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Devatenáctá plovárenská sezóna
Tak jsme mohli připravovat oslavy našeho kulatého působení na
Senohrabské plovárně, jelikož rok 2016 by byl naší dvacátou sezónou, kdy náš
Spolek provozuje areál zdejších říčních lázní. Rok 2015 byl totiž sezónou
devatenáctou, přičemž již na konci září nám vypršelo prodloužení nájemní
smlouvy. Přes přislíbené prodloužení nájemní smlouvy, kterých jsme za ta léta
absolvovali bezpočet, a to minimálně s pěti starosty, se budeme muset o
možnost pokračovat v našich činnostech ucházet ve výběrovém řízení či soutěži,
kterou vypsalo obecní zastupitelstvo na nového nájemce areálu říčních lázní.
Nic proti výběrovým řízením či soutěžím, ale nepředvídaný krok
senohrabských radních nás nutí k zamyšlení nad smyslem tohoto kroku, byť
každý kdo navštíví veřejné zasedání zastupitelstva obce, či si poslechne jeho
záznam na obecních webových stránkách, ví, odkud vítr vane. Jedem neomylný
proti všem, kteří dělají vše špatně. Pokud by snad zastupitelstvo schválilo
vyhlášku o pravidelném střídání dne a noci, bude do ní vandrováno a tvrzeno, že
tomu tak není, nebude a nebylo a především tak nebylo za mého starostování.
Výběrové řízení na provoz senohrabské plovárny je dle mého názoru klasický
případ alibismu obecního zastupitelstva, kdy se zastupitelé už bojí o čemkoli
rozhodovat, aby potom nebyli vláčeni tiskem či veřejným míněním. Že vidíme
každý den v přímém přenosu výsledky výběrových řízení, kdy nejnižší cena je
hlavním a často jediným kritériem, kdy tendry jsou zfušované, podmínky šité na
míru konkrétních uchazečů a po vyhlášení vítězů nastává dlouhé období tahanic
a odvolání, přičemž samotný předmět soutěže či jeho činnost je paralyzována.
Na konci aušus, zvlněné silnice, nedokončené akce, hádky, soudní spory atd.
Známe to dostatečně z televize, kde se dnes každý zaklíná antikorupční strategií,
transparentností, komplexními řešeními a dalšími ohavnými šamanskými obraty
politického jazyka dnešní doby, kterému občan jen velmi málo rozumí a to méně
důvěřuje.
Pokusme se na celý příběh podívat z jiného úhlu občanské společnosti,
která je dlouhá léta stavěna do kouta veřejného života jako cosi nepatřičného či
dokonce obtížného a bránícího tržní ekonomice v rozletu. Když v roce 1899
pánové Šimek, Lada, Dvořák a Pupp zakládali Okrašlovací spolek a režírovali
vznik skvostu senohrabského letoviska v podobě říčních lázní, nebyli vedeni
touhou soutěžit, ale zpříjemnit zdejším obyvatelům pobyt. Náš Spolek vznikl
v roce 1997 právě za podobným účelem. Už jsme se nemohli dívat na devastaci
tohoto místa, které pro Senohraby tolik znamená. Za ty léta nám se záchranou
tohoto místa přišly pomoci stovky pomocníků, dobrovolníků, příznivců našeho
sdružení (a to včetně bývalých starostů v montérkách). Finančně nás drobnými
dary celou doby podporovali ušlechtilý dárci. I obec nám pravidelně ze svého
rozpočtu zasílala nemalý obnos. Náš Spolek již devatenáctý rok sídlí na zdejším
obecním úřadě, spolupodílí se na kulturním a společenském životě obce,
provozuje své webové stránky a je Spolkem otevřeným. Dvacet let píše obrazně,
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a v podobě již několikasvazkové kroniky i skutečně, dějiny této památky.
