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Dvacátá třetí plovárenská sezóna
Tak nám uplynula, a to velmi rychle, další plovárenská sezóna, která byla
letos jedna z nejdelších. Zahájili jsme ji spuštěním lodě na vodu již 6. dubna, ale
plovárně a přípravám na novou sezónu jsme se věnovali již v průběhu března a
dubna. Prodloužili jsme si sezónu až do 10. listopadu, kdy jsme zakončili
tradičně vyzvednutím převoznické lodě z vody a jejím uložením k zimnímu
spánku. Letošní léto nebylo tak horké jako léta předchozí, ale červenec a
nakonec i září a říjen poměrně oplývaly slunečním svitem a i teploty byly docela
příznivé a tak jsme vyzvedávali koupací vorek z vody až 12. října a to mnozí se
ještě chodili koupat i po tomto datu. Snad jen srpen byl trochu chladnější a
počasí vrtkavější. Oproti loňským létům nebyl tak zásadní nedostatek vody, i
když jí stále v řece pár centimetrů do optimální hladiny chybí. Nenastala však
varianta, že bychom převáželi pouze přes dvě třetiny řeky a zbytek by bylo
možno dojít po souši, jak jsme byli svědkem v loňském a předloňském roce.
Řeka se okolo poloviny května ustálila na hranici mírně pod optimálním stavem
a takto vcelku bez větších výkyvů hladina vydržela celý rok.
Již loni jsme konstatovali, že plovárna se stala oblíbeným cílem výletů
základních i středních škol a nejinak tomu bylo i v průběhu tohoto roku.
V květnu i září, a především v průběhu června, se na plovárnu valila škola za
školou a situace se stává místy až neudržitelnou a to především s ohledem na
chování pedagogického doprovodu a tím pádem i dětiček samotných.
Nedodržování základních pravidel slušného chování (zdravením počínaje) a
především přesvědčení, že si na plovárně mohu dělat cokoli, je bohužel
průvodním jevem značné části našich návštěvníků v rámci čím dál tím častějších
školních výletů. Zanášíme se v tomto ohledu myšlenkou, že bude nutno nějakým
způsobem návštěvnický provoz větších skupin dětí usměrnit i v zájmu
bezpečnosti dětí a návštěvníků plovárny. Naštěstí máme i příjemné vzpomínky
na milé, hodné a ukázněné děti a jsme moc rádi, že mezi ně patří senohrabská
drobotina, která u nás pravidelně pořádá různé příležitostné akce, oslavy
narozenin či zakončení sportovních akcí či brigád (především běžecký a
lyžařský oddíl). I přes naše stezky nad neukázněností a masovostí školních
výletů je pozitivní zprávou letošní sezóny skutečnost, že se během léta nikomu
nic zlého nestalo, s výjimkou jednoho opilého návštěvníka plovárny, který spadl
ze stromu tak nešťastně, že si zpřelámal ruku na několik způsobů, až jej musela
odvésti záchranka. Ostatní drobné úrazy a zhmožděniny jsme zvládli ošetřit
samy.
Trochu jsme polevili, oproti předchozím létům, v našich kulturních
aktivitách, i když tradiční jarní setkání old punk´s či červnový festival Letní lidé
se uskutečnil v tradičním duchu. Měli jsme však letos dost napilno s úpravami,
opravami a údržbou plovárny a na další aktivity z kulturní oblasti jsme již
neměli sílu. I proto jsme tak trochu pozapomněli na skutečnost, že letos jsme
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slavili 130 let od první zmínky o převlékacích kabinách na soutoku Sázavy
s Mnichovickým potokem. Tak trochu náhradou jsme ale letos uspořádali 28.
září tradiční a již 25. sraz převozníků zemí českých, který se uskutečnil za
krásného počasí snad ke vší spokojenosti více než dvaceti účastníků. V této
souvislosti je nutno si připomenouti, že za dva roky oslaví náš spolek
pětadvacátou sezónu svého působení v říčních lázních a zároveň si
připomeneme devadesát let od faktického doloženého zahájení provozu přívozu
mezi senohrabskou plovárnou a Zlenicemi. A to bude nepochybně důvod se na
tato krásná výročí důstojně připravit a o to důstojněji je oslavit. V tomtéž roce
nám ovšem skončí běžící podnájemní smlouva (uzavřena byla s obcí na základě
výběrového řízení na pět let od 1. května 2016 do 30. dubna 2021) na provoz
říčních lázní a přívozu a tak se necháme překvapit, jak nám bude obec
nakloněna při uzavírání případné smlouvy nové. Je však zřejmé, že chuť a
nápady na další rozvoj tohoto krásného místa nám nechybí. Snažíme se postupně
naše nápady a podněty konzultovat s několika architekty a projektanty a nadále
připravujeme projekt 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 minulého
výběrového řízení. Během roku jsme se s několika architekty sešli a studii
postupně připravujeme tak, abychom ji byli schopni obci předložit před
vypršením naší podnájemní smlouvy. Naše pravidelné příjmy z lázeňské
činnosti a sponzorských darů nám umožňují stále větší a větší investice do
mobiliáře i na provádění základních oprav, údržby a zajištění bezproblémového
provozu, ale na rozsáhlejší investice, které jsou nezbytně nutné k rozšíření
provozu a nabídky stále stoupajícímu počtu návštěvníků, bohužel nepostačují.
Již jenom nezbytná rekonstrukce, či spíše téměř totální náhrada stávajících
dožívajících kabin je bohužel stále nad naše síly a bez finanční podpory obce či
nějakých grantových subjektů si neporadíme.
A v této souvislosti musíme zastupitelstvu obce v čele s paní starostkou
Janou Svaškovou a místostarostou Milanem Krautem nesmírně poděkovat.
Nejen, že nám celou dobu drží palce a často se u nás zastavují a fakticky
pomáhají s řešením drobných provozních komplikací (prasklá voda, nefunkční
čerpadlo), pomáhají s běžným chodem plovárny (občasný úklid nepořádku
obecním traktorem, dodávka travního semene apod.), ale v loňském a letošním
roce nám fakticky a významně přispěli na rekonstrukci lázeňského mobiliáře. Již
v loňském roce plánovaná a letos na jaře fakticky uskutečněná rekonstrukce
elektroinstalace v převoznickém domečku byla kompletně hrazena z finančních
zdrojů obce. Chaloupka je připojena na nový rozvaděč přímo ze stožáru
nacházejícího se na plovárně, do chaloupky jsou zavedeny nové kabely,
instalován byl nový venkovní rozvaděč, který slouží především návštěvníkům
plovárny a stanového tábořiště a zcela novými rozvody a osvětlovacími tělesy
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byl opatřen interiér převoznického domečku. Samy jsme přiložili ruce k dílu a
alespoň vykopali nové trasy vedení kabelů. Odbornou práci však zastal pan
Václav Spilka se svou firmou, který v průběhu května celou rekonstrukci
zrealizoval a to velmi kvalitně, rychle a s mimořádným ohledem k interiéru i
exteriéru plovárny. Zde bych chtěl nesmírně poděkovat za skvěle odvedenou
profesionální řemeslnickou práci i za ohleduplnost, s jakou byly práce
prováděny.
Druhou zásadní investicí letošního roku byla výměna a osazení nových
dvoukřídlých dřevěných oken na převoznickém domečku. Práce na nových
oknech byly rovněž zahájeny na konci loňského roku a letos na konci sezóny
byla nová okna osazena Davidem Rousem a jeho truhlářskou firmou ze Světic
k naší mimořádné spokojenosti. Celková investice činila cca 52 000 Kč, přičemž
na jejich úhradu byl použit každoroční příspěvek obce senohrabským spolkům
ve výši 10 000,- Kč za rok 2018. Tentýž příspěvek za rok 2019 a zbytek
(32 000,- Kč) jsme uhradili přímo z našich spolkových peněz. Okna byla již
nejen nutná, ale i nezbytná. Dosavadní jednokřídlá okna dožívala, často se i
větrem sama otvírala a především zoufale netěsnila. Jak bylo nastíněno v úvodu,
výrazně jsme prodloužili plovárenskou i převoznickou sezónu a v době jarních a
podzimních plískanic bylo vytápění chaloupky elektrickým přímotopem krajně
neefektivní, o čemž svědčí i faktura za elektrický proud, která v letošním roce
činila téměř 9 000,- Kč. Vedle nových oken jsme nechali udělat na míru i nové
dveře v chaloupce, které rovněž významně přispějí k úspoře za vytápění. Okna
jsou pochopitelně celodřevěná a dělaná zcela v duchu oken původních, takže
jejich výměna se na domečku prakticky neprojevila a mnozí si nových oken ani
nepovšimli. Za skvělou a mistrovskou práci i za nevelký peníz, který jsme za
okna dali, patří velký dík všem do Světic, a tobě Davide speciálně, protože
víme, že jsi to pro nás udělal z lásky k tomuto místu, kde jsi vyrůstal.
Třetí větší investicí letošního roku byla hned na jaře realizovaná náprava
škod způsobených stavební firmou při opravě čističky. Loni jsme si zde
pochvalovali skutečnost, že konečně byla zprovozněna čistička odpadních vod,
jejíž okolí jsme zrekultivovali a osázeli novými keři a rostlinami. Bohužel po
celý loňský rok se plovárnou nesl nevábný zápach fekálií, jelikož jímka, která
byla před čističkou, neumožnila plynulý přítok nezbytných živin pro žravé
baktérie v čističce. Neúnosná situace nebyla řešena na podzim, ale pochopitelně
na jaře před sezónou. A tak bylo rekultivované okolí čističky opět rozbagrováno,
jímka odpojena a záchody připojeny přímo na čističku odpadních vod. Nutno
říci, že situace se výrazně oproti loňskému roku zlepšila, ale rozhodně není
optimální. Nadále se v podvečer nebo při větším počtu lidí v přilehlém
pohostinství Baštírna či ve stanovém tábořišti opět po plovárně rozvoní vůně
fekálního vozu a to i přes pravidelnou údržbu a monitoring čističky ze strany
Vodohospodářské společnosti Benešov s.r.o. Zkrátka chyba asi bude ještě někde
jinde. Výsledkem opětovného bagrování v prostoru jímky před záchodky byla
několikakubíková hromada jalového štěrku, v němž by se nedařilo ani kopřivám,
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a likvidace téměř poloviny okrasných dřevin, které jsme zde vloni vysázeli. Do
opětovné rekultivace jsme se pustili hned na jaře. Plocha čističky byla opatřena
netkanou textílií, okolí čističky a její nejbližší manipulační prostor byl vysypán
výše zmíněným štěrkem a do okolí čističky bylo dovezeno šest kubíků krásné
hlíny a tři kubíky mulčovací kůry. Dopravu nám zajistil Karel Rys a rekultivační
práce jsme na konci dubna zrealizovali samy, včetně nákupu a osazení nových
okrasných dřevin a vysázení trávy na několika vyježděných místech na vlastní
plovárně. Náklady na rekultivaci dosáhly výše cca 13 000,- Kč.
Další dlouhodobě slibovanou a letos skutečně realizovanou akcí byla
instalace nových informačních panelů u vstupu na plovárnu a při nástupu na
přívoz. Podklady k jejich návrhu připravil Vojtěch Kašpar a vlastní grafické
realizace i instalace se ujal náš osvědčení grafik Jaroslav Skokan, kterému
chceme tímto vyjádřit velký dík. Grafická podoba panelů vycházela z již
zavedeného a osvědčeného designu informačního panelu o historii plovárny
s využitím nesmrtelných fotografií Františka Dostála z cyklu Letní lidé, které
nám autor dovolil použít bez jakéhokoli nároku na honorář. Proto bych chtěl
Františkovi nesmírně poděkovat za tuto velkorysost, kterou projevuje již dlouhá
léta vůči našemu spolku. Nutno říci, že panely vzbuzují velmi pozitivní ohlasy
ze strany návštěvníků a moc nás těší, že plovárenské hosty nenechávají
chladnými. Moc nás těší, když za námi někdo přiběhne, že na fotografii našel
svoji babičku, která to tady milovala. Moc nás těší, že i s ohledem na třeskutou
dobu a nutnost, že panely jsou plné zákazů (ono to bohužel dnes jinak nejde), si
slušní lidé všímají jejich pozitivní energie sršící z fotografií Františka Dostála i
použitých starých pohlednic, na nichž jsou zachyceni veskrze slušní lidé, kteří se
k sobě chovají ohleduplně. O to méně nás těší, že cedule ne zcela zamezily
nešvarům, s nimiž jsme dnes a denně konfrontováni ze strany neukázněných
návštěvníků plovárny, mezi nimiž jednoznačně převládají nedisciplinovaní
cyklisté a nevychovaní pejskaři. Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích
upravuje vyhláška obce, ale plovárna dle mínění některých veřejným prostorem
není. A tak mezi dětmi sotva stojícími na nohách libovolně na volno pobíhají
psi, z vody vyskočí přímo do lodi a oklepou se na cestující. Po zlitém nájezdu od
koupajících se psů k převoznické lodi klouzají a padají další lidé s touhou
převézti se na druhou stranu. Ze všech stran ozývá se ňafání, štěkání, někdy i
zvuky psích zápasů. Po plovárně sbíráme psí exkrementy a nože sekačky na
trávu likvidují pohozené psí aportky. Přes zákazy i slušné prosby nejezdit přes
plovárnu na kole (a jet okolo po cyklostezce nebo sesednout z kola a těch třicet
metrů kolo vésti) si to někteří nadále sviští vyježděným korytem přes dolní část
plovárny, kde jsme ještě nedávno (před nástupem doby kolové) normálně sekali
trávu. Sviští si to bez ohledu na prach, který víří do vzduchu a sedá na deky
návštěvníků, sviští si to kolem malých dětí, někdy projedou i hospodou,
v období dešťů rozblácená cesta nestačí a tak zajíždějí dále na plovárenský pažit.
Postavíme-li zpomalovací retardér, najíždějí do něj ze strany přes trávník a je to
ještě větší adrenalin. A pokud požádáme dotyčného o slušnost a ohleduplnost,
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jsme obviněni z netolerance a často i nevybíravě napadáni. Na druhou stranu
nutno říci, že se situace s instalací nových informačních panelů výrazně zvětšila.
Je však zřejmé, že s ohledem na několik hulvátů bude nutno jejich pohyb po
plovárně nějakým způsobem zregulovat, na což samozřejmě doplatí i ti slušní.
Taková je ovšem již doba. Na závěr nutno říci, že příprava, grafická úprava, tisk
a instalace velkoformátových panelů nás stála 20 000,- Kč, avšak tuto částku
jsme získali jako sponzorský dar od zapsaného ústavu Archaia Praha z. ú. Ta
nám ostatně celý rok kupovala pohonné hmoty do křovinořezu a sekačky, což
činilo dalších cca 1 500 Kč, jelikož letos jsme byli nuceni sekat výrazně častěji,
než v letech předchozích a to celkem devětkrát.
Mezi větší investice uhrazené z našich prostředků do mobiliáře plovárny
patří především dřevo a kování na opravu, respektive kompletní výměnu
dřevěných prvků na nájezdu pro loď na zlenické straně přívozu, kterou jsme
zrealizovali ještě před sezónou na konci března a drobná oprava, svázání
postupně se uvolňujících pražců na nájezdu pro loď na senohrabské straně
přívozu. Jeden z pražců nám zde letos uplaval a zachránil nám jej Jirka Růžek.
Pražce jsme tedy letos uvolnili, chybějící doplnili a na spodní hraně ve vodě
zafixovali železným vazníkem upevněným k jednotlivým pražcům. Celkové
náklady na opravu nájezdů letos dosáhly cca 5 000 Kč. Dalšími drobnými
investicemi byl pochopitelně průběžný nákup zahradnických potřeb, toaletních a
drogistických potřeb na naše záchody, nákupy zboží na prodej, drobného
zámečnického příslušenství či občerstvení na naše brigády či společenské akce.
Celkový úhrn nákladů přímo z naší kasy v letošním roce lehce přesáhl 70 000,Kč, což o 20 000,- Kč převyšuje naše investice v uplynulých létech.
Jestliže jsme loni jásali nad velkorysostí našich mecenášů, v letošním roce
zůstáváme v němém úžasu. Na náš účet během roku dorazilo přes 22 000,- Kč
od některých členů našeho spolku, našich kamarádů, přátel a v některých
případech i neznámých lidí. Jejich seznam byl poskytnut členům spolku na
výroční schůzi a všem neskutečně děkujeme a jejich darů si vážíme. Na tomto
místě je nutno zdůraznit, že dary našich příznivců oproti loňskému roku stoupli
téměř o třetinu a mezi největšími mecenáši musíme zmínit vinaře René Pospíšila
a osazenstvo vinotéky v Biskupcově ulici č. or. 42, kteří na naše nová okna
udělali sbírku. A musíme ještě zmínit a poděkovat našim mecenášům, kteří nás
podporují dary věcnými, od lahví dobrého alkoholu na zahřátí až po tak
obyčejné věci, jako jsou drogistické zboží a zahradnické potřeby. Velké díky
patří například Jiřímu Halířovi, který nám pravidelně každý rok vozí kytičky do
našich truhlíků instalovaných na plovárenském ohrazení a letos nám dokonce na
podzim věnoval i kytičky na podzimní výzdobu plovárny. Nemalým zdrojem
příjmů našeho spolku jsou drobné dobrovolné příspěvky návštěvníků plovárny
či prodej různých upomínkových předmětů a pohledů. Zde jsou příspěvky do
naší pokladny skutečně zcela zásadní a udržely se na výši předchozích let. Velké
poděkování za nevděčnou a úmornou práci se získáváním financí na naši činnost
patří našim lázeňským Alici Svaté a Zorce Wogatzke, bez jejichž osobního
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nasazení bychom se neobešli. Vedle těchto nezanedbatelných zásluh jim přísluší
velké poděkování i za každodenní práci s běžným provozem plovárny, od úklidu
záchodů a sprchy počínaje, po zahradnické práce, stříhání keřů a mnoho a
mnoho dalších ne zcela na první pohled viditelných aktivit. Smutnou kapitolou
letošního roku bylo úmrtí maminky Alice Svaté na počátku května, která nám
dlouhá léta za hubičku vyráběla tolik úspěšné a oblíbené upomínkové předměty,
náušničky, magnetky s pozoruhodnými nápady, které si lidé tolik oblíbili.
Během roku nám postupně docházel tento sortiment a ztrátu této ženy, která toto
místo měla ráda, byť se sem nikdy nepodívala, ale udělala pro něj mnoho,
bohužel nenahradíme. Našim přispěvatelům, mecenášům a sponzorům se
snažíme (pokud známe adresu či e-mailovou adresu) zasílat informace o našich
aktivitách a samozřejmě jim zašleme potvrzení o převzetí daru do případného
daňového přiznání.
Vedle dobrovolných příspěvků od návštěvníků plovárny a z prodeje
upomínkových předmětů máme nezanedbatelný a stále stoupající příjem
z poplatku za stanování, který nadále držíme a chce udržet v symbolické a
vcelku směšné výši 50,- Kč za osobu a noc. Musíme v tomto případě zdůraznit,
že stanařů každoročně přibývá a to nás velmi těší. V letošním roce příjmy ze
stanování vzrostly více než jedenkrát oproti loňsku a na základě referencí a
recenzí na internetu máme dojem, že nás vodácká a stanařská komunita nejen
objevila, ale i oblíbila. Pravidelně se nám již několik let pravidelně vracejí lidé,
kterým se nám u nás líbilo, i v letošním roce jsme na plovárně měli jednu
krásnou a vydařenou svatbu velmi milých a příjemných lidí a i letos se zde
konalo několik teambuildingových akcí či narozeninových oslav dospělých i
dětí. Jednou z nejspektakulárnějších narozeninových oslav letošního roku bylo
tradiční slavení narozenin kamarádů Hrádka, Kuláče a Roberta, k nimž se letos
přidalo slavení Padesáti Sezón na tomto světě Vojty Kašpara.
Neustále stoupající počet návštěvníků, vodáků a stanařů je potěšitelný a
na tomto trendu má nepochybně velký vliv popularizace tohoto místa, kterou se
snažíme soustavně a pravidelně přikrmovat. Vedle mapy, knížky a rozhlasových
či televizních vystoupení z loňských let jsme se v letošním roce opět několikrát
dostali na obrazovky České televize. Když odmyslíme pro plovárnu nikterak
přínosné (a to ani finančně) natáčení dalších dílů nekonečného nováckého
seriálu Ulice (fotky z natáčení naleznete na odkazu: https://ulice.nova.
cz/fotogalerie/3549-ze-zakulisi-nataceni-na-peskove-chate/5d3f0743-af2b-4e899530-48d778608023?back_url=https://ulice.nova.cz/fotogalerie), tak útok na
potencionální návštěvníky jsme zahájili netradičně plovárensky již v únoru, kdy
na plovárnu zavítala Toulavá kamera. Díl o Ladově kraji byl vysílán 29. února
(natáčelo se 17. února) a Josef Maršál nás provedl nejen po zamrzlých říčních
lázních, ale i po senohrabských vilách a zlenickém hradu (naleznete na odkazu:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/21956222150
0007). 7. října jsme se opět objevili v České televizi v pořadu Cyklotoulky, které
byly opět věnovány Ladově kraji (natáčelo se 25. července; naleznete na
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odkazu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10414424499-cyklotoulky/2194
71292050040/) a již 2. září byla tatáž televize (tentokrát brněnské studio) u nás
opět, tentokrát s částečně hraným dokumentem Putování s párou, jehož termín
vysílání prozatím neznáme.
Na jednu stranu je pravda, že popularizace je nezbytná a přináší nemalé
výhody, avšak na druhou stranu je nevděčná, otravná a místy až duchamorná.
Především účast v pořadu, který radí lidem jak na kole jezdit po lesích, stráních
a kopcích je úlitbou v pravdě krvavou a nebýt prosby paní starostky, asi bychom
si tuto reklamu rádi ušetřili. Na základě neustále rostoucího počtu návštěvníků
plovárny se neubráním zamyšlení nad dalším možným vývojem, o kterém jsem
již psal v loňském roce, ale považuji celou situaci za natolik zásadní, že si
dovolím se opakovat. 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 a instalacemi informačních panelů. Nerespektování zákazů, proseb i
dobře míněných slov nás vede k přesvědčení, že symbolické vstupné by snad
odradilo pejskaře od venčení psů na plovárně a cyklisty od zkracování si cesty
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. 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 provázání.
A nehovořím o této skutečnosti proto, že bychom měli se stávajícím
osazenstvem a provozovatelem Baštírny nějaké problémy, ba co naopak. Vztahy
máme nadstandardní a to je dobře.
Přesto je nutno důrazně říci, že zavedení byť symbolického vstupného do
areálu lázní je dle našeho názoru 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
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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.
Tolik tedy k naší příjmové a výdajové stránce, přičemž jsme se pokusili
suchopárnost čísel vysvětlit podrobněji a snad i srozumitelněji, než by tomu bylo
v případě příjmových a výdajových tabulek. Ty ostatně byly předloženy
společně s podrobnou zprávou o hospodaření na členské schůzi 9. listopadu
2019 a budou publikovány v zápisu z jednání této výroční schůze.
Jak již bylo zmíněno, výdaje jsme v letošním roce měli o něco vyšší (přes
50.000,- Kč), než v loňském roce, a to i přesto, že značnou část výdajů pokryly
sponzorské dary. Naše finanční situace nám nadále nedovoluje uvažovat o
rozsáhlejší rekonstrukci postupně dožívajících lázeňských kabin, ale chceme
pokračovat v postupné revitalizaci a opravě převoznického domečku. Po výrobě
nových oken je na pořadu dne nutná výměna prorezavělých okapů a chtěli
bychom repasovat, odizolovat a zpevnit podlahu, která je na mnoha místech
prosedlá a především zoufale netěsní. Rádi bychom během jara zvládli opravu
podlahy a na podzim bychom rádi obnovili a zprovoznili komín a instalovali
kamna, jejichž živé teplo by nepochybně chaloupce prospělo a navrátilo jí část
původního charakteru. Otázka funkčnosti komína již byla předběžně řešena.
Nepochybným a dlouhodobým úkolem bude pokračování a udržování
plovárenské zeleně a to především v okolí čističky před sociálním zařízením.
Nadále se budeme snažit znepříjemnit vjezd cyklistům na plovárnu, jelikož
instalace zpomalovacích retardérů a informačních panelů sice výrazně přispěla
ke kultivaci cykloprovozu, avšak nezamezili jsme hňupům a ignorantům nadále
znepříjemňovat život návštěvníkům plovárny nedodržováním základních
pravidel slušného chování. V duchu našeho předsevzetí budeme postupně
připravovat komplexní studii na rekonstrukci stávajících a dostavbu části
původních kabin, jelikož stávající stav již naráží na kapacitní možnosti a o
jednotlivé kabiny začíná být větší zájem, než jsme schopni uspokojit. Studie by
měla zohlednit i úpravu brodu a lávky přes Mnichovický potok a revitalizovat
travnatý povrch plovárny, včetně cyklisty soustavně rozjížděné její spodní
partie. Rovněž bychom rádi v příštím roce zakoupili větší množství vkusných
lehátek k zapůjčování návštěvníkům, jelikož jejich omezený počet, kterým
disponujeme, je krajně nedostatečný.
A v neposlední řadě bychom rádi navázali a rozšířili naše kulturněspolečenské aktivity, z nichž jsme v letošním roce mírně slevili. Vedle
narozeninových či firemních akcí či svateb, které zatím žádné na příští rok
naplánovány nemáme, ale oni vždy přijdou s jarem samy, bychom opět rádi
uspořádali minimálně dvě až tři větší akce. Tradiční akcí je sraz starých brachů
z osady Dejvické nádraží o prvním červnovém víkendu, kdy je plovárna plná
pravověrných old school punků slavících několik narozenin najednou. Smečka
Frýbovců si brousí zuby na další ročník této pohodové akce a tak je velmi
pravděpodobné, že na plovárně opět zazní rytmy starých pupkáčů. Letos hráli
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Metud´s Special Sauce & Smoking Heads, P.S. a samozřejmě Tři Čutory. O
čtrnáct dnů později (14. až 16. června) se uskutečnil již třetí ročník hudebního
festivalu Letní lidé, který pořádá Jiří Jaskmanický z Centra české fotografie o. p.
s. Letos byl program opět velmi našlapaný a plný hvězd, avšak počet hudebníků
opět převyšoval návštěvníky koncertů. Minimum lidí přišlo na páteční program,
kdy tradičně skvěle vystoupily Nové struny, následovali Ohaři, výborný Pavel
Dobeš a Taxmeni. Sobotní dopoledne patřilo dětem a judistům, kteří předvedli
své umění a připravili pro děti zábavné soutěžní klání. Odpoledne zahájil
báječný, vtipný a neotřelý Pražský Ukulele Band a jejich Tři černé vrány,
následoval nadčasový Ivan Mládek se svým komorním bandem a nepřízni
počasí se postavila čelem dáma Věra Nerušilová, jejíž strhující vystoupení
nenarušil ani hustý déšť a chlad. Na závěr v úzkém kroužku příznivců pod
přístřeškem u ohně vystoupil unplugged nadějný kytarista Štěpán Kordík.
Nedělní dopoledne propršelo, ale jako zázrakem se před zahájením programu
vyčasilo a tak bylo možno sledovat vystoupení krásných swingujících žen
z Prime Time Voice, následovala smršť nestárnoucí první dámy českého jazzu
Jany Koubkové a pro pamětníky reinkarnace Stromboli s Michalem Pavlíčkem a
Bárou Basikovou, které předcházel krátký set nového projektu Michala Pavlíčka
obklopeného mladými a schopnými muzikanty. A na závěr úžasný nářez
v podání skvělého Laco Décziho a jeho New York Celuly. Snad jen v neděli
byla plovárna alespoň částečně zaplněna, avšak tradičně špatná a především
pozdní propagace dle našeho názoru snažení pořadatelů festivalu výrazně sráží.
Festival letní pohody má příjemnou a neobvyklou atmosféru, ale je bohužel bez
diváků. A v letošním roce bohužel došlo i k několika velmi nepříjemným
zkušenostem s pořadatelem festivalu. Již dva roky nám na plovárně leží
zkroucené dřevěné desky, které měly být odvezeny, finančně festival plovárně
nic nepřispívá a množí se zprávy od interpretů, že jim za produkci nebylo
zaplaceno. Festival je sice pro plovárnu dobrou reklamou, ale nevím, zda
takováto reklama je pro plovárnu tou správnou. Budeme s pořadatelem jednat,
ale pořádání dalšího ročníku v současné době a stavu pohledávek nevidíme
optimisticky. Proto uvažujeme o samostatném uspořádání dvou menších
jednodenních akcí na jaře a na podzim příštího roku, které bychom pořádali ve
vlastní režii, jak jsme si již vyzkoušeli při vystoupení skupiny Aktual v loňském
roce.
Nejvýznamnější sportovní akcí uplynulého roku byl tradiční turnaj ve
stolním tenise, který se přes mimořádnou nepřízeň počasí (celodenní déšť)
uskutečnil v sobotu 10. srpna a jehož se zúčastnilo dvacet čtyři dospělých hráčů
a čtyři hráči věku dětského, kteří hráli opět vlastní samostatnou soutěž.
Poděkování zde patří především rodinám Líbalových a Hnátkových, kteří turnaj
každoročně pořádají a především podporují hodnotnými sponzorskými cenami.
Letošní 18. ročník opět vyhrál pan Martin Pitro, který ve finále porazil našeho
převozníka Vojtu Kašpara.
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Kromě těchto společenských akcí žila plovárna a říční lázně svým
hektickým a plnohodnotným lázeňským životem i životem stanového tábořiště,
zvláště v letních měsících. 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.
Provoz přívozu byl zahájen spuštěním lodi na vodu 6. dubna 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.
Loď jsme letos nechali na vodě až do neděle 10. listopadu. Provoz přívozu
během roku zajišťoval Vladimír „Mates“ Matoušek a Vojtěch Kašpar. Jednou
sloužila naše již zkušená převoznice s čerstvými papíry na řízení lodě Verunka
Hnátková a občas zavzpomínala na staré časy Věrka Hoffelnerová s rodinou,
která kromě převozničení vypomáhala i na plovárně. A samozřejmě největší dík
patří našim lázeňským, Alici Svaté a Zorce Wogatzke, které skutečně zajišťují
s nasazením nemalých vlastních sil faktický provoz a fungování plovárny.
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.
V neposlední řadě je nutno poděkovat našemu občerstvovacímu zařízení
Baštírna a jeho osazenstvu. Díky ochotě zdejšího personálu jsme v průběhu roku
nepadli žízní a opět jsme měli možnost zakončit letošní rok společnou členskou
schůzí 9. listopadu v útulném a vytopeném sále zdejšího vyhlášeného podniku.
A nyní již k závěrečnému shrnutí. Spolek je standardně zapsán ve
spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze a veškeré náležitosti
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
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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
2018, které bylo podáno Alicí Svatou v řádném termínu 26. března roku 2019.
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
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 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 dvacáté
narozeniny a přívoz funguje již minimálně osmdesát osm let. Profesně pestré
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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 průběhu stávající podnájemní smlouvy v omezené míře přitupujeme
k nejnaléhavějším a nezbytným rekonstrukcím postupně odcházejícího
mobiliáře plovárny. V letošním roce jsme se podíleli na odstranění následků
opravy čističky odpadních vod, která však bohužel nadále vykazuje ne zcela
stoprocentní výkon. Zásadní proměnou prošel převoznický domeček, kde byla
kompletně vyměněna elektroinstalace a vyrobena i instalována nová dřevěná
dvoudílná okna. Vstupy do areálu plovárny i oba konce přívozu byly opatřeny
novými informačními panely. Příští rok chceme pokračovat v investicích do
převoznického domečku a to rekonstrukcí podlahy a výměnou již zcela
dožívajících okapů. Budeme pokračovat v postupném zmírňování následků
stavebních aktivit v areálu plovárny, k tomu však může dojít až po skutečném
plném zprovoznění čističky, která doposud stále vykazuje dílčí nedostatky.
Nadále se budeme snažit o zušlechtění nevábného vzhledu sociálního zařízení,
kterému by bezpochyby prospělo obložení dřevem, aby zapadlo do koloritu
dřevěných lázeňských kabin. 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 Mnichovický potok, který
odolá velkým vodám a to včetně dnes již značně rozbitého brodu. Průběžně
připravujeme projekt či spíše studii s výhledem na delší období, který by
stanovil možné směry rozvoje říčních lázní. Mezi základní úkoly patří
dokončení oprav převoznického domku, replika doposud dochovaných
lázeňských kabin a částečná dostavba lázeňských kabin podél Mnichovického
potoka, 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.
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V krátkodobém horizontu (jaro 2020) je nutný nátěr stěn převoznického
domečku, výměna jeho okapů, oprava stávajících podlah a jejich izolace a
obnova vytápění domečku kamny. V rámci realizace nové elektroinstalace
nedošlo k umístění dvou venkovních světel usnadňujícím pohyb návštěvníků
plovárny a stanového tábořiště po setmění. V jednání je nadále výroba železného
pozinkovaného protiskluzového nástupu na přívoz na zlenické straně řeky, který
byl vyměřen, nakreslen a jeho výroba nyní přislíbena.
Z dlouhodobého hlediska je nutno průběžně připravovat projekt
revitalizace a obnovy lázeňského mobiliáře, především repliky kabin.
Komplexní projekt bychom chtěli na počátku roku 2021 předložit obci a pokusit
se na jeho realizaci získat finanční prostředky.
A nyní shrnutí činností v roce 2019
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 průběhu roku proběhlo i několik menších a drobných brigád, které
vždy reagovaly na aktuální stav.
V roce 2019 jsme zahájili dvacátou třetí plovárenskou sezónu
netradičně již 17. února natáčením pořadu o Ladově kraji i naší plovárně
s Českou televizí (bylo vysíláno v pořadu Toulavá kamera 29. února).
Následovala 26. března nezbytná oprava, respektive kompletní výměna
dřevěných prvků nájezdu pro loď na zlenické straně řeky a potom již byla loď
6. dubna spuštěna na vodu. V průběhu dubna a května přívoz jezdil o
víkendech, od počátku června až do září se převáželo denně. V říjnu jsme jezdili
opět o víkendech a taktéž až do poloviny listopadu. V rámci první plavby byl
pochopitelně na druhou stranu řeky umístěn nový nájezd pro loď, který již
standardně deponujeme na našem senohrabském břehu řeky.
16. dubna na plovárně natáčela televize Nova další díly nekonečného
televizního seriálu Ulice, přičemž letos se řada záběrů točila z lodi.
Jarní měsíce duben a květen jsou tradičně věnovány jarnímu úklidu
plovárny od nepořádku, který zde přes zimu zanechali neukáznění návštěvníci a
především mocná příroda. Především hektické chování krtka nám způsobuje
nadále nemalé trable. Zdaleka nejhorší práce nás čekala na konci dubna, kdy
jsme poměrně nákladně a s vypětím všech sil revitalizovali škody na v loňském
roce upraveném okolí čističky. Stavební firma na jaře okolí čističky znovu
rozbagrovala a tak jsme museli ve dnech 26. až 28. dubna postupně navozit na
plovárnu větší množství hlíny a mulčovací kůry, okolí čističky opět upravit a
znovu zasázet keře, které stavba bohužel téměř z poloviny zlikvidovala.
S ohledem na výrazně vlhčí počasí, než tomu bylo v uplynulých letech,
jsme museli od dubna až do října pravidelně sekat trávu a to celkem devětkrát.
Během sezóny jsme rovněž třikrát posekali břehy řeky i Mnichovického potoka
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a exteriér Baštírny křovinořezem. Průběžně byla prováděna údržba keřů na
plovárně u sociálních zařízení i před restaurací Baštírna a opravena a očištěna
byla i rekonstrukce zdiva zaniklé středověké zástavby.
Koupací sezóna byla zahájena spuštěním mola na vodu 25. května a 31.
května umístěním sponzorských kytiček od Jirky Halíře do truhlíků na vstupu
na plovárnu. Průběžně jsme se opět věnovali údržbě plovárenské zeleně a tak
byla plovárna na počátku června připravena na první větší společenskou akci,
kterou byla tradiční narozeninová párty kamarádů z osady Dejvického
nádraží. Letos byla oslava doprovázena i oslavou Padesáti Sezón našeho
převozníka Vojty Kašpara a probíhala od pátku 31. května do neděle 2.
června. V sobotu večer mohli početní účastníci oslav (a sjelo se jich za víkend
okolo tří set) vyslechnou vystoupení legendárních smeček Smoking Heads &
Metud´s Special Sauce, P.S. a doposud nikdy nechybějících Tří čutor.
Po nezbytném úklidu byla plovárna připravena na další (třetí) ročník
hudebního festivalu letní pohody Letní lidé, který se uskutečnil ve dnech 14. a
16. června. Páteční country večer zahájila tradičně skupina Nové Struny,
následovali Ohaři, Pavel Dobeš a na závěr plovárnu roztančili Taxmeni. Sobotní
dopoledne bylo věnováno dětem, které si mohli vyzkoušet judo a zúčastnit se
několika zajímavých soutěží. Odpoledne publikum rozehřál svým nadhledem
Pražský Ukulele Band s hostujícími Třemi černými vránami a pokračovala
legenda v podobě Ivana Mládka a jeho okleštěného bandu. Následovala, poprvé
na festivalu deštěm zkrápěná, ale skvělá Věra Nerušilová a večer komorně
zakončil talentovaný mladý kytarista Štěpán Kordík. Nedělní odpoledne zahájila
skvělá a milá parta Prime Time Voices, následovala jazzová stálice Jana
Koubková a Michal Pavlíček se svým novým instrumentálním projektem, který
posléze doplnila Bára Basiková, přičemž v tomto složení jsme měli možnost
vyslechnout si oživené písně legendární skupiny Stromboli. Závěr večera i
celého festivalu potom patřil uvolněné jazzové atmosféře Laco Décziho a jeho
party New York Celula. Festival bohužel opět doprovázela nedostatečná
publicita a přípravy na poslední chvíli, takže nepřilákal příliš mnoho
návštěvníků, snad s výjimkou nedělního odpoledne. Pořadatelem je Jiří
Jaskmanický z Centra české fotografie a náš spolek se podílí především
poskytnutím prostoru a zázemí k jeho konání či domluvou vystoupení některých
interpretů.
Další podobnou kulturní akcí byla narozeninová oslava 65. let naší
kamarádky Zdenky 29. června, kterou doprovodilo vystoupení invenční a
pohodové skupiny Cuprum, jejíž nadčasová produkce byla příjemným
překvapením. Oslavě předcházela komornější odpolední akce, kdy své
narozeniny v rodiném kruhu oslavila i naše převoznice Věrka Hoffelnerová.
Celý červen byl obdobím školních výletů a některé školy jsme nejen
převáželi na druhou stranu řeky, ale pořádali jim krátké vyjížďky po řece.
Tradiční se již stává celodenní pobyt škol na plovárně občas, spojený i
s opékáním uzenin a různými formami dětských her. V horkých letních měsících
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jsme se starali především o komfort našich stanařů, kterých v letošním roce opět
výrazně přibilo a na konci prvního měsíce prázdnin, 25. července, na plovárně
natáčela Česká televize část pořadu Cyklotoulky o Ladově kraji (pořad byl
vysílán 7. října).
Během června, července a části srpna pokračovala naše tradiční
spolupráce se Sdružením pro ochranu kulturního dědictví Zlenice, přičemž
v letošním roce pokračoval drobný dohled a dokumentace postupu prací na
konzervaci korun zdiv a statickém zajištění severozápadního paláce nad
Mnichovickým potokem a především probíhali konzultace s orgány památkové
péče.
Počátkem srpna (10. srpna) se uskutečnil již 18. ročník ping-pongového
turnaje Hláska Cup 2019. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů ve čtyřech skupinách
a samostatnou kategorii měli čtyři děti. Klání se opět konalo pod patronátem
Sázavské republiky, jejíž přední činitelé (včetně prezidenta) turnaj zahájili
svými proslovy. Přestože se hrálo celý den v ukrutném dešti pod lípou a na
blátivém povrchu, vítězem nakonec byl opět pan Martin Pitro.
Prázninové měsíce jsou obdobím táborničení a tak během července i srpna
na plovárnu pravidelně dorážejí skupiny z okolních táborů se koupat, opékat
buřty či na plovárně relaxovat. Některé chtějí zajistit i nějaký menší program, a
tak například táborníci z vodáckého oddílu Kormidlo z Mnichovic jsme povozili
po řece a podali jim výklad o historii hradu, plovárny i převoznického řemesla.
Tradiční byl opět výlet z průhonického Alzheimer centra, jehož klienty jsme na
plovárně přivítali a následně povozili lodí po řece.
Poslední prázdninový víkend jsme na plovárně hostili jedinou letošní
svatbu a to nesmírně milých a příjemných lidí. Na spodní loučce u řeky si 30.
srpna řekli své ano novomanželé Rohlenovi, kterým tímto přejeme šťastný život
a mnoho štěstí a zdraví.
Na počátku září zavítala na plovárnu opět Česká televize, která zde 2.
září natáčela díl railroad-movie dokumentů věnovaný Posázavskému pacifiku.
Pořadem bude provázet Josef Polášek a objeví se v něm záběry nejen ze
zlenické Hlásky, ale i naší plovárny.
V sobotu 21. září jsme si opět drobnou pietní akcí na hradě Zlenice
připomněli mimořádnou osobnost profesora Tomáše Durdíka, který naše
místo na soutoku Sázavy a Mnichovického potoka velmi miloval a od jehož
smrti uplynulo již sedm let.
Další významnou společenskou akcí závěru sezóny bylo uspořádání 25.
ročníku setkání převozníků zemí českých, které proběhlo na plovárně 28. září
za účasti více než dvaceti účastníků.
Konec plovárenské sezóny jsme si s ohledem na počasí prodloužili až do
12. října, kdy jsme vyndali koupací vorek z vody.
A na závěr sezóny přišlo jedno velké potěšení, když nám David Rous a
jeho světická truhlárna 25. října přivezli a instalovali nová okna na náš
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převoznický domeček. Klukům a hlavně Davidovi patří převeliký dík za skvěle
odvedenou práci.
Definitivní tečku za plovárenskou sezónou číslo dvacet tři představoval
víkend 9. a 10. listopadu, kdy jsme se v sobotu sešli na naší členské schůzi a
následně v neděli vytáhli převoznickou loď z vody a uložili ji k zimnímu
spánku. Skončila tak jedna z nejdelších plovárenských sezón, na kterou si
uchováme krásné vzpomínky. A co je nejdůležitější, opět se podařilo některé
dlouhodobě plánované věci dotáhnout do konce a to díky vám i našim
příznivcům a sponzorům.
A proto se na závěr sluší poděkovat. Poděkovat všem, kteří nám formou
finančních či sponzorských darů umožňují pokračovat v práci, kterou zahájili
naši předchůdci. Tedy uchovat toto místo budoucím generacím v podobě, kterou
všichni známe a milujeme. Děkujeme všem, kteří nám fakticky a přímo na místě
pomáhají s nelehkou údržbou a provozem. A především děkujeme těm, kteří
toto místo milovali a milují natolik, že se pustili téměř před čtvrtstoletím do jeho
obnovy a záchrany. Bez nich bychom neměli o co se starat. Takže velké díky
otcům, či spíše v tomto případě matkám zakladatelkám.
Do dalšího roku si hlavně přejme, abychom byli zdraví a zase se na jaře
sešli na našem oblíbeném místě u řeky a mohli si vychutnat její kouzlo. A
připomeňme si, že příští sezóna již bude dvacátá čtvrtá a následující čtvrtstoletí
existence spolku je nutno důstojně připomenout a samozřejmě oslavit.
Pokud jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám a poděkování směřuji
i osazenstvu zdejší osvěžovny Baštírna, že jsou to normální a příjemní lidé,
s nimiž je radost spolupracovat a navzájem si vypomáhat. To je tady u řeky
nesmírně důležité.
Tato výroční zpráva byla předložena a schválena na členské schůzi členů
a příznivců Spolku 9. listopadu roku 2019 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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17. února – natáčení pořadu Toulavá kamera

Toulavá kamera o Ladově kraji a naší plovárně
byla vysílána 29. února 2019

Josef Maršál na zimní senohrabské plovárně
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26. března – oprava nájezdu pro loď

Výměna prken na nájezdu pro loď pro přístaviště ve Zlenicích

Pracovalo se však na senohrabské straně

22

6. dubna – spouštění lodě na vodu

Loď Hláska zahajuje svoji jedenáctou sezónu

Mates je připraven na svoji ………………… sezónu

23

I nezbytné jarní práce je možno si zpříjemnit

A přívoz zahajuje svůj provoz
24

16. dubna – televize Nova natáčí další a další kusy Ulice

S hvězdami seriálu u břehu

A se štábem na vodě

25

27. dubna – úprava opětovně rozbagrované čističky

I vodáci tento víkend otevřeli Sázavu zběsilým závodem

My jsme zachraňovali zbylé keře po řádění stavební ritmy
26

Místo vloni zasazených keřů a hlíny hromada štěrku

Tři kubíky kůry a šest kubíků hlíny nám dovezl Karel Rys
27

Nejdříve jsme okolo čističky položili netkanou textílii

A okolí čističky zakryli štěrkem vhodným pro přístup obsluhy k čističce

28

Následovala výsadba nových keřů a jejich zasypání mulčovací kůrou

Nakonec šest kubíků hlíny na díru po bývalé jímce místo štěrkového zásypu
29

Trochu zbylé hlíny jsme použili na dosypání děr a nerovností

A osázeli trávou
30

11. května – nová elektroinstalace v domečku

Výkop nového přívodu
elektřiny

31

Zavedení nového přívodu
elektřiny do domečku

18. května na plovárně slavila Svaškovic omladina
32

11. května – zahájení koupací sezóny

Plovárenskou sezónu jsme
zahájili spuštěním koupacího
vorku na vodu

A hned se tančilo

33

25. května – instalace nových informačních panelů

Jarda Skokan s vlastním nádobíčkem připraven k instalaci

Kdo chce (a umí číst) pochopí – cyklisté po cyklostezce, lidé na plovárnu
34

Konečně slíbené nové
infopanely

Spiritus movens i agens našich
nových infopanelů Jarda
Skokan

35

31. května – 2. června – narozeniny Blíženců
a Padesát Sezón Převozníka Sázavského

Nejdříve jsme zasadili lobelky Jirky Halíře a pak se slavilo

36

Pár Slavenců Přijelo Slavit

Pikantní Sós Pana SMetuda
37

Pan Skrat Potěšil Slavící Pěknými Skladbami

Přemíru Smilnosti Přinesl Set Perfektní Skupiny P.S.

38

14. – 16. června – Festival Letní lidé

39

Pódium se stavělo již ve čtvrtek 13. června

Páteční odpoledne příliš lidí nenavštívilo

40

Vrcholem pátečního programu byl Pavel Dobeš

A večer na Taxmeny se již tančilo

41

Sobotní dopoledne patřilo dětem a judu

Pražský Ukulele Band a Tři bílé vrány – úžasný a zábavný sobotní rozjezd

42

Příjemné posezení s IVANEM MLÁDKEM

Vyvrcholení příjemného letního sobotního odpoledne

43

IVAN MLÁDEK FANS

MILOŠ FRÝBA JE BŮH A IVAN MLÁDEK JEHO PROROK

44

Úžasná dáma Věra Nerušilová

Přes hrozné počasí, déšť a ve vypůjčeném oblečení strhla posluchače
45

Stálice naší jazzové scény i našeho festivalu – Jana Koubková jako zamlada

Nedělní reinkarnace Stromboli

46

V neděli konečně přišlo alespoň pár lidí

Kytary Michala Pavlíčka na plovárně
47

Michal Pavlíček a Bára Basiková

Fanynky Michala Pavlíčka

48

Trubku si Laco Déczi vyleštil v převoznickém domečku

A následně spustil svoji jazzovou férii
49

11. května – oslava narozenin

Léto na senohrabské plovárně v plném proudu

Oslavy narozenin jsou na plovárně velmi oblíbené
50

Naší oslavenkyni báječně zahrála skupina CUPRUM

A nakonec si i zatančila
51

1. července – začínají prázdniny

A kdy ten přívoz pojede

52

O prázdninových měsících se občas plovárna stala stanovým městečkem

25. července – natáčení Cyklotoulek Českou televizí

Na vodě se štábem Cyklotoulek
53

Českou televizi zaujala
naše cedule s aktuálními
informacemi

10. srpna – Hláska Cup – turnaj v ping-pongu

54

Losování základních skupin turnaje zajistil
nejmladší účastník Cecilka Hnátková

Díky sponzorským darům se počet cen rozrostl a standardní ceny
opět zajistila rodina Líbalových
55

Turnaj opět proběhl pod záštitou předních činovníků Sázavské republiky
Pepouš Černohorský a Milan Slezák

Turnaji letos poprvé nepřálo počasí – centrkurt byl přemístěn pod lípu

56

I přesto se hrálo na blátě

A přesto opět vyhrál Martin Pitro
57

Cena za druhé místo však zůstala doma

A spojeni byli i další účastníci turnaje

58

13. srpna – Táborníci z Kormidla

Zábavy je na plovárně dost a svědčí o tom četné návštěvy
škol i táborů, oblíbené jsou rovněž výlety lodí

59

30. srpna – konec léta ve svatebním veselí

Příprava k obřadu na spodní loučce

Na cestě k oltáři
60

Zde si řekli své ano

A zde probíhalo svatební veselí

61

2. září – Česká televize opět na plovárně

Ze scénáře

62

Josef Polášek – průvodce Putováním s párou na naší plovárně

A na lodi se štábem
63

2. září – 25. setkání převozníků v Čechách

64

Setkání mistrů převoznického řemesla po letech

A zápisy do převoznické kroniky

65

7. října – Cyklotoulky v České televizi

Pro popularizaci našeho krásného místa se člověk nadobro poníží
a propůjčí ke všemu

66

12. října – konec lázeňské sezóny

Rozebírání konstrukce pontonu a jeho transport z vody

67

Úklid do loděnice

A ještě výsadba podzimní květinové výzdoby
68

25. října – nová okna na převoznickém domečku

Výměna oken na převoznickém domečku

A jsou dvojitá – s kličkami
69

Vyrobil David Rous a mistři truhlářského řemesla ze Světic

Troje nová dvoudílná okna na svých místech
a nové dveře do interiéru chaloupky
70

Se starými okny jsme se těžko
loučili, jejich stav však opravu
neumožňoval

Krásné, s kličkami, lištami i okapničkou
71

Pozvánka na členskou schůzi

Naše nabídka upomínkových předmětů
A naše razítko
72

Tento způsob léta ... však to znáte
Deštivý počátek léta na plovárně zachytila svým objektivem
Zuzka Horáková
73

s pomocí kolektivní paměti a fotografií Terezy Bredlové, Zuzky Horákové,
Vojtěcha Kašpara, Viktora Snížka, Josefa Spurného, Karla Schneiberka,
Alice Svaté
sestavil a sepsal:

Senohraby 2019
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