na čele
Umělecký fotograf Vladimír 
Brunton – výstava

Radonice – ZOOPark
1. 4.–31. 10. Můžete ZOOPark 
navštívit v čase 8:30–17:00.
1. 11.–31. 3. pouze předem po te-
lefonické domluvě
www.zoopark-radonice.cz

Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv-dvur.cz
3. 10. (20:00) – Ohrožená semín-
ka (kino)
7. 10. (20:30) – Karaoke Karla 
Pavlince
8. 10. (16:00) – Odvážná Vaiana 
(kino pro děti)
10. 10. (20:00) – Pěkně blbě 
(kino)
17. 10. (20:00) – Život začíná po 
stovce (kino)
20. 10. (21:00) – Elektro Swing – 

DJ Paolo di Maki
24. 10. (20:00) – Skrytá čísla 
(kino)
27. 10. (20:30) – Dani Robinson
31. 10. (20:00) – Turismus (kino)
3. 11. (20:30) – Prague Queen
16. 11. (20:30) – Michal Prokop 
Trio
18. 11. (20:00) – Prosex Band
24. 11. (20:30) – Year of Plu-
to & Host
1. 12. (20:30) – Vašek Kou-
bek & Band
3. 12. (16:00) – Hrátky s čertem 
(divadlo pro děti)
9. 12. (20:00) – Něžný Octo-
pus & host
15. 12. (20:30) – Czech Floyd 
(Pink Floyd tribute band)
31. 12. (21:00) – Silvestr s kape-
lou N.J.P
Vinoř – U Černínů
www.ucerninu.cz
26. 10. (19:30) – Černínský 
Košt – Rodinné vinařství Jedlič-
ka Bořetice
11. 11. (20:00) – PRÓTEUS na 
oslavách sv. Martina

Vinoř – Dlabačov
21. 10. (15:00) – Halloween ve Vi-
noři aneb dlabání na Dlabačově
Vánoční dílny:
Celodenní 26. 11. a 2. 12. (10–22)
Dopolední pro děti ZŠ a MŠ 
27. 11.–1. 12. (8–16)
Večerní 27. 11.–1. 12. (18–22)

Kbely
www.praha19.cz
12. 10.–Drakiáda (Letňansko-
-Kbelský lesopark)
13. 10.–Drakiáda (Letňansko-
-Kbelský lesopark)
4. 11. (16–20) – Halloweenské 
vyřezávání dýní (CP Kbely + 
kbelský lesopark)
25. 11.–Hasičský ples (LD Kbely)
1. 12.–Mikulášská nadílka (LD 
Kbely)
3. 12.–Rozsvícení vánočního 
stromu (CP Kbely)

Horní Počernice – Chvalský 
zámek
www.chvalskyzamek.cz
9. 9.–3. 12. (9–17) – Šťastný Kr-
tek slaví 60. narozeniny – inter-
aktivní výstava
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Léto u jenštejnských hasičů

Léto u jenštejnských hasičů 
bohužel začalo velmi smutně. 
14. června náhle zemřel náš 
kamarád, soused a táta Ondra 
Filec. Pro mě osobně byl navíc 
ten, kdo mě k hasičům dostal 
a nikdy bych si nemyslel, že si 
vycházkovou uniformu poprvé 
obléknu pro to, abych stál s klu-
ky z jednotky a praporem SDH 
Jenštejn na Ondrově pohřbu. 
Ondro, díky za všechno.

V polovině června proběhl den 
otevřených dveří v opravené ha-
sičárně. Děkuji všem, kteří jste 
přišli a nebylo vás málo. Pokud 
vás nebo vaše děti práce u hasi-
čů zajímá, tak se ničeho nebojte 
a pište na sdhjenstejn@seznam.

14. 10. (10–17) – Pohádková so-
bota na zámku s princem Fili-
pem a Krtkem
15. 10. (10–17) – Pohádková ne-
děle na zámku s princeznou Ko-
loběžkou a Krtkem
5. 11. (17:00) – Počernická svě-
týlka – lampionový průvod ta-
jemným chvalským Podskalím
11. 11. (10–17) – Pohádková so-
bota na zámku s Meluzínkou 
a Krtkem
12. 11. (10–17) – Pohádková ne-
děle na zámku se skřítkem Ma-
týskem a Krtkem
3. 12. (10–17) – Pohádková ne-
děle na zámku s vílou Ohnivkou 
a Krtkem
3. 12. (14:00) – Křest a autogra-
miáda knihy Paní Krtečková od 
Kateřiny Miler
3. 12. (10–17) – Adventní trhy 
a Ježíškova pošta na Chvalské 
tvrzi
16. 12.–1. 4 (9–17) – Jiří Brdečka 
100 let – Od Limonádového Joa 
k zázrakům české animace
19. 12.–Soutěž Chvála pečení 
pro amatérské pekaře vánočního 
cukroví