Vyrůstá zkrátka a dobře ze zdejších kořenů, je tvořen lidmi, které tomuto místu
propadli a hodlají mu věnovat poslední zbytky svých sil, přičemž jejich jedinou
odměnou je možnost být na tomto kouzelném místě. Domnívám se, že pokud by
měl někdo takový zájem o provoz zdejších říční lázní, mohl se kdykoli během
uplynulých dvaceti let zařadit mezi nás, přidat ruku k dílu a podílet se na
zušlechťování zdejšího přepůvabného koutu Posázaví. Zanechme stesků. Do
výběrového řízení se samozřejmě přihlásíme a děj se vůle Páně. Pokud
neuspějeme, budeme muset naše aktivity asi zásadně proměnit, ale myslím, že
místo samotné nás bude nadále spojovat a budeme se snažit o jeho záchranu,
zachování jeho autenticity a především popularizaci. A pokud uspějeme,
budeme se těšit na kulatou dvacátou sezónu, kterou bychom měli náležitě
oslavit.
Před výběrovým řízením bychom si rádi trochu načechrali peří, aby si náš
Spolek náhodou nepočetný „fanklub pana ing. Jiřího Zahradníka a jeho vulgarit
t.č. v Senohrabech“ již nepletl s „partičkou pana Líbala a Kašpara, kteří tam
jednou za čas posekají obecní sekačkou a vymění dvě prkna“.
A vezmeme to chronologicky
Jak vypadal prostor říčních lázní v roce 1996 po totální devastaci jeho areálu,
nám připomíná několik fotografií z tohoto roku na počátku této výroční zprávy.
Plovárně v této době hrozil faktický zánik. Vznik našeho spolku inicioval její
faktickou záchranu s těžko vyčíslitelnými náklady. Kompletně opraven byl
převoznický domeček, loděnice i poslední dochované torza převlékacích kabin.
Jednalo se o tisíce brigádnických hodin obětavých členů Spolku a jeho
příznivců.
Spolek se na počátku svého působení zasloužil o obnovení provozu přívozu.
Pravidelné udržování dosluhující převoznické lodi stálo nemalé lidské úsilí a
nesčetné množství provizorních oprav a drahých nátěrů. Bez aktivity našeho
Spolku by přívoz v průběhu 90. let 20. století bezpochyby zanikl.
Od roku 1999 se členové našeho Spolku podílejí na záchraně popularizaci a
prezentaci hradu Zlenice ve spolupráci s místním „Sdružením pro ochranu
kulturního dědictví Zlenice“ na jeho záchranu a obcí Senohraby, která je
vlastníkem hradu. Archeologický i stavebně historický výzkum zde provádíme
na neziskovém principu, včetně jeho popularizace ve formě informačních panelů
či publikací a přednášek. Podílíme se zde na grantových titulech, které se na tuto
senohrabskou památku podařilo získat z různých zdrojů.
V roce 2001 jsme zdarma provedli na plovárně zjišťovací archeologický
výzkum, který odkryl pozůstatky zaniklé středověké zástavby podhradního
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městečka pod hradem Zlenice. Výsledky výzkumu jsme prezentovali formou
informačního panelu a rekonstrukce jedné ze staveb přímo v areálu říčních lázní.
Tento jediný informační panel i vlastní rekonstrukce je návštěvnicky vděčnou
atrakcí plovárenského mobiliáře.
Od roku 2002 pravidelně pořádá náš Spolek oblíbený a hojně navštěvovaný
ping-pongový turnaj přímo v areálu lázní. Na plovárně pořádáme další
příležitostné akce, setkání převozníků, výstavy, svatby či koncerty.
V letech 2008 až 2010 jsme opět zcela na vlastní náklady kompletně vyměnili
zcela shnilý rošt převlékacích kabin, který byl i podezděn. Byla tak odvrácena
bezprostřední destrukce tohoto posledního pozůstatku historického mobiliáře
plovárny.
V rámci archeologického výzkumu a přípravy projektu sociálního zařízení jsme
v roce 2008 financovali a fakticky zajistili jediné geodetické zaměření areálu
říčních lázní profesionálním geodetem. V tomtéž roce jsme finančně zajistili
geofyzikální a radarové měření areálu za účelem identifikace podzemních
zaniklých částí a konstrukcí plovárny a zlenického podhradí.
V roce 2009 dosloužila stará převoznická loď a za finančního přispění členů
našeho Spolku byla zakoupena nová loď za cca 80.000,- Kč (včetně její
homologace pro provoz). Bez této investice by v tomto roce přívoz dojezdil.
V roce 2009 jsme spustili webové stránky www.plovarna-sazava.cz, kde
pravidelně zveřejňujeme aktuality a prezentujeme výsledky naší činnosti ve
formě výročních zpráv, které obsahují naše aktivity i s výsledkem hospodaření.
