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Dvacátá druhá plovárenská sezóna
Uplynul další rok a rok za rokem se nám ten čas krátí a zrychluje. Pokud
bychom chtěli shrnout letošní sezónu, byla krásná a dlouhá – a především teplá a
suchá. Již od dubna nám svítilo sluníčko a bylo příjemně teplo a tak jsme
zahájili sezónu již na přelomu března a dubna spuštěním lodi na vodu. Duben a
především květen a červen se koupaly ve slunci a plovárna i přívoz byly
v permanenci, a to především díky školním výletům. Často se nám stávalo, že
během dne se u nás vystřídaly tři až čtyři školy, přičemž chování dětí téměř
vždy korespondovalo se způsobem jednání a chování pedagogického dozoru.
Měli jsme tu boží děti s velmi příjemným a slušným doprovodem i namyšlenou
a nezvladatelnou pakáž s asertivní až hulvátskou vícehlavou hydrou zastupující
učitelský sbor. O to příjemnější je vědět, že senohrabské děti k nám chodí rádi
(školáci i předškoláci) a na plovárně si to užívají (viz letošní ukončení
školkového roku a pasování na prvňáčky). Celou sezónu, stejně jako vodáci,
jsme trpěli nedostatkem vody a tak jsme spoustu času strávili prohlubováním
plavebního kanálu na zlenické straně řeky, kterou průběžně zanáší řeka
písčitými dunami. Pozitivní bylo, že jsme letos na plovárně neměli žádný
vážnější úraz a nikomu se nic nestalo. Výrazněji jsme se zapojili do kulturních
aktivit, které na plovárně pořádáme a v tomto trendu chceme pokračovat i
v příštích letech.
Loni se nám nepodařilo důstojně připomenout dvacetileté výročí našeho
občanského sdružení (dnes spolku) a tak bychom rádi tuto skutečnost napravili
například v roce příštím, kdy si budeme připomínat 130 let existence plovárny či
v roce 2021 (90 let přívozu). V roce 2021 nám rovněž končí podnájemní
smlouva, kterou náš spolek uzavřel s obcí na základě výběrového řízení na pět
let od 1. května 2016 do 30. dubna 2021. V této souvislosti je jedním ze
základních a dlouhodobých úkolů i restů spolku vypracování projektu obnovy a
revitalizace lázní ve smyslu již sepsaného projektu údržby, oprav, obnovy a
provozu lázní, nového provozního a návštěvního řádu říčních lázní, přívozu a
stanového tábořiště, podrobné ekonomické rozvahy a návrhu na zachování
historického potenciálu místa, který člen výboru Vojtěch Kašpar připravil a
předložil obci v rámci výběrového řízení. Z finančních zdrojů plovárny jsme
schopni zajistit základní údržbu a provoz, ale rozsáhlejší investice je nutno
realizovat za participace obce či dotačních titulů, na které si obec může sáhnout.
Příprava tohoto projektu je v našich silách a jeho existence je podmínkou pro
případné žádosti o finanční podporu z různých zdrojů.
V letošním roce jsme sice neinvestovali žádné větší množství finančních
prostředků do mobiliáře plovárny, ale po drobných částkách naše výdaje za rok
2018 přesáhly 45.000,- Kč. Značné úsilí i finanční prostředky jsme vynaložili na
realizaci čističky odpadních vod v areálu plovárny, která měla vyřešit problém
s nefungujícím sociálním zařízením. Kromě vlastních výkopových prací a
v jejich průběhu prováděného záchranného archeologického výzkumu jsme se
především delší dobu potýkali s terénními úpravami a revitalizací okolí stavby
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do původního stavu. Plovárna byla celá postižena pojezdem stavebních
mechanismů a tuto skutečnost bude nutno zohlednit v následujících letech.
Místo výstavby čističky na podzim loňského roku se opět čekalo až na pokročilé
jaro, aby se těsně před zahájením plovárenské sezóny plovárna rozkopala.
Zohlednit se musí i stálá a permanentní devastace plovárny neukázněnými
cyklisty, kteří její spodní partie neustále rozjíždějí a likvidují travní porost. Za
tímto účelem je nutno zpřísnit a omezit jejich pohyb v prostoru plovárny a řešit
následky a škody, které zde působí. Pro definitivní revitalizaci travního porostu
a zeleně je nezbytně nutno dokončit a zprovoznit nadále nefunkční sociální
zařízení s čističkou odpadních vod, přičemž tato nefunkčnost po celou sezónu
svým zápachem obtěžovala návštěvníky plovárny a stanového tábořiště. Přes
spuštění čističky do provozu bohužel nadále musí jednou až dvakrát za týden
vyvážet žumpu fekální vůz, čímž pokračuje devastace a degradace povrchu
plovárny, která za pomoci řádění několika krtků začíná připomínat tankodrom.
A to jsme letos měli velké štěstí, že bylo sucho a škody na plovárně tudíž nebyly
tak drastické. Sucho však nepomohlo travnímu porostu (v tomto roce se sekalo
pouze třikrát; v jiných letech je nutno sekat plovárnu i desetkrát za rok), nově
vysázené trávě a keřům okolo nově zbudované čističky.
Je neuvěřitelné, že příjmy z dobrovolných příspěvků návštěvníků
plovárny a především z doplňkového prodeje různých upomínkových předmětů
v uplynulém roce opět o třetinu stouply, což je nepochybná a mimořádná
zásluha našich lázeňských dam, za jejichž obětavost a množství hodin, které
stráví každodenní drobnou prací na plovárně, je jim nutno poděkovat. Udržování
pořádku a čistoty v areálu lázní, pravidelná údržba zeleně a starost o sociální
zařízení leží prakticky výhradně na jejich bedrech a díky tomu se nám příjmy ze
stanování v roce 2018 rovněž zvýšili o jednu třetinu oproti loňskému roku.
Poklesly nám příjmy ze sponzorských darů našich členů a příznivců (z 20.000,Kč a cca 14.000,- Kč), ale tato skutečnost je zkreslena loňským velkým
příspěvkem České televize za pronájem lázní k natáčení úspěšného pořadu o
bezpečnosti plavebního provozu. Přesto je nutno našim stálým a pravidelným (i
zcela novým a nám neznámým) podporovatelům nesmírně poděkovat. Moc si
vašich velkorysých darů vážíme, snažíme se vám zasílat informace o našich
aktivitách a samozřejmě vám zašleme (či na členské schůzi předáme) potvrzení
o převzetí daru do vašeho případného daňového přiznání.
Na základě uzavřené nájemní smlouvy musíme respektovat přání obce, že
vstup do areálu říčních lázní je zdarma. Značná část návštěvníků se nad tím
pozastavuje a na lázně bez mrknutí oka přispívá, značná část návštěvníků toho
zneužívá. Pokud je něco zadarmo, působí to dojmem veřejného prostoru, kde
nemusím respektovat přání nájemce či jím vydaný provozní řád. Tento problém
se pochopitelně výrazně zlepšil ohrazením celého areálu, které jsme postavili
v loňském roce a doufáme, že se zlepší i s instalacemi informačních tabulí, které
budou na připravené desky na jaře osazeny. Symbolické vstupné by snad
odradilo pejskaře od venčení psů na plovárně a cyklisty od zkracování si cesty
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přes plovárnu. Podobně je tomu bohužel nadále i se symbiózou plovárny s
pohostinstvím Baštírna. Mnoho lidí dochází na Baštírnu proto, že plovárenský
spolek udržuje v okolí Baštírny příjemné prostředí, lidé se mohou v obou
areálech pohybovat bez omezení a konzumovat pohostinské produkty kdekoli na
plovárně. Výsledkem je samozřejmě nutný úklid plovárny a především odpadků,
které ve značné míře pocházejí z přilehlého občerstvení. Přitom provoz lázní a