24. 12. (14–16) – Živý betlém na 
Chvalském zámku

Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz
26. 11.–4. 2. (10–17) – Praha 
v čase vánočním / Tradice a ře-
mesla od adventu do Hromnic
2., 9. a 16. 12. (10–17) – Adventní 
dílny v rámci výstavy
14. 5.–29. 10.–Umění kuté v žele-
ze / Kovářské a zámečnické práce 
ze sbírek Muzea hl. m. Prahy
17. 10. (14:00) – Literární kavár-
na (Zdenka Procházková a Ar-
nošt Goldflam)
14. 11. (14:00) – Literární kavár-
na (Zdenka Procházková a Jan 
Rosák)
12. 12. (14:00) – Literární kavár-
na (Judita Matyášová)
Nádraží Praha Těšnov – pro-
voz obnoven (stálá expozice od 
9. 4. 2017)
Řemesla v pořádku (stálá expo-
zice)
Kámen v pravěku (stálá expozi-
ce)
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební 
vývoj a obnova (stálá expozice)

Dějiny obce Vinoře / Od pravěku 
do 20. století (stálá expozice)

Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
9. 10. (20:00) – Po strništi bos 
(kino)
12. 10. (19:30) – Blues Jam Se-
ssion (koncert)
22. 10. (19:30) – Turecká kavár-
na (divadlo)
19. 11. (19:30) – Václav Neckář 
a Bacily (koncert)

Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
7. 10. (16:00) – Krkonošské po-
hádky (kino Brandýs)
11. 10. (15–17) – Jarmark posky-
tovatelů sociálních služeb (MěÚ)
14. 10. (19:00) – Skupina Olym-
pic (Saloon)
17.–19. 11.–Chovatel 2017 (Lysá 
nad Labem - výstaviště)

Brandýs nad Labem – Kino
kinobrandys.cz

Veleň
www.velen.cz

10. 10. (18:00) – Setkání s Václa-
vem Vodičkou
26. 10. (17:00) – Taneční odpoled-
ne a posezení s hudbou
27. 10. (18:00) – Petr Kroutil Or-
chestra
28. 10. (15:00) – Den První re-
publiky

Šestajovice – Svíčkárna RO-
DAS
www.rodas.cz
Prohlídky knoflíkárny probíhají 
od ledna do června každou sobo-
tu a neděli ve 12 a v 15 hodin.
Mýdlárna je pro veřejnost ote-
vřena celoročně každou sobotu 
a neděli od 10–18 hodin.
Čokoládovna je pro veřejnost 
otevřena celoročně každou sobo-
tu a neděli od 10–18 hodin.
Prohlídky perníkové chaloup-
ky probíhají od ledna do června 
každou sobotu a neděli ve 12 
a v 15 hodin.
Výrobní dílny svíčkárny pro ve-
řejnost jsou otevřeny každý den 
od 14-18 hodin, v sobotu a v ne-
děli od 10–18 hodin.
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cz nebo se zastavte některou 
středu po páté v hasičárně.

Hned dva dny po dni otevře-
ných dveří byla v 0:41 jednotka 
vyslána k požáru dodávky v Ra-
donicích. 21. 9. pak proběhlo 
prověřovací (tedy předem tajné) 
cvičení, kdy jsme spolu s profe-
sionálními hasiči ze stanice HZS 
Stará Boleslav a dobrovolnou 
jednotkou z Brandýsa nad La-
bem zasahovali u simulovaného 
požáru ve skladu Penny v Rado-
nicích. Jednotka dále řešila ha-
varijní kácení stromů na návsi 
a vytahování spadlého stromu 
z Čermákova rybníku.

V záři dorazily čtyři mo-
derní dýchací přístroje Dräger 
PSS3000, které obec pořídila 
z dotace Středočeského kraje. 
Do té doby jsme měli pouze je-
den vlastní dýchací přístroj a je-
den zapůjčený od JSDH Praha-
-Satalice.

Hasičská jednotka má nově 
i vyškoleného technika ochrany 
obyvatelstva, který by měl jed-
notce, obci i regionu pomoct při 
případných krizových situacích 
jako jsou záplavy, průmyslové 
havárie, blackout nebo teroris-
tický útok. Tato aktivita souvisí 
se snahou státu i kraje řešit po-
dobné události lépe.  Od velkých 
povodní v roce 1997 se řada věcí 
radikálně změnila.