Provoz webových stránek (doménu) zajišťujeme z našich finančních prostředků
(cca 1.500,- Kč za rok) a jejich vlastní provoz velkoryse a bez nároku na
finanční prostředky zajišťuje náš příznivec Ivan Jablonský.
V roce 2009 a 2010 členové našeho Spolku (ing. arch. M. Líbal s konzultací V.
Kašpara) vypracovali a předložili obci jako dar (bez nároku na honorář) projekt
sociálního zařízení na senohrabské plovárně, který nejen reflektoval historické
souvislosti místa, ale byl nákladově výrazně levnější než následně realizovaný,
vizuálně nešťastně řešený a především kapacitně i technologicky nevyhovující
realizovaný projekt. Náš projekt (konzultovaný s dotčenými orgány státní
správy) byl smeten pod stůl, jako by neexistoval a projektoval někdo jiný.
V průběhu realizace výstavby sociálního zařízení náš Spolek zcela zdarma
poskytl pracovníky a mechanizaci, kterou byly realizovány veškeré zemní práce
v areálu lázní (vedle sociálního zařízení také úprava hřiště a cyklostezky) a to
včetně zákonem předepsaného provedení standardního záchranného
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archeologického výzkumu. Na základě stavebního deníku a ceníku stavebních a
archeologických prací je možno náklady na práce realizované naší mechanizací
a našimi pracovníky v roce 2010 na výstavbě sociálního zařízení velmi
spolehlivě odhadnout na 250.000,- Kč bez DPH. Celá tato částka byla v podstatě
darem našeho Spolku obci Senohraby.
V roce 2010 jsme rovněž vlastními silami a mechanizací uklidili celou plovárnu
postiženou stavební aktivitou. Musela být obnovena zcela zbytečně zlikvidovaná
rekonstrukce středověké zástavby plovárenského podhradí, uklizeno a
zpracováno bylo velké množství pokácených stromů v trase cyklostezky a
upraven byl povrch cest. Celou plovárnu jsme vlastními silami oplotili
dřevěným plotem.
V roce 2011 jsme se podíleli na zajištění finanční sbírky na repliku ukradené
desky Mistra Jana Husa a zároveň naši členové fakticky zajistili výrobu a
osazení její repliky. Zcela v naší režii proběhla i výroba a instalace informačního
panelu u této významné senohrabské památky.
V roce 2011 se členové našeho Spolku (Patrik Líbal a Vojtěch Kašpar) podíleli
na projektu Vodnických vycházek a díky nim mají turisté možnost se na
několika informačních panelech seznámit s historií Senohrab a jejího okolí. Naši
členové zároveň velmi pravidelně vystupují na přednáškách či besedách pro
občany a zájemce o historii obce v restauraci U Andělů či v hotelu S.E.N. a
zároveň pravidelně přispívají historicko-popularizačními články o historii a
vývoji této obce nejen v Senohrabské hlásce. Výsledky svých studií této
problematiky soustavně rozšiřují i do dalších koutů Čech i zahraničí a to opět
formou přednášek či příspěvků na odborných konferencích, přednáškách pro
laickou veřejnost či na stránkách odborného a periodického tisku (o tiskových
zprávách si děláme v našich kronikách podrobnou evidenci).
V roce 2012 byla z finančních prostředků Spolku (46.000,- Kč) zakoupena nová
sekačka na trávu (traktor), obec přispěla na její nákup částkou 20.000,- Kč.
Kromě provozu sekačky Spolek hradí její pravidelné každoroční servisní opravy
stojící cca 3.000,- Kč ročně).
V roce 2013 byla provedena kompletní oprava plotu okolo plovárny a členové
našeho spolku se podíleli na realizaci projektu „1. etapy záchrany Velké věže –
dominanty hradu Zlenice“ realizovaného z prostředků strategického plánu
Leader, spravovaného místní akční skupinou MAS Posázaví. Naši členové zde
pro obec, která je vlastníkem objektu, zcela zadarmo realizovali předepsaný
stavebně-historický průzkum, podíleli se na projektové přípravě a realizaci
stavby i na její vizuální a grafické prezentaci v podobě nových rekonstrukcí a
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informačních panelů na hradě (ve spolupráci se zdejším Sdružením pro ochranu
kulturního dědictví Zlenice).