restaurace je zcela ekonomicky oddělený, ale fakticky propojený. Stručně a
jasně shrnuto. Drtivá většina návštěvníků lázní si uvědomí, že jsou v lázních, ale
drtivá většina návštěvníků restaurace se domnívá, že jsou ve venkovní
restauraci, kde si již provoz, úklid a údržbu zaplatili v ceně zakoupených nápojů
a jídla. Proto se domníváme, že pro další rozvoj areálu je dle našeho názoru
nezbytně nutná symbióza nájemců Baštírny a říčních lázní, či ještě lépe jejich
personální a ekonomické propojení, což by mohlo být zohledněno
v nadcházejícím roce, kdy by se měla uzavírat smlouva na pronájem Baštírny na
další léta. Na závěr nutno podotknout, že se současným nájemcem a
provozovatelem Baštírny máme nadstandardní a dobré vztahy a snažíme se si
maximálně navzájem vycházet vstříc.
Nicméně nadále se domníváme, že zavedení byť symbolického vstupného
do areálu lázní je krokem správným směrem. Pokud budeme do areálu
investovat větší finanční prostředky, bude to i krok nezbytný. Jednou
z nejnepříjemnějších a nevděčných úloh našich lázeňských je přesvědčovat lidi o
možnosti dobrovolného příspěvku na provoz plovárny. Proto se snažíme nadále
možnosti příspěvků vázat na vedlejší aktivity, prodej doplňkového zboží,
půjčování sportovních potřeb, lehátek či lodí, nafukovacích koupacích doplňků a
knížek či časopisů. Tento způsob je nepochybně správný, jelikož nám nadále
stoupají finanční prostředky získané z těchto činností. Opět je třeba zdůraznit, že
tento vedlejší zdroj příjmů nám v podstatě kompletně nahradil výpadek příjmů
ze vstupného a stal se tak zdrojem hlavním, k nimž je nutno připočítat letos i
nevelký příspěvek televize Nova (2.000,- Kč) za pronájem areálu k filmařským
účelům. Výrazný podíl na příjmové straně mají rovněž příspěvky a dary
novomanželů, kteří využívají prostor plovárny přímo k svatebnímu aktu či
k posvatebnímu veselí. Velmi nás těší, že se nadále daří zvyšovat příjmy ze
stanování a moc nás těší, že se postupně dostáváme do povědomí vodácké
komunity, kde podle dostupných internetových referencí máme fakticky pouze
samé kladné ohlasy a pozitivní hodnocení. To je pro nás velkou odměnou, ale
služby a především propagaci tohoto místa bychom chtěli zásadně zlepšit.
Velkou radost máme z toho, že k nám jezdí mladí lidé a tradiční se již stali
plovárenské svatby (v tomto roce tři) či rodinné a narozeninové oslavy.
Novinkou bylo několik teambuildingových akcí, které pochopitelně rovněž
přinášejí nezanedbatelné příspěvky do naší pokladničky.
Již bylo zdůrazněno, že jsme v letošním roce neměli žádné větší výdaje na
provoz a vybavení plovárny, ale spoustu drobných a menších výdajů. Během
roku jsme investovali přes 10.000,- Kč do keřů, kytiček a různých doplňků,
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které jsme využili k rekultivaci prostoru stavby čističky odpadních vod. Pořídili
jsme nové truhlíky, které jsou zavěšeny na plotech u vstupu na plovárnu a byly
v letošním roce osázeny lobelkami, které nám sponzorským darem věnoval Jirka
Halíř. Drobné výdaje souvisely s natíráním střechy chaloupky a především jsme
zakoupili několik nezbytných pomocníků pro naše plovárenské činnosti (party
stan, elektrický vařič, elektrické nůžky na živé ploty, elektrický přímotop a nové
regály a skříně do převoznického domečku). Zcela minimální náklady jsme letos
měli s provozem sekačky (necelých 500,- Kč) a výdaje za hygienické a čisticí
prostředky na sociální zařízení činily 2.500,- Kč. Velkou částku (téměř 9.000,Kč) jsme v průběhu roku utratili za občerstvení a nápoje, což bylo způsobeno
skutečností, že jsme se podíleli na realizaci kulturních akcí formou zajištění
pohoštění účinkujícím. Pohoštění jsme rovněž zajišťovali na našich
pravidelných brigádách. Téměř 5.000,- Kč jsme v průběhu roku utratili za nákup
upomínkových a reklamních předmětů (reklamní tužby, pohlednice,
omalovánky pro děti). Menší výdaje potom byly spojeny se spolkovou činností,
kam řadíme především poštovné (1.300,- Kč). Podrobná zpráva o hospodaření
byla přednesena na členské schůzi 24. listopadu 2018 a je publikována v zápisu
z jednání této členské schůze.
Přes poměrně značné výdaje (45.000,- Kč) jsme se rozhodli
v následujícím roce investovat do repase a výroby nových oken u převoznického
domku, kde přesně polovina oken chybí (místo zdvojených máme okna pouze
jednoduchá). Na tuto investici využijeme i pravidelný příspěvek od obce ve výši
10.000,- Kč, který dostávají spolky fungující pod křídly obecního úřadu.
Druhou rozsáhlou aktivitou příštího roku by měla být rekonstrukce
rozvodů elektrického proudu v převoznickém domečku. Natažení nového
vedení, výstavba nové rozvodové skříně a nových rozvodů v převoznickém
domečku již bylo nezbytné, především z bezpečnostních důvodů. Proto jsme
iniciovali možnost rekonstrukce a oslovili pana Václava Spilku, který
vypracoval projekt a podal ke schválení a realizaci na rozvodné energetické
závody. Bohužel jsme se domnívali, že akci stihneme realizovat ještě v tomto
roce, ale bohužel k tomu dojde až na jaře, tedy opět před sezónou. Akce je
domluvena s obecním úřadem, který přislíbil i její finanční krytí.
Za poměrně zásadní, byť s naším spolkem ne zcela související, je nutno
považovat naši iniciativu vedoucí k udělení komunálních symbolů obce
Senohraby. Na přípravě, tvorbě a schvalovacím procesu se podíleli Vojtěch
Kašpar, Martin Líbal a Patrik Líbal a znak a vlajku převzali v Parlamentu České
republiky v květnu letošního roku paní starostka a pan místostarosta. Na podzim
se potom konala velká sláva, při níž byla nová symbolika prezentována a
slavnostně vyvěšena na návsi za účasti zastupitelstva obce, značného počtu
občanů a zástupců zdejších spolků, kde jsme náš spolek zastupovali v nemalém
počtu.
A nyní již k závěrečnému shrnutí. Spolek je standardně zapsán ve
spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze a veškeré náležitosti
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jsou do rejstříku doplněny (stanovy našeho spolku a zápis z ustanovující členské
schůze z 15. listopadu 2014). Kolektivním statutárním orgánem Spolku je od 15.
11. 2014 (na dobu pěti let) výbor, pracující ve složení Věra Hoffelnerová,
Vojtěch Kašpar, Iveta Klápová, Ivana Masopustová a Alice Svatá, přičemž
zastupovat spolek navenek může kterýkoliv z členů výboru samostatně. Areál
říčních lázní provozujeme na základě platné nájemní smlouvy s vlastníkem
pozemků (Obec Senohraby) ze dne 1. května 2016. Tradičním, nezbytným a
krajně nepříjemným jarním úkolem je odevzdání daňového přiznání za rok
2017, které bylo podáno Alicí Svatou v řádném termínu 21. března roku 2018.
Letošní sezóna byla krásná, dlouhá, prosluněná a především v květnu a
červnu hektická. Po celou dobu jsme se potýkali s velkým suchem, což těžce
nesl travní porost na plovárně. Zcela tragický byl (opět po dvou letech) stav
vody, který se prakticky od května držel 50 až 60 cm pod normálním stavem.
Rovněž průtok byl zcela minimální, jelikož na měřící stanici v Nespekách
v průběhu léta klesal i pod jeden kubický metr za sekundu. Převozníci se tedy
v letošním roce na lodi tolik nenadřeli, jelikož Sázava připomínala rybník. O to
více se ale dřeli v potu tváře s lopatou v ruce a nohama ve vodě při neustálém
prohlubování plavebního koryta skrz naplavené písky na zlenické straně řeky.
Uplynulý rok 2018 byl rovněž rokem našich intenzivních snah o rozšíření
kulturně-společenského života v říčních lázních a v tomto trendu chceme
pokračovat. Během roku jsme na plovárně přivítali tři svatby, několik firemních
akcí či rodinných a narozeninových párty. Avšak zásadně jsme promluvili i do
dramaturgie festivalu Letní lidé. Na jaře mu samozřejmě předcházela již naše
tradiční akce spojená s koncertem hudebních skupin svázaných s osadou
Nádraží a smečkou Frýbovců. Od pátku do neděle 1. až 3 června na plovárně
slavili své narozeniny naši kamarádi Hrádek, Kuláč, Robert a další Blíženci,
přičemž v sobotním večerním setu vystoupil Metud a jeho Special Sauce,
woodcoreové Tři Čutory a Střešovická kramle Venci Girsi. Po tvrdém jádru na
počátku června se v jeho polovině (15. až 17. června) uskutečnil výše
zmiňovaný festival, který byl o něco méně našlapaný, než v loňském roce.
Hlavní pořadatel Jirka Jaskmanický z Centra české fotografie o. p. s. sice zvolil
komornější dramaturgii, ale ani ta nepřilákala velké množství lidí. Páteční
country večer byl prakticky domácký a ani Aneta Langerová v neděli
nepřilákala více než pár desítek zájemců. A tak akci zachránila sobota. To jsme
se zase setkali s autorem legendárního cyklu Letní lidé Františkem Dostálem (k
jehož letošním osmdesátinám mu přejeme všechno nejlepší) a Janou
Koubkovou, které spustila své Ataky v sobotním podvečeru. A následoval zlatý
hřeb večera, koncert dalšího čerstvého osmdesátníka Laco Decziho s jeho
Celulou New York, která roztančila zaplněnou plovárnu. Za tento zážitek moc
díky Láďovi Piksovi, bez něhož bychom tuto mimořádnou osobnost světového
jazzu rozhodně na plovárně neviděli. Díky Láďo. A na závěr léta jsme připravili
ještě jednu hudební lahůdku, jelikož 18. srpna zde zahrál Milan Knížák coby
frontman legendární a kultovní protoundergroundové legendy přelomu 60. a 70.
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let 20. století – skupiny Aktual. Krásný večer, a těch bychom vám chtěli
v příštím roce připravit opět několik. Je velmi pravděpodobné, že pro velký
úspěch a nadšení Laco Decziho z letošního koncertu, nám opět v podobném
termínu (15. června 2018) na plovárně zahraje. A i Milan Knížák projevil velkou
chuť si u nás ještě zahrát. V jednání jsme rovněž s Ivanem Mládkem, který své
vystoupení v druhé polovině prázdnin předběžně přislíbil a hledá se volný
termín v jeho kalendáři.
Kromě těchto společenských akcí žila plovárna a říční lázně svým
hektickým a plnohodnotným lázeňským životem. Pro zájemce a hlavně děti
jsme pořádali jak denní, tak i večerní projížďky na převoznické lodi, přežili jsme
nájezdy desítek školních výletů, přivítali jsme a povozili obyvatele Alzheimer
centra v Průhonicích a tradičně jsme se pod hradem i na hradě Zlenice setkávali
s členy a příznivci zdejšího sdružení, které se intenzivně věnuje záchraně a
prezentaci zdejšího hradního areálu. V průběhu léta jsme rovněž prováděli
drobný záchranný archeologický výzkum a dokumentaci odkrytého stavu
hradního jádra v prostoru severozápadního paláce, kde probíhají památkové
úpravy a statické zajištění. Zdejšímu hradnímu spolku jsme rovněž významnou
měrou pomáhali při komplikovaných jednáních s orgány památkové péče.
Navštívilo nás mnoho zajímavých lidí, několik známých, které jsme
dlouho neviděli, a především o našich lázních byl natočen krátký dokument
režisérem Jiřím Podlipným, který byl několikrát reprízován na druhém kanále
České televize. Kdo by chtěl shlédnout dokument, nalezne jej na odkazu pořadu
Folklorika: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/2185
62260800008-ach-ty-plovarny. Právě organizace natáčení na naši plovárnu
přivedla opět velké množství našich starších kamarádů, příznivců a pamětníků,
kteří nejen do kamery zavzpomínali na časy dávno minulé. Ještě předtím 8.
srpna vystoupil v Českém rozhlase v pořadu Art Café na stanici Vltava Vojtěch
Kašpar v pořadu věnovanému plovárnám. Záznam pořadu naleznete na odkazu:
https://vltava.rozhlas.cz/zaplavte-si-na-nabrezi-o-plovarnach-zaniklych-fungujic
ich-i-planovanych-7583653. Oba pořady měly poměrně velký ohlas a
nepochybně výrazně přispěly k popularizaci a prezentaci tohoto krásného místa i
našeho spolku.
Provoz přívozu byl zahájen spuštěním lodi na vodu 31. března a
v průběhu dubna i května jsme jezdili pouze o víkendech a svátcích. Čtyři letní
měsíce (červen až září) jsme převáželi každodenně a v říjnu opět pouze o
víkendech. Na konci října (27.) jsme sezónu ukončili vytažením převoznické
lodi na břeh. Provoz přívozu během roku zajišťoval Vladimír „Mates“ Matoušek
a Vojtěch Kašpar. Občas zavzpomínala na časy nedávné Věrka Hoffelnerová
s rodinou, která kromě převozničení vypomáhala i na plovárně. Jako vždy
musíme největší dík poslat našim lázeňským, Alici Svaté a Zorce Wogatzke,
kteří skutečně zajišťují s nasazením nemalých vlastních sil faktický provoz a
fungování plovárny.
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A zapomenout nesmíme ani na naši základnu pohostinnosti – osvěžovnu
Baštírna, s jejímiž provozovateli máme nadstandardní a velmi přátelský vztah.
Díky ochotě zdejšího personálu jsme rovněž měli možnost uzavřít náš letošní
spolkový život společnou členskou schůzí 24. listopadu v restauraci Baštírna na
senohrabské plovárně.
Závěrem k našim plánům a výhledům do roku následujícího. Vedle našich
tradičních aktivit chceme v následujícím roce realizovat již avizovanou opravu a
repasi oken převoznického domečku, vyměnit již dožívající okapy a realizovat
rekonstrukci elektroinstalace včetně obnovy osvětlení plovárny na stožáru nad
lázeňskými kabinami. Za zcela zásadní považujeme nezbytné usměrnění
návštěvnického provozu a především omezení vjezdu a průjezdu cyklistů
plovárnou. Kromě zvýšení bezpečnosti návštěvníků lázní chceme těmito
opatřeními chránit areál plovárny před soustavnou devastací a likvidací travního
porostu v její dolní části. Za nezbytné považujeme umístění zákazových značek i
zpomalovacích retardérů a faktické zamezení vjezdu cyklistů do areálu.
V neposlední řadě jsme byli v uplynulém roce svědky pokusů o
komercionalizaci areálu vyvěšováním různých propagačních materiálů a
billboardů, které do tohoto prostoru nepatří. Některým se to podařilo rozumně
vysvětlit, některé jsme byli nuceni samy odstranit. Nemáme nic proti inzerování
kulturních, společenských či sportovních akcí na plovárenském mobiliáři
rozumnou a vkusnou formou, ale pestrobarevné velkoformátové billboardy na
soukromé ziskové aktivity do areálu nepatří. Snad nejhorší zkušenost jsme měli
s provozovateli v Senohrabech nově otevřeného cyklocentra Depo33, kteří bez
našeho vědomí a proti naší vůli opakovaně umístili svou reklamu na lázeňské
kabiny, které na mnoha místech provrtali čtyřcentimetrovými vruty, jejichž
konce ohrožovaly bezpečnost návštěvníků lázeňských kabin. Přes naši snahu jim
vysvětlit náš nesouhlas s tímto počínáním, převládlo hulvátství, arogance a
neochota problém rozumně řešit s ohledem na nezanedbatelnou památkovou a
kulturní hodnotu tohoto místa. S nepochopitelným vandalstvím jsme se bohužel
setkali i na samotný závěr letošní sezóny, kdy někdo zcela zbytečně zlomil
informační panel u Husova pomníku při cestě do Senohrab a záměrně zničil
ceduli usměrňující provoz cyklistů na nákladně vybudovanou cyklostezku podél
levého břehu Mnichovky. Oprava infopanelu u Husova pomníku je tedy dalším
z mnoha úkolů příštího roku.
Jak dále s říčními lázněmi
Cílem našeho Spolku je dlouhodobý rozvoj historických říčních lázní v
delším časovém horizontu, s maximálním ohledem k jeho nezpochybnitelným
kulturním hodnotám. K unikátnímu areálu jsme vždy po více než 20 let
přistupovali a budeme přistupovat s pokorou. Naše členstvo dnes a denně svojí
systematickou drobnou činností dokládá, že má ke zdejšímu okolí mimořádný
vztah a plně si uvědomuje jeho památkové hodnoty. Právě proto náš spolek před
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více než dvaceti lety vznikl, aby zachránil toto kouzelné místo na břehu Sázavy
pro příští generace před totální a faktickou likvidací. Zároveň hodláme důsledně
hájit areál lázní a jeho okolí před případnými rušivými vlivy podnikatelských
aktivit, nerozumnými stavebními zásahy či možnostmi, že se toto místo stane
předmětem krátkodobého lukrativního zájmu.
Místo historických lázní s nezaměnitelným koloritem, geniem loci místa a
historií psanou stovkami či spíše tisíci známých, méně známých či zcela
neznámých lidí, musí zůstat nadále živou památkou idealizovaných dob období
Rakouska-Uherska, meziválečného období či pochmurných dob normalizace.
Musí zůstat místem žijícím v symbióze s unikátním komplexem dvou hradů a
dalšími významnými lokalitami, památkovými či historickými objekty, kterých
je v okolí Senohrab plno. Záchrana, ochrana a prezentace národního kulturního
dědictví veřejnosti je nepochybně během na delší trať. Z tohoto důvodu se náš
spolek nadále snaží a bude snažit dojednat s vedením obce dlouhodobější
smlouvu o pronájmu, která by umožnila investovat větší množství finančních
prostředků do svěřeného majetku s možností využití bohatých dotačních titulů,
které jsou v současné době k dispozici, avšak na základě krátkodobých
pronájmů na ně nemáme šanci dosáhnout.
Náš Spolek bude vždy a zásadně proti komercializaci a jakémukoliv
narušení ducha této významné historické památky, jehož jsme v nedávné době
byly svědky výstavbou zcela unifikovaného, nevzhledného, s areálem
nekorespondujícího objektu nefunkčních sociálních zařízení. Při pravidelné
údržbě či realizaci rozsáhlejších zásahů do areálů plovárny budeme vždy a
důsledně postupovat citlivě k tomuto zcela unikátnímu historickému komplexu
budov, který by se měl společně s dalšími památkami na časy dávno minulé stát
živým organismem a magnetem turistického ruchu s maximálním ohledem na
jeho památkové hodnoty. Vzhledem k profesnímu složení našeho Spolku, pestré
škále jeho příznivců a naší dosavadní práci se domníváme, že jsme v tomto
ohledu obci zárukou. Obdivovaný komplex říčních lázní letos slavil sto
devatenácté narozeniny a přívoz funguje již minimálně osmdesát sedm let.
Profesně pestré členstvo našeho Spolku je schopno zajistit nejen faktický provoz
lázní či přípravu grantových žádostí, ale i projektové a realizační zajištění tolik
potřebných úprav areálu a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy.
Naše sdružení dlouhodobě velmi úzce spolupracuje se Sdružením pro ochranu
kulturního dědictví Zlenice a podílí se na rehabilitaci, opravách a prezentaci
významné kulturní památky hradu Zlenice, který probíhá pod záštitou a
s výraznou pomocí vlastníka tohoto objektu, kterým je obec Senohraby.
Vzájemná spolupráce obou Spolků ve spojení s obcí je bezpochyby
mimořádným přínosem a velkým pozitivem.
V případě stávající nájemní smlouvy bude možno přistoupit k naléhavým
a potřebným rekonstrukcím postupně odcházejícího mobiliáře plovárny.
V letošním roce jsme se podíleli na výstavbě nezbytné čističky odpadních vod.
Příští rok chceme výrazněji investovat do převoznického domečku a především
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postupně zmírňovat následky stavebních aktivit v areálu plovárny. K tomu však
bude možno přistoupit až po skutečném zprovoznění funkční čističky, která
doposud stále nefunguje dle předpokladů. Zvažujeme rovněž obložení
sociálního zařízení dřevem do podoby, která bude odpovídat zbývajícímu
plovárenskému zařízení. Areál plovárny s novými ploty bychom rádi ohradili
živým plotem lemujícím cyklostezku. Vlastní cyklostezka by měla být
rekonstruována a doplněna o nezbytné vybavení (především stojany s možností
uzamčení). V rámci rekonstrukce okolních cest a cyklostezky bychom rádi
vyřešili problém vkusného trvalého můstku přes Mnichovku, který odolá
velkým vodám. V dohledné době by měl být v součinnosti s obcí a dalšími
zainteresovanými subjekty vypracován projekt s výhledem na delší období,
který by stanovil možné směry rozvoje říčních lázní. Mezi základní úkoly patří
oprava převoznického domku, replika doposud dochovaných lázeňských kabin a
částečná dostavba lázeňských kabin podél Mnichovky, které by měly sloužit
k zázemí stanového tábořiště, hřiště a k uchovávání sportovních potřeb a
plovárenských doplňků. Zcela obnoveno by mělo být stávající hřiště, které
postupně nevratně zarůstá vegetací. Na základě dostupných grantových titulů
bude nutno na jednotlivé dílčí kroky shánět finanční prostředky a následně je
postupně realizovat. V případě rozšíření plovárenského mobiliáře bude nutno
pořídit především sportovní potřeby a plovárenské doplňky (lehátka, křesílka,
slunečníky, popelníky, nafukovací matrace a hračky, lodě a předměty k vodním
sportům). V neposlední řadě bychom rádi realizovali brožuru či skládačku o
historii plovárny a vydali konvolut historických pohlednic.
V krátkodobém horizontu (jaro 2019) je nutný nátěr stěn převoznického
domečku, výměna jeho okapů, rekonstrukce elektroinstalace a výroba nových
oken. Na jaro rovněž plánujeme instalaci informačních panelů při vstupech na
plovárnu a do pohostinství Baštírna. V jednání je stále výroba železného
pozinkovaného protiskluzového nástupu na přívoz na zlenické straně řeky, který
byl vyměřen, nakreslen a v současné době je vyráběn naším příznivcem a
kamarádem Karlem Kroužkem.
Z dlouhodobého hlediska je nutno průběžně připravovat projekt
revitalizace a obnovy lázeňského mobiliáře, především repliky kabin.
Komplexní projekt bychom chtěli během příštího roku předložit obci a pokusit
se na jeho realizaci získat finanční prostředky. Na projektu pracuje výbor Spolku
s naším členem panem architektem Martinem Líbalem.
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Naše aktivity v roce 2018
Opět je nutno konstatovat, že areál plovárny v uplynulém roce doznal
značných změn. Především jsme na jaře realizovali výkop pro čističku
odpadních vod a záchranný archeologický výzkum, který tento výkop vyvolal.
V průběhu hloubení místy až čtyřmetrové jámy byla hlína odvážena za potok
Mnichovku, čímž došlo k rozšíření zdejších parkovacích kapacit. Po realizaci a
umístění čističky do vyhloubené jámy a jejím zprovoznění byla jáma zasypána a
okolí rekultivováno vysazením nové trávy a především většího množství
okrasných keřů a trav. Na tomto poli se obrazně realizovala Alice Svatá, která
v podstatě celý projekt zahradnických úprav vymyslela a realizovala, podobně
jako zkrášlení nových plotů truhlíky s kytičkami při vstupu do areálu. Nejhorším
a přetrvávajícím problémem je trvající a nepolevující atak cyklistů na spodní
část plovárny kudy si zkracují cestu mimo cyklostezku. Doufáme, že instalace
zákazových tabulí jejich počet sníží, jelikož naše prosby a vysvětlování v mnoha
případech nevede ke kýžené katarzi a naopak jsme velmi často cílem slovních
útoků a vulgarit. Snad se po instalaci informačních tabulí bude situace nadále
zlepšovat a lidé si zvyknou na existenci cyklostezky okolo plovárny.
Letošní počasí bylo horké a prakticky úplná absence srážek způsobila
enormní sucho, které rozhodně neprospělo našim rekultivačním aktivitám přes
snahu nově zatravněné plochy pravidelně kropit. Stinné stránky mají i svá
pozitiva. Oproti jiným rokům jsme v roce 2018 byli nuceni sekat areál plovárny
pouze třikrát a to na jaře. V létě a na podzim již se sekat nemuselo a tráva se
nám jakžtakž na podzim vzpamatovala. Průběžně jsme křovinořezem udržovali
břehy i areál pohostinství Baštírna. Jarní práce byly spojeny především
s úklidem polámaných větví, odpadků, péčí o naše živé ploty, záhonky a zeleň.
Tuto činnost zajišťovala Alice Svatá, které patří velký dík, podobně jako Jiřince
Spurné za péči o náš záhonek u chaloupky či jejímu manželovi za
fotodokumentaci a pomoc na brigádách. Nejmladší z rodiny Spurných nám
potom věnoval a fakticky realizoval nový nápis na převoznickou loď. Díky patří
i mnoha dalším, kteří nám pravidelně či nárazově vypomohou s mnoha
činnostmi, především Jirka Halíř a Jirka Růžek. Pravidelně jsme uklízeli sociální
zařízení a doplňovali z našich finančních prostředků pořízené hygienické a
čisticí prostředky. Značné finanční prostředky jsme letos věnovali nákupu
nezbytných pomocníků k našim činnostem.
Na závěr velké poděkování. Kromě členů sdružení se na mnoha aktivitách
v průběhu několika víkendových brigád podílelo velké množství příznivců či
členů našeho spolku, kterým bychom rádi tímto poděkovali. Bez jejich pomoci
bychom se velmi často neobešli. Naše aktivity byly v průběhu roku
zveřejňovány na našich webových stránkách www.plovarna-senohraby.cz,
jejichž náplň zajišťuje Vojtěch Kašpar a finální podobu jim dává webmaster
Michal Svatý, kterému patří za tuto nezištnou činnost převeliký dík. Velké díky
za propagaci naší plovárny patří Alici Svaté, která zřídila a provozuje naše
facebookové stránky Říční lázně Senohraby.
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Z letošních činností
Plovárenské činnosti členů spolku a jeho příznivců se odehrávají
především v průběhu pravidelných jarních a podzimních brigád, kdy je potřeba
připravit plovárnu na příchod prvních návštěvníků či ji naopak uložit k zimnímu
spánku.
V roce 2018 jsme zahájili dvacátou druhou plovárenskou sezónu 31.
března spuštěním lodě na vodu. V průběhu dubna a května přívoz jezdil o
víkendech, od počátku června až do září se převáželo denně. První plavba byla
pochopitelně spojena s instalací nájezdu pro loď na zlenické straně přívozu,
který již několik let deponujeme na našem senohrabském břehu řeky. Během
této první jarní brigády proběhl jarní úklid plovárny od nepořádku, který sem
natahali neukáznění návštěvníci v průběhu zimních měsíců, či způsobila příroda
svojí nezkrotnou silou. Bojovali jsme s vegetací, odklízeli větve a hrabali
krtince, kterých bohužel v areálu plovárny neustále přibývá. Boj s krtkem
vyhrálo sucho, jelikož po většinu léta se krtince na plovárně neobjevovaly.
Bohužel s příchodem podzimu se krtek vrátil a plovárna je opět poďobána
množstvím hromádek. Pravidelně rovněž musela být plovárna upravována po
soustavných návštěvách fekálního vozu, jelikož čistička odpadních vod stále
nefunguje dle našich představ a především po jarních stavebních aktivitách
souvisejících s její výstavbou.
Výše popsané aktivity se odehrávaly během tradičních jarních brigád 5.
května, 6. května, 11. května a 12. května. Během dubnových až červnových
týdnů byla naším traktůrkem třikrát posekána celá plovárna a červnové sekání
bylo v letošním roce poslední. Během jara a léta jsme průběžně sekali břehy
řeky i Mnichovky, areál lázní i exteriér Baštírny křovinořezem. Během výše
zmíněných jarních brigád byla několikrát opravena a očištěna rekonstrukce
zdiva zaniklé středověké zástavby, byl stříhán živý plot u převoznického
domečku, vypleli jsme záhony a ostříhali keře u sociálního zařízení.
V průběhu 20. dubna až 23. května proběhla výstavba čističky
odpadních vod, na které jsme se podíleli výkopem stavební jámy a následnou
rekultivací a osázením jejího okolí novým trávníkem, keři a instalací
provizorního zábradlí, aby byl zamezen vstup návštěvníků do její blízkosti.
Během 5. až 11. května byla kompletně zbroušena, vyčištěna a
postupně natřena střecha převoznického domečku, přičemž na tomto
nelehkém úkolu se v úmorných vedrech angažoval Petr Stříbrský, kterému patří
velký dík. Dále byl zakoupen a sestaven nový nábytek (poličky a skříně) do
převoznického domečku a stříhány živé ploty na celé plovárně. Pokračovaly
zahrádkářské práce a především byly instalovány okrasné truhlíky na ploty u
vstupu na plovárnu. Železné háky nám vyrobil Karel Kroužek a kytičky věnoval
Honza Halíř, přičemž oběma mnohokrát děkujeme. Vlastní instalace se již ujala
naše zahradnice Alice Svatá.
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12. května jsme spustili koupací molo na vodu a zahájili tak naši další
plovárenskou sezónu. Nadále jsme se věnovali úpravě plovárenské zeleně, aby
byla připravena na první větší akci ohlášenou na první víkend v červnu.
Touto akcí byly již tradiční narozeniny našich kamarádů blíženců Hrádka,
Kuláče a Roberta o víkendu 1. až 3. června. V sobotu byl opět ve znamení
vystoupení několika zajímavých a svérázných hudebních těles. Akci zahájil
Metud a jeho banda Special Sauce, následovali staré známé Tři čutory a večer
zakončil Venca Girsa se svým zjevením v podobě Střešovické kramle.
11. června opět dorazila televize Nova, která zde natočila několik
dojemných scén z rybaření do svého nekonečného seriálu Ulice.
Červen je vždy obdobím školních výletů a nejinak tomu bylo letos. Škol
nám každoročně přibývá a jsme velmi rádi, že senohrabská školka a škola
k nám chodí velmi ráda. Letos se povedlo rozloučení se starým školním rokem
skvěle a za krásného počasí 12. června.
A to jsme již v polovině června, tedy v době vymezené festivalu Letní
lidé, který letos proběhl od 15. do 17. června. Festival sice pořádá Centrum
české fotografie v čele s Jirkou Jaskmanickým, ale na letošním průběhu jsme se
výrazně podíleli částečným zajištěním cateringu účinkujícím a především jsme
sehnali největší hvězdu festivalu, která přilákala v jinak bídné návštěvě
dostatečné množství lidí. Poklidný páteční country večer nabídl skupiny Nové
struny, Ve čtvrtek v pět, Heuréka a legendární Taxmeny v plné síle. V sobotu
dopoledne byl dětský den a den s českým judem a následovalo vystoupení
skvělé Jany Koubkové, která rozproudila publikum před famózním
osmdesátníkem Laco Deczim. Skvělá atmosféra, uvolněná zábava, roztančená
plovárna a spokojenost na všech stranách. O to smutnější byl pohled na utrápené
vystoupení Anety Langerové druhý den před nevalnou návštěvou několika
desítek lidí. Tak snad zase za rok a na dramaturgii zapracujeme.
18. července natáčel na plovárně Jiří Podlipný pro Českou televizi
dokument věnovaný historickým plovárnám. Na plovárně se sešlo mnoho
pamětníků a jejich vzpomínání i vlastní natáčení bylo velmi příjemné.
Významnou kulturní akcí byly rovněž narozeniny Vladimíra „Matese“
Matouška, které proběhly 27. července s výrazným přispěním skvěle a s radostí
hrajících zlenických muzikantů v čele s Petrem Kadlecem a Pepoušem
Černohorským. Velké díky za nasazení a skvělý výkon a velký smutek ze
skutečnosti, že to bylo naposledy, co nám zahrál právě Petr Kadlec, který o dva
dny později zcela náhle zemřel. Náhlý odchod tohoto milého a skromného
člověka nás všechny těžce zasáhl a rozloučili jsme se s ním naposledy 6. srpna
v obřadní síni v Benešově Na Karlově. Vzpomínky na něj však stále u nás u
vody zůstávají.
Počátkem srpna (1. srpna) jsme opět zaslechli na hřišti senohrabské
plovárny výkřiky soupeření a údery kulatého nesmyslu o paže hráčů. V rámci
teambuildingového soupeření pracovníků T-Mobilu se zde opět hrál volejbal a
hrálo a zpívalo.
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Hned následující víkend 4. srpna jsme hostili velkou svatbu moc
příjemných mladých lidí, která se velmi vydařila. Jen to celonoční rozvážení
svatebních hostů přes řeku nám dalo zabrat.
A to jsme již v polovině srpna (11. srpna), kdy se na plovárně pravidelně
koná největší sportovní událost roku – turnaj ve stolním tenise Hláska Cup
2018. Opět byl (a to již posedmnácté) uspořádám rodinou Líbalových a
Hnátkových a zúčastnilo se ho přes dvacet hráčů ve dvou kategoriích dospělých
a dětí. Krásné počasí turnaji slušelo a hrálo se opět s maximálním nasazením. A
pro pořádek (toto jsem mohl zkopírovat z loňského roku), opět vyhrál Martin
Pitro.
Následující týden 18. srpna jsme pro návštěvníky připravili další hudební
lahůdku v podobě vystoupení legendární kultovní protoundergroundové skupiny
Aktual v čele s jejím uměleckým vedoucím a zpěvákem Milanem Knížákem.
Návštěva nebyla špatná, pravda čekali jsme lepší, počasí krásné a zážitek spatřit
na vlastní oči legendu protikomunistické opozice přelomu 60. a 70. let minulého
století byl nezapomenutelný. Škoda, že to takto nechápe více lidí.
Závěr srpna byl opět ve znamení svateb, 24. srpna se přímo na hradě
ženil dlouholetý podporovatel tohoto sdružení Jirka Slanec ze Zlenic a o týden
později (31. srpna) si řekli své ano přímo na plovárně Hanka Tichovská a
Michal Pakosta, kteří již v podstatě patří k hradnímu inventáři, včetně jejich
skvostných a roztomilých dvou dětí. Tak hodně štěstí.
V průběhu roku jsme opět spolupracovali se Sdružením pro ochranu
kulturního dědictví Zlenice. Především jsme zajišťovali záchranný
archeologický výzkum a dokumentaci severozápadního paláce hradu, který
prochází statickým zajištěním a konzervací zdiv. Zajišťovali jsme i vzájemnou
komunikaci mezi sdružením a orgány památkové péče.
Na samotný závěr sezóny jsme se 16. září jako zástupci našeho spolku
účastnili velké slávy spojené s udělením komunálních symbolů obci
Senohraby. Průvod obcí, slavnostní vyvěšení vlajky na návsi a společenský
večer v hotelu Sen důstojnou formou připomněli tento významný den v historii
obce, který jsme fakticky iniciovali naším úsilím o vytvoření a schválení znaku
a vlajky této obce.
22. září proběhla již tradiční vzpomínka na našeho dlouholetého přítele,
kamaráda a podporovatele naší plovárny Tomáše Durdíka, který nás nečekaně
opustil v září roku 2012. Nesešlo se nás letos mnoho, ale zúčastnili se již
tradičně někteří členové Sdružení pro ochranu kulturního dědictví Zlenice.
Plovárenskou sezónu jsme zakončili vytažením koupacího voru z vody
v sobotu 29. září a faktický konec sezóny přišel se sobotou 27. října, kdy jsme
vyzvedli, umyli a zazimovali převoznickou loď do loděnice.
Na závěr se patří poděkovat a něco si přát. Takže tedy velké díky všem za
pomoc v uplynulé sezóně a přání, abychom se na plovárně zase všichni sešli ve
zdraví a tělesné i duševní svěžesti příští rok na jaře. Bude to již dvacátá třetí
plovárenská sezóna.
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Při natáčení dokumentu o naší plovárně a při rozhovorech v průběhu
tohoto natáčení jsem si opět uvědomil, že na prvním místě musíme poděkovat
těm, kteří toto místo postavili, udržovali i těm, kteří ho prakticky znovu přivedli
k životu a uchovali pro nás a budoucí generace. Spokojené tváře návštěvníků
budiž jim odměnou. Náš dík budiž jim uznáním. Síly již docházejí a elánu není
na rozdávání, ale jsem rád, že jsou mezi námi a že my můžeme být s nimi.
S letošní náhlou smrtí Petra Kadlece si stále více uvědomujeme, že nic není
napořád a musíme vzpomínat i na ty, kteří tady již bohužel nemohou být s námi.
Velký dík patří našim přispěvatelům a vašich velkorysých příspěvků si
moc vážíme. Poděkovat rovněž musíme všem, kteří nám po celý rok nezištně
pomáhali, zásobovali nás či nám zkrátka jenom drželi palce. A omlouvám se
těm, na které jsme zapomněli. Poděkování rovněž náleží personálu pohostinství
Baštírna za to, že se k sobě chováme normálně, máme se rádi a můžeme tady
opět oslavit konec dvacáté druhé sezóny našeho spolku.
Tato výroční zpráva byla předložena a schválena na členské schůzi členů
a příznivců Spolku 24. listopadu roku 2018 v restauraci Baštírna na
senohrabské plovárně.
Přílohou této výroční zprávy je koncepční materiál našeho spolku, který
obsahuje shrnutí problematiky provozu plovárny a přívozu a byl adresován
zastupitelstvu obce již v průběhu roku 2011 i v letech následujících, kdy byl
postupně doplňován. Z tohoto materiálu doposud vycházejí naše představy o
dalším našem působení v areálu říčních lázní.
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Říční lázně – přehled činností:
Činnosti pravidelné:
- pravidelný úklid plochy plovárny i objektů s plovárnou souvisejících – kabiny,
převoznický domek (nutné větší úklidy na jaře a v průběhu sezóny po větších
akcích)
- odvoz odpadků
- pravidelná údržba mobiliáře a drobné opravy staveb, plotů, venkovní sprcha,
informační panely, lávky, značení apod. (především převoznický domek a
kabiny vyžadují pravidelnou péči a výhledovou rekonstrukci)
- natírání (pravidelně je nutno natírat především převoznický dům a kabiny)
- pravidelná údržba střech (kabiny, převoznický domek, sociální zařízení) od
napadané vegetace, nátěry, opravy prasklin či děr (zvláště střešní krytina kabin
vyžaduje pravidelné tmelení; plechová střecha převoznického domu nátěry)
- oprava a údržba funkčních okapů na převoznickém domečku (místy jsou již
prodřeny a je nutné tmelení)
- sekání trávy (sekáme celý areál včetně loučky pod Baštírnou, loučky u vody i
břehů)
- nutná údržba trávníků zvláště v místě stavebních aktivit (návrat trávy na místa,
kde dnes neroste)
- v suchých obdobích pravidelné kropení zeleně
- vysazení keřů podél cyklostezky u Mnichovky a celková údržba zeleně
v areálu plovárny
- udržitelnost hřiště, nezbytná rekonstrukce (stávající stav po odvedení
nekvalitní práce je špatný) a pravidelná údržba
Činnosti sezónní:
- půjčování sportovních potřeb a plovárenských doplňků (lehátka, křesílka,
slunečníky, popelníky, nafukovací matrace a hračky, půjčovna lodí a předmětů
k vodním sportům)
- provozování tábořiště (zajištění možnosti přespání)
- informační servis (vedle ústních informací prodej upomínkových předmětů a
pohlednic, brožur či skládaček o historii plovárny a okolí – připravujeme)
- zajištění provozu plovárny (nesouvisí pouze s výběrem symbolického
vstupného – spíše bychom preferovali formu příspěvků či darů na provoz),
z vlastní zkušenosti jde především o dodržování slušného chování na plovárně,
spočívající v diskusích a vysvětlování, aby se k sobě lidé chovali ohleduplně
(nic neničit, nenechat volně pobíhat velká zvířata, jízda na kole či motorce přes
plovárnu atd.)
- specifickým druhem činností souvisejících s údržbou plovárny je starost o
pontony a dřevěné podlážky na koupací vorek (vedle jejich instalace na vodu a
náročné vyzvednutí je nutná jejich pravidelná údržba; dřevěné podlážky je nutno
cca 1x za pět let vyrobit nové)
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Přívoz:
- zajištění provozu přívozu (v sezóně jde skutečně o velmi intenzivní, avšak
nárazovou činnost)
- s činností přívozu souvisí pravidelná údržba převoznické lodě a její případná
obměna pokud doslouží
- s provozováním přívozu je spojena nezbytná údržba nástupů na loď na obou
březích (oba dva nájezdy i nástupy je nutno průběžně udržovat a opravovat;
svařování železných konstrukcí; zemní práce v okolí – po větších vodách je
nutno pravidelně navážet vodou odnesený materiál)
- udržovat elementární bezpečnost obou nástupů na loď
- výhledová popularizace přívozu (informační panely o historii na obou březích
ukrátí čas při čekání; skládačka pro zájemce; pamětní vstupenky na loď – lodní
lístky pro děti by zajisté zaujaly)
Péče o sociální zařízení:
- péče o sociální zařízení (pravidelný úklid a doplňování hygienických
prostředků – na část plovárny nyní zajišťujeme jejich nákup, instalaci i úklid)
- vedle úklidu budou nutné pravidelné opravy mobiliáře (vzhledem k instalaci
nejlevnějšího mobiliáře by bylo dobré průběžně vyměňovat za trvanlivější)
- variantu obložení sociálního zařízení dřevem jsme konzultovali již při stavbě
záchodků se stavební firmou a je reálná (myslíme, že by se tím částečně zlidštila
jejich podoba)
- výhledově údržba stavby
Komunikace s obcí:
- pravidelné informování o stavu, výhledu a potřebách (nejlépe k jednání
zastupitelstva)
- hlášení větších závad a zajištění jejich realizace po domluvě s obcí
- každoroční výroční zprávy, které budou obsahovat přehled našich aktivit,
přehled našich i obecních investic
Publikační aktivity
- příprava a realizace širokého spektra specializovaných publikací o historii
plovárny a okolí (knihy, letáky, brožury, příspěvky do regionální literatury
apod.)
- popularizační texty o významných památkách okolí
- spolupráce na popularizačních aktivitách dalších subjektů
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K historii koupadel, říčních lázní a senohrabské plovárny
Malebné údolí Mnichovky a především její soutok se Zlatou řekou, jak
nazývali Sázavu trampové ve 20. a 30. letech 20. století, patří dodnes k
oblíbeným cílům celoročních výletů. Nejinak tomu bývalo dříve. Zdejší brod se
nacházel na významné spojnici přemyslovského pohraničního hradiště Lštění z
10. až 12. století s pražskou kotlinou. V polovině 13. století stál na svahu nad
Mnichovkou bezejmenný dřevohlinitý hrad, po jehož zániku byl na protějším
kopci v závěru 13. století postaven známý hrad Zlenice (lidově nazývaný
Hláska). Již nepochybně v tomto období zdejší potok i řeka sloužily obyvatelům
těchto opevněných sídel k hospodářským aktivitám (hamr, mlýn, snaha o
separaci zlata ze zdejších říčních kamenů) a samozřejmě k praní prádla a očistě.
Odtud i zřejmě nejstarší pojmenování zdejšího areálu na přelomu 19. a 20.
století – koupadla. Výstavbou železnice a letních i trvalejších sídel pražské
honorace v okolí vzrostl význam tehdy ještě čistě agrární vesnice a v tomtéž
období vzrůstá zájem o turistiku, rekreaci a sport. Koupadla či říční lázně
splňovaly tato kritéria beze zbytku. To si uvědomili i tehdejší místní
„developeři“ (A. Šimek, V. Lada) společně s architektem a stavitelem O.
Dvořákem a kameníkem A. Puppem. V roce 1899 byl těmito společníky založen
Okrašlovací spolek, který inicioval úpravu cest k lázním, výsadbu okrasných
stromů, instalaci laviček i lávek a především výstavbu boudy ke svlékání s
oddělením pro muže a ženy. Následně byla v roce 1906 realizována výstavba
velkých lázní podle projektu architekta O. Dvořáka za 1.400 Kč. Přestože bylo z
rozhodnutí panství Komorní Hrádek nutno v roce 1913 lázně vyklidit a zdejší
objekty demolovat, hned následný rok byla realizována výstavba druhých lázní,
které byly slavnostně otevřeny 26. června 1914 (okrašlovací spolek si pronajal
zdejší pozemky na 15 let). Po 1. světové válce bylo nutno lázně obnovit a jejich
třetí etapa se začala psát hned v roce 1918, kdy bylo postaveno 50 nových kabin.
V letech 1930–32 byly zakoupeny pozemky na obou březích řeky (za 49.000,Kč), správce lázní byl Rudolf Kopsa (z čp. 40) a ve spolupráci s obcí Zlenice byl
v roce 1931 vybudován domek pro plavčíka, koupeny dvě lodě a na zlenické
straně vybudovány dva kurty, benzínová pumpa a převlékárny. Rozšířen byl i
název zdejšího spolku na „Okrašlovací spolek pro Senohraby, Zlenice a okolí se
sídlem v Senohrabech“. Po válečných útrapách byl zdejší spolek v červnu roku
1957 začleněn do MNV Senohraby a zdejší přívoz, jehož tradice sahá minimálně
do roku 1931, i říční lázně s plovárnou byly spravovány přímo obcí. Plovárna se
stala oblíbeným místem úniků před tuhou normalizací především v 60. až 80.
letech 20. století, avšak období porevoluční přineslo nejen dramatický odliv
zájmu o tento způsob rekreace, ale také devastaci mobiliáře plovárny. Změnu
přinesl až vznik bohulibého „Občanského sdružení pro obnovu provozu
senohrabské plovárny a zachování přívozu“ v roce 1997. Tento spolek se dodnes
snaží udržet provoz říčních lázní i přívozu a zachovat jejich neopakovatelnou
atmosféru i budoucím generacím.
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31. března 2018 – spouštění lodě na vodu

Při spouštění lodě na vodu jsme zaplakali nad řáděním krtka

Příprava šablony na nový nápis na převoznickou loď
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Nejmladší z rodu Spurných při pečlivé práci

Za nový nápis na převoznické pramici
děkujeme celé rodině Spurných

20

A s novým značením jde loď na vodu

Ještě s nájezdem na druhou stranu řeky
a od 1. dubna přívoz začíná fungovat
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20. dubna – zahájení výstavby čističky

Místo podzimních plískanic jsme zahájili práce na hloubení
výkopu pro čističku odpadních vod až na jaře

Hloubka výkopu je značná, z bagru již je vidět pouze střecha
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3. května – osazení čističky odpadních vod

Do hlubokého výkopu byla spuštěna čistička

Plovárna byla před sezónou těžce poškozena hloubením
výkopů a pojezdem těžké techniky (včetně pokračujícího
vyvážení jímky fekálním vozem po celou sezónu)

23

5. května – natírání střechy a úklid

Broušení, drhnutí a zametání

Natírání

24

Skládání nového nábytku do převoznického domečku

A výsledek práce
25

6. května – generální úklid

Zastřižený živý plot novými nůžkami

11. května – dokončení nátěru střechy domečku

A je hotovo
26

12. května – výsadba kytiček do truhlíků

Sázení lobelek od Jirky Halíře

Nové ploty zkrášlené kytičkami
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12. května – zahájení plovárenské sezóny

S podlážkami na cestě k vodě

Ekvilibristika nad vodou

28

Plovárenská sezóna může začít

A byla zahájena piknikem
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19. května – zahazování výkopu čističky

Ještě v druhé polovině května zela na plovárně jáma

Zaházeno bylo 23. května

30

2. června – narozeniny Hrádka, Kuláče a Roberta

Před akcí se povedlo okolí čističky částečně zrekultivovat
a osázet různými keři či trávami

Pro kulturní a společenské akce jsme zakoupili
nový stan

31

A již se slaví – Metud a jeho speciální sós

32

Bavili se starší

i mladší (Wonid jr.)
33

A oslavenci již na scéně – Tři Čutory
(odleva dva Blíženci – Hrádek a Kuláč, dále Wonid a Štěpán

Kamarád Koblížek – slušnej tramp

34

Na konec kramle – střešovická

Venca Girsa a jeho Melody boys a girl

35

11. června – natáčení seriálu Ulice

Výroba podzimu v červnu – televize Nova

12. června – školní výlety

Školních výletů jsme si v červnu užili dost – často i čtyři denně

36

15. až 17. června – festival Letní lidé

37

38

15. června – první den festivalu ve stylu country a folk

Příprava festivalu

A první vystoupení – kapela Nové struny

39

„Ve čtvrtek v pět“ vystoupili v pátek v šest

Heuréka

40

Vrchol pátečního večera – legendární Taxmeni

Stánky s občerstvením jsou připraveny na sobotní návštěvníky

41

16. června – druhý den festivalu

Ráno bylo ve znamení mladých judistů

a dětského dne

42

Navštívil nás i autor cyklu Letní lidé František Dostál

Debata s ním přilákala mnoho zájemců

43

Setkání po letech – Jaroslav Přibík a František Dostál

S prvními takty Jana Koubková roztančila publikum

44

Ataky Jany Koubkové – první dáma českého jazzu
a první hvězda sobotního podvečera

Po koncertě oblíbená sklenka vína a rozhovor
s Martinem Kratochvílem pro Českou televizi
45

Laco Deczi a Vladimír Piksa – z New Yorku až do Senohrab

Slušná návštěva – skvělá atmosféra

46

A jde se na to

Splněný sen
Laco Deczi a New York Celula na senohrabské plovárně

47

Laco Deczi v plné síle

17. června – nedělní zakončení festivalu

O závěr festivalu se postarala Aneta Langerová
48

27. června – senohrabská školka a konec školního roku

Krásné počasí – velká účast

Inka Rybářová a senohrabská drobotina

49

Pasování prvňáčků

Na závěr opékání buřtíků
50

28. června – konec vodácké sezóny

Jeden z mála deštivých dnů letošního léta

Voda vodákům došla koncem června

51

18. července – Česká televize

Natáčení dokumentu Ach ty plovárny

František Dostál s režisérem Jiřím Podlipným

52

27. červenec – Mates má narozeniny

S oslavencem

Příprava pohoštění

53

Oslava v plném proudu

Ladí se struny

54

Hrálo se

a zpívalo

55

29. července – zemřel Petr Kadlec

Vzpomínáme

56

1. srpna – teambuilding T-Mobile

Firemní oslavy se stávají stále četnější

Hrál se i volejbal

57

4. srpna – další svatba

Přípravy na svatbu

Svatebčané a oficiální fotografie

58

Světelná výzdoba na kabinách

Posvatební rej

59

11. srpna – ping-pongový turnaj Hláska Cup 2018

Zasedání přípravného výboru

Pepouš Černohorský a Milan Slezák zahájili turnaj

60

Finálové utkání

Vyhlášení vítězů

61

Na konci léta již byl stav vody kritický
a potok tekl proti proudu Sázavy

Písčité duny zlenické prokopané plavebním kanálem

62

Přes nízký stav vody a minimální průtok
se ještě koncem léta objevili vodáci

Sucha poskytly malebná panoramata

63
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64

18. srpna – další koncert

65

Spiritus movens skupiny Aktual
Milan „Kniha“ Knížák na plovárně

Tradiční catering

66

Výstava dobových dokumentů

A natěšené fanynky

67

Připravené publikum

A koncentrovaný Milan Knížák
68

Legenda přelomu 60. a 70. let na plovárně

Aktual stále aktuální
69

V krásném prostředí nekompromisně

Jáchym Topol chová v kleci bolševika

70

Účinkující

Diváci

71

Krásný zážitek při krásném letním počasí

Přicházející večer za zvuků skupiny Aktual

72

24. srpna – další svatba

Slancovi na lodi

A Slancovi na plovárně

73

31. srpna – svatba Michala Pakosty a Hanky Tichovské

Na cestě k oltáři pod lípou

Svatebčané

74

Hodně štěstí novomanželům

Obřad proběhl pod lípou

75

Novomanželské etudy

Chystá se posvatební veselí

76

Živá hudba

Nad ránem

77

16. září – oslava udělení komunálních symbolů obci

Znak a vlajka Senohrab v čele průvodu

Průvod obcí

78

Proslov paní starostky na návsi obce

Místostarosta Milan Kraut
při slavnostním vyvěšení vlajky
79

Oslava na návsi

Následoval společenský večer v hotelu Sen

80

27. října – ukončení sezóny

Úklid podlážek z lodě

S lodí na cestě od vody

81

Příprava na generální úklid

A již se drhne

82

S vydatnou pomocí našich děvčat

Závěrečná etapa ve směru loděnice

83

19. listopadu – a na závěr roku ještě několik škod

84

Pozvánka na členskou schůzi

A naše razítko

85

s pomocí kolektivní paměti a fotografií Vojtěcha Kašpara, Patrika Líbala,
Štěpána Luťanského, Viktora Snížka, Josefa Spurného, Jany Svaškové,
Alice Svaté a Martina Vyšohlída
sestavil a sepsal:

Senohraby 2018
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