Ondřej Filec

Po dlouhé době opustil na 
vlastní žádost post velitele jed-
notky Marek Vacek a novým 
velitelem byl pak starostou obce 
jmenován Jan Půda. 

Podobná změna pak proběhla 
i v SDH Jenštejn. Novým sta-
rostou sboru se stal Jan Musí-
lek, který nahradil právě Jana 
Půdu.

V rámci SDH Jenštejn pro-
běhlo v létě už téměř tradiční 
letní soustředění družstev v po-
žárním sportu na Moravě a vo-
dácký výlet na Berounku. Bě-
hem září se družstva zúčastnila 
hasičských soutěží v Brandýse 
nad Labem, v Zápech a v Dří-

sech. Družstvo žen dovezlo ze 
Záp dokonce první místo.

Jiří Hulík, zastupitel

Změna u hasičů
Po dlouhodobé práci na bu-

dování jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce Jenštejn jsem 
odstoupil z funkce velitele jed-
notky, zároveň jsem abdikoval 
i na členství v občanském sdru-
žení sboru dobrovolných hasičů 
obce Jenštejn. Tímto přeji svým 
nástupcům větší štěstí v další 
práci a doufám, že mé patnácti-
leté snažení dovedou k většímu 
úspěchu, než jsem měl já.

Marek Vacek

Družstva SDH Jenštejn po soutěži v Zápech (J. Musílek / září 2017)
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Praktický lékař Praha-východ.
MUDr. Lenka Holasová.

Moderní ordinace registruje nové pacienty. 
Prevence. Odběry. Závodní péče. 
Parkování. Bezbarierový vstup. 

Adresa: Zápy 4, tel.: 327311505, www.lekarzapy.cz 

Humans Adély Rodné
Proč já a proč Jenštejn?

Jenštejnský občasník nemusí být 
pořád jen politické zprávy, hasiči 
a sport. V novém seriálu Adély 
Rodné se podíváme na Jenštejn 
zase z jiné strany, očima jeho oby-
vatel, jak ho vnímají, jak se jim 
tady žije, proč jsou zrovna tady. 
Zpovědi budou anonymní, ale 
možná, že zpovídané osoby po-
znáte…

„Dostala jsem tady práci, když 
jsem dodělávala školu. Máte tady 
knihovnický ústav, víte to vůbec? 
Když jsem tady poprvé vystoupi-
la z autobusu, tak jsem se lekla. 

Norbert Hlaváček, starosta
+420 606 656 639 
starosta@jenstejn.cz
Z. Dvořáková, místostarostka
zuzana.dvorakova@jenstejn.cz
Marek Vacek, místostarosta
marek.vacek@jenstejn.cz
P. Antošová +420 607 091 159
P. Rachová +420 286 851 985
J. Minxová +420 286 851 985
info@jenstejn.cz

Úřední hodiny OÚ
Po 7:30–11:00 13:00–19:00
Út 7:30–11:00
St 7:30–11:00 13:00–18:00

Registrace SMS infokanálu obce
„JEN číslo popisné“ na telefon 
+420 733 746 863

Obecní policie
+420 724 111 222

Pošta Jenštejn
Po+St 15:00–18:00
Út+Čt+Pá 8:00–11:00
Pošta Zeleneč
Po–Pá 8:00–11:00  14:00–18:00

Knihovna
Čt 17:00–19:00

MŠ Jenštejn
www.msjenstejn.cz

www.jenstejn.cz – obec
facebook.com/jenstejn – Facebook

Spolky
www.sdhjenstejn.cz

Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
facebook.com/jenstejnskyobcasnik

KOnTAKTY

PEDIKÚRA  &  KOSMETIKA  VINOŘ   PEDIKÚRA  &  KOSMETIKA  VINOŘ   
  

**Ošetření kosmetikou Ošetření kosmetikou PHYRIS - Skin Care ConceptPHYRIS - Skin Care Concept
*Depilace *Depilace voskem a cukrovou pastouvoskem a cukrovou pastou
**Mokrá pedikúraMokrá pedikúra od 250,- Kč od 250,- Kč
*Mobilní pedikúra až k Vám domů*Mobilní pedikúra až k Vám domů

Tel.: +420 776 234 576 Tel.: +420 776 234 576 
www.pedikura.vinor.cz
Salonek: Salonek: Mladoboleslavská 514, Vinoř, suterén budovy zdravotníhoMladoboleslavská 514, Vinoř, suterén budovy zdravotního
střediska ( zvonek ZŠ Sportovní )střediska ( zvonek ZŠ Sportovní )

Cesta, jak otestovat sám sebe
Jak probíhá dobrovolnická činnost v domově seniorů

V obci jménem Jenštejn je 
spousta domů. Nové, staré, ro-
zestavěné, i domy s duší. Ale já 
bych svůj zájem zaměřila na 
dům, který za svými stěnami 
skrývá více lidí s tolika příbě-
hy, které by se snad nenasbíraly 
v celém Jenštejně.

Mluvím o Domu seniorů Jen-
štejn. Určitě spousta z vás ví 
či tuší, že se takový dům ve va-
šem okolí vyskytuje, ale mám 
trochu obavy, že co se skrývá za 
jeho zdmi, už tuší málokdo. Jako 
každá taková organizace shání 
i domov seniorů pro své klienty 
dobrovolníky, kteří mají zájem 
přinést uživatelům do všedního 
dne trochu světla a radosti.

Nicméně musím přiznat, že 
ne vždy může dobrovolnická čin-
nost přinést i toliko radosti sa-
motnému dobrovolníkovi, který 
za uživateli dochází možná prá-
vě proto, aby otestoval sám sebe. 
Shodou okolností se jeden vzácný 
člověk rozhodl tuto cestu vyzkou-
šet, chtěl otestovat sám sebe, 
zhodnotit své priority, a tak se 

stal dobrovolníkem. Ze začátku, 
asi jako vždy když se začíná něco 
nového, panuje strach, nervozita 
a obavy… Jak to zvládnu, jak mě 
přijmou a je to vůbec činnost pro 
mě?

Tyto nepříjemnosti dobrovol-
ník zahnal a vyrazil do dobro-
volničení s plnou vervou. Nepočí-
tal, že bude hned postaven před 
zkoušku, ve které se mísí strach, 
nervozita i obavy v jednom. Čas 
strávený v organizaci byl roz-
dělen na dvě části. V první části 
se měl věnovat paní, která je již 
ležící a neopouští lůžko. Zába-
va se tudíž skrývala v povídání, 
četbě a rozkrývání důvěrností, 
které zůstanou tajemstvím jen 
mezi nimi. Další část již byla pro 
dobrovolníka ta horší. Musel se 
prezentovat před skupinou senio-
rů, vymýšlet aktivity a hry, které 
zabaví všechny přítomné.

Zkouška sebe sama. Neza-
leknout se, o to šlo především… 
Z této zkoušky nakonec vznikla 
skoro půlroční spolupráce. Když 
se dnes zeptám, co dobrovolníka 

inzerce

naplňuje v této činnosti, je pře-
kvapivé, že nedostanu přímou 
odpověď, ale klubko pocitů, ve 
kterých ve finále převládá pře-
devším to dobré, pozitivní a pří-
nosné.

A tak se vás ptám, máte také 
dostatek kuráže a rádi byste zku-
sili, co ve vás je? Po odkrytí pří-
běhů se i vám může zdát, že jste 

si Jenštejn jako takový svým způ-
sobem přiblížili a znáte ho o po-
znání lépe.

Zkuste to a pomozte těm, kteří 
váš čas ocení nejvíce.

Více informací na www.dcbe-
ne.webnode.cz na facebookových 
stránkách Dobrovolnického cen-
tra Bene či na čísle 773 623 633.

Julie Spieszová, koordinátorka DC Bene

Připadalo mi to jako pěkná díra. 
Já jsem ze Smíchova, celej život 
v Praze. Pak jsem tady dostala 
služební byt a pořídila si psa. Za-
čala jsem s ním chodit ven a bylo 
to fajn. Nejradši mám cestu za-
dem do Radonic, tam okolo koní. 
Když jdete zespoda, tak máte 
před sebou pohled jako z pohád-
ky. Pláně, koně a na vršku hrad. 
Takovou pohlednici, kterou byste 
si snad ani nekoupili, protože by 
se vám zdála jako moc velkej kýč. 
A tady jste v tom. Asi mě Jenštejn 
naučil všímat si víc obyčejné pří-
rody. Já mám sice ráda hory, jsem 
dokonce lyžařská instruktorka, 
ale to jsou hory. To je takovej 
přírodní high level, to normálně 
okolo sebe nemáte. Tady vyjdete 
ven a jste na zahradě. Všude. Teď 
už mám děti a chodíme ven furt. 
A ať jdeme kamkoliv, tak je všude 
pěkně. Prostě zahrada.“

Adéla Rodná