V roce 2014 se naši členové opět podíleli na rekonstrukci hradu Zlenice.
V tomto roce konkrétně realizovali veškeré výkopové práce související se
založením nové mostní konstrukce přes příkop mezi předhradím a jádrem hradu.
V tomtéž roce jsme bezplatně poskytli mechanizaci (bagr) a pracovníky, kteří
provedli ve spolupráci s obcí kompletní likvidaci ohromné černé skládky v lese
za Baštírnou pod hradem Zlenice.
V roce 2015 se členové našeho Spolku výrazně podíleli na přípravě turistické
mapy Senohrab, která vyjde v tomto roce.
V roce 2016 a 2017 se budou členové Spolku podílet na dvou chystaných
publikacích věnovaných historii obce Senohraby.
A na závěr ještě pár čísel o provozu senohrabské plovárny
V průběhu let 1997 až 2015 členové našeho Spolku obětovali tisíce
brigádnických hodin při pravidelné průběžné údržbě areálu (sekání, klučení,
natírání, opravy atd.). Celou plochu plovárny o rozloze téměř 5.000 m2 je nutno
sekat cca 10 x za rok, což při spotřebě cca 5 litrů benzínu na jedno sekání
představuje nemalý finanční obnos (okolo 1.500,- Kč).
Nemalé finanční prostředky je nutno každý rok (cca 1.000,- Kč) vynakládat na
nátěrové hmoty, drobné kování, spojovací materiál, zámky, nemluvě o vlastní
práci, často velice specializované (obrábění kovů, sváření).
Jednou za tři až čtyři roky je nutno kompletně vyměnit dřevěné prvky koupacího
mola (10.000,- Kč), podlážky v převoznické lodi (5.000,- Kč) a pravidelně
opravovat postupně dosluhující mobiliář plovárny (cca 1.000,- za rok).
Spolek hradí spotřebu elektrické energie, která činí cca 10.000 až 12.000,- Kč
ročně.
V průběhu dubna, května a října funguje přívoz o víkendech a v průběhu června,
července, srpna a září každodenně. Při pracovní době od 10.00 hod do 19.30 hod
to za rok činní okolo 1.400 hodin služby. Při dnešní minimální mzdě okolo 60
Kč/hod to činí cca 84.000,- Kč. V období letních měsíců je nutno připočítat
práci jedné lázeňské, která kromě provozu plovárny zajištuje její úklid a úklid
sociálních zařízení. Při čtyřměsíčním vytížení (červen až září) a obdobném
výpočtu stráví lázeňská na plovárně okolo 1.140 hod ročně (68.400,- Kč).

6

Horká letní sezóna 2015 (pro Spolek již devatenáctá)
Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz zajišťoval již standardně
v průběhu roku 2015 běžný provoz a údržbu celého areálu, který vzhledem
k dosluhujícímu historickému mobiliáři, ale také již krajně závadovému a zcela
poddimenzovanému sociálnímu zařízení vyžaduje stále větší úsilí a obětavost.
Transformace platformy občanského sdružení na Spolek, která byla završena
naší loňskou členskou schůzí, přijmutím nového názvu i přijmutím nových
stanov, v tomto roce pokračovala sháněním potřebných dokumentů. V současné
době (závěr listopadu roku 2015) jsou všechny náležitosti předány našemu
právnímu zástupci, jímž není nikdo jiný než náš člen JUDr. Dorotka Líbalová,
která podá návrh zápisu na Městský soud v hlavním městě Praze do konce
tohoto roku. Změna názvu a právní formy pochopitelně neměla žádný vliv na
běžný chod našeho Spolku i svěřeného obecního majetku. Naše poděkování opět
musí směřovat obci Senohraby, která nám i letos velkoryse poskytla příspěvek
ve výši 10.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí nefinančního příspěvku.
Příspěvek byl především využit na pravidelnou sezónní údržbu sekačky na trávu
(traktoru) ve výši 3.009,- Kč a dalších 6.991,- Kč bylo v průběhu sezóny použito
na drobné výdaje spojené s údržbou a provozem lázní (benzín do sekačky a
křovinořezu; barvy a nátěry; kování a spojovací materiál apod.).
Počasí bylo v letošním roce více než příznivé. Krásné, slunné a horké léto
bylo snad místy i příliš horké, což se odrazilo na poměrně nevelkém počtu
návštěvníků plovárny, který byl zvláště v těch nejteplejších dnech letošního léta
překvapivý. Lidé snad raději zůstali ve stínu svých zahrad a u svých bazénů a
nechtěli se v tomto vražedném počasí vydávat na cestu k řece. Přesto bylo
několik krásných víkendů, během nichž nám dala plovárna možnost
zavzpomínat na idylické doby 80. let 20. století, kdy zde byla skutečně hlava na
hlavě. Byl to především víkend v polovině července (18. až 19.) a potom dva
nádherné víkendy v srpnu (15. až 16.), z nichž ten poslední (29. a 30.) se
skutečně vydařil. Během léta jsme měli několik velice milých návštěv. Na
plovárnu si po delší době opět našel cestu známý fotograf a nehynoucí
popularizátor tohoto místa František Dostál, svou návštěvou nás poctila
zpěvačka Jana Koubková, jazzman Martin Kratochvíl, manželé Bezděkovi či
bývalý převozník Petr Mach i náš kolega z přívozu na Žampachu Vladimír
Brabec. Absence srážek měla fatální dopad na provoz přívozu, jelikož značnou
část letní sezóny nedostatek vody znemožnil provoz přívozu napříč řekou od
jednoho nájezdu k druhému. Situace s naplaveným pískem v prostoru
plavebního kanálu na zlenické straně bude nutno v dohledné době řešit
odtěžením tohoto náplavu stavební mechanizací. Pro letošní rok bylo nutno
zvolit náhradní řešení v podobě změny trasy plavby či zajištění provizorních
lávek až na místo možného nástupu na převoznickou loď, což nepochybně mělo
vliv na komfort přepravy. Sucho a vedro spálilo trávník především v příbřežních
částech plovárny a v jejím areálu se díky extrémnímu suchu objevili porostové
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příznaky indikující existenci zaniklých částí původní plovárny z 1. poloviny 20.
století (především obrys velkého altánu) i pozůstatků středověké zástavby
související s podhradím hradu Zlenice. Patrné stopy zaniklé zástavby byly
geodeticky zaměřeny a bylo provedeno letecké snímkování z bezpilotního
letounu. V průběhu suchého léta nebylo nutno plovárnu sekat a naše obavy o
osud trávníku rozehnalo několik drobných dešťů v průběhu září, kdy se plovárna
opět zazelenala. Krásný podzim nám vydržel až do konce října, kdy jsme
vytažením převoznické lodi na břeh ukončili naši devatenáctou sezónu v areálu
říčních lázní.
Provoz přívozu byl zahájen spuštěním lodi na vodu 18. dubna a během
dubna a května přívoz fungoval výhradně o víkendech. V červnu až září se
převáželo každodenně a v říjnu opět pouze o víkendech, přičemž závěr sezóny
spojený s vytažením převoznické lodi na břeh tentokrát vyšel na poslední
říjnový den (31.). Na zajištění provozu přívozu se i letos střídali Vladimír
„Mates“ Matoušek, Pepa s Věrkou Hoffelnerovými a Vojtěch Kašpar. Naši
tradiční lázeňskou Věrku Hoffelnerovou v průběhu roku střídala Alice Svatá a
Zorka Wogatzke.
K pohodě říčních lázní a přívozu už neodmyslitelně patří osvěžovací
zařízení restaurace Baštírna, které v tomto roce opět svědomitě kormidlovali
Martin a Erik Slabý se svými křehkými zástupkyněmi za okénkem výčepu
Simony, Miládky a mnoha dalších. Kámen úrazu současného provozu lázní a
hospody je nadále tragicky realizovaná, nevkusná a nefunkční stavba sociálního
zařízení, jehož oprava je úkolem číslo jedna příštího roku. Náš spolkový život se
uzavřel naší společnou členskou schůzí dne 28. listopadu v restaurantu U Vávrů
v Praze 2 na Vinohradech v Šubertově ulici. 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.
Jak dále s říčními lázněmi
Letošní devatenáctá sezóna působení našeho spolku v areálu říčních lázní
probíhala na základě dodatku k nájemní smlouvě, který prodloužil pronájem do
září roku 2015. V současné době tedy nemáme uzavřenou nájemní smlouvu a
může se stát, vzhledem k vypsanému výběrovému řízení, že šlo o naši sezónu
poslední. Na to však v této chvíli nesmíme a nebudeme myslet. Zahájit,
realizovat a důstojně oslavit naši 20. sezónu na plovárně je vzhledem k její
historii, ale i k historii našeho Spolku, zavazující. Musíme se kvalitně připravit
do výběrového řízení, představit smysluplný projekt a bojovat s větrnými mlýny
komunální politiky. Ty spokojené tváře dětí a návštěvníků plovárny nám za to
stojí. Ty slova chvály, které slýcháme od starousedlíků, pamětníků, ale i
náhodných návštěvníků nás hřejí a nabíjejí aktivitou do dalších let. Zároveň nám
jsou povzbuzením do dalších činností. Přes naši stálou snahu získat pronájem
říčních lázní na delší časové období, které by umožnilo realizaci významnějších
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a komplexnějších projektů záchrany, rekonstrukce a prezentace tohoto místa
(nastíněno bude níže), se musíme zaměřit na nejnutnější a krátkodobé cíle, které
areál plovárny vyžaduje a to již v průběhu příštího roku.
Na základě výběrového řízení a jeho výsledků se budeme snažit,
samozřejmě pokud bychom výběrové řízení vyhráli, nadále dojednat s novým
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 a na které
v současné době (s roční nájemní smlouvou) nejsme schopni dosáhnout. Opravu
si v dohledné době nepochybně vyžádají postupně dosluhující převlékací
kabiny, které bude nutno výhledově rekonstruovat s maximálním ohledem na
jejich podobu a autenticitu. V rámci diskusí uvnitř našeho sdružení, ale i diskusí
s návštěvníky plovárny, uvažujeme o částečné dostavbě areálu do původní
podoby s třetím křídlem kabin, které by splňovaly náročnější kritéria dnešních
návštěvníků. Rozsáhlou údržbu si nepochybně zaslouží střešní krytina na
převoznickém domečku a především již dožívající klempířské prvky (okapy).
Chceme se podílet na přípravě a realizace potřebné trvanlivé a především
vkusné lávky přes potok Mnichovku poblíž areálu lázní. Samostatnou kapitolou
je již zmiňovaný katastrofální stav sociálního zařízení, který si vyžádá radikální
řez ze strany obce, které chceme býti maximálně nápomocni, podobně jako
tomu bylo při jeho výstavbě. Vzhledem ke změně názvu našeho Spolku chceme
společně s osvědčeným grafickým studiem, které se již podílelo na některých
senohrabských realizacích, připravit a realizovat konkrétní podobu a prezentaci
plovárny jako unikátního areálu s mimořádným geniem loci a navrátit mu
původní duch prvorepublikové lázeňské idyly (nové logo, propagační materiály,
letáky, vstupenky, drobný retro plovárenský mobiliář apod.). Na základě
rostoucího zájmu návštěvníků chceme nadále rozšiřovat poskytované služby o
další atraktivní půjčování sportovního náčiní, hraček, lázeňských doplňků či
předmětů sloužících k vodním sportům (např. půjčování lodí). Plány máme
dlouhodobě rozsáhlé a při každé žádosti o prodloužení nájemní smlouvy naše
nápady a snahy prezentujeme formou koncepčního materiálu našeho spolku,
který obsahuje shrnutí problematiky provozu plovárny a přívozu od přehledu
pravidelných a sezónních činností, přes zajištění přívozu, péči o sociální zařízení
až po výhledy a návrhy vzájemné spolupráce s obecním zastupitelstvem. Tento
přehled činností jsme přiložili na závěr této výroční zprávy a bude nepochybně
základem našeho projektu předloženého zastupitelstvu obce na základě
vypsaného výběrového řízení na provoz říčních lázní.
V každém případě však 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
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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 práce se
domníváme, že jsme v tomto ohledu obci zárukou. Obdivovaný komplex říčních
lázní letos slavil sto šestnácté narozeniny a přívoz funguje již devadesát pět let.
Profesně pestré členstvo našeho občanského sdružení 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.
Naším cílem je nadále dlouhodobý rozvoj říčních lázní v delším časovém
horizontu, s maximálním ohledem k jeho nezpochybnitelným kulturním
hodnotám. K areálu jsme vždy 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 téměř dvaceti lety vznikl, totiž aby
zachránil toto kouzelné místo na břehu Sázavy před totální likvidací pro příští
generace. Pokud ve výběrovém řízení neuspějeme, musíme zcela zásadně a
kriticky sledovat počínání nových nájemců a důsledně hájit areál lázní a jeho
okolí před případnými rušivými vlivy podnikatelských aktivit. Nerad bych totiž
byl prorokem, který v závěru výroční zprávy za rok 2014 napsal, že „stále není
možno vyloučit možnost, že se kouzelné místo na soutoku Sázavy a Mnichovky
může v dohledné době stát předmětem krátkodobého lukrativního zájmu“.
Naše aktivity v roce 2015
Uplynul další rok našeho tradičního působení na senohrabské plovárně,
během něhož areál nedoznal žádných dramatických proměn a stále se nachází ve
stavu, jak ho zanechala výstavba sociálního zařízení, čističky a přípojek
inženýrských sítí společně s realizací nové cyklostezky okolo plovárenského
areálu. Letní horka letošního roku výrazně omezila nutnost sekání travního
porostu a tak jsme se mohli věnovat především údržbě zeleně, keřů a záhonů či
drobným opravám plovárenského mobiliáře. Kromě členů sdružení se na mnoha
aktivitách v průběhu několika víkendových brigád podílelo velké množství
příznivců našeho Spolku, kterým bychom rádi tímto nesmírně poděkovali. Bez
jejich pomoci bychom se velmi často neobešli. Standardně nám již vypomáhali
členové společnosti Archaia a často v rámci pravidelných jarních a podzimních
brigád pomohli i neznámí kolemjdoucí. Jarní a podzimní sekání naším
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traktůrkem bylo během roku třikrát doplněno sekáním vzrostlé vegetace břehů
podél řeky křovinořezem, který nám laskavě zapůjčila Zorka Wogatzke.
Pravidelně jsme uklízeli sociální zařízení a průběžně doplňovali z našich
finančních prostředků hygienické prostředky. Naše aktivity byly v průběhu roku
zveřejňovány na našich webových stránkách, jejichž náplň zajišťuje Vojtěch
Kašpar a finální podobu jim dává webmaster Ivan Jablonský, kterému patří za
tuto nezištnou činnost převeliký dík.
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.
Letošní sezóna 2015 byla již devatenáctou, přičemž byla zahájena
v sobotu 18. dubna. Na vodu byla spuštěna převoznická loď, která byla
vybavena nově vyrobenými podlážkami a byl zahájen provoz přívozu mezi
Senohrabskou plovárnou a Zlenicemi. Po dobu dubna a května byl přívoz
provozován o sobotách a nedělích, od počátku června až do září se potom
převáželo sedm dnů v týdnu. První plavba na druhou stranu byla spojena
s instalací nájezdu pro loď na zlenické straně přívozu, který je nutno každý rok
z vody vytahovat, aby jej velká voda nestrhla. V rámci této první jarní brigády
pochopitelně proběhl generální úklid plovárny od neklamných stop návštěvníků
plovárny v zimních měsících a působení klimatických vlivů (napadané větve
apod.). Hrabalo se listí a pokračoval nekonečný boj s hromádkami krtinců
dokládajících skutečnost, že zdejšímu hrabavému krtkovi se po zimě dobře daří.
I letos jsme v prostoru plovárny vysadili nový vánoční strom podél cyklostezky
okolo plovárny, který zakoupili členové společnosti Archaia na svoji vánoční
besídku v loňském roce. Jednalo se již o desátý takto zasazený strom v areálu
lázní. Na závěr jsme se opět sešli u ohně při opékání buřtů a spřádali plány na
letošní sezónu.
Následovali pravidelné jarní výlety na plovárnu spojené se sekáním
celého areálu, které proběhlo 29. dubna, 13. května, 29. května, 11. června, 25.
června a potom ještě třikrát na podzim po letních vedrech, kdy tráva skomírala a
nebylo nutno ji sekat.
Drobná druhá jarní brigáda v omezeném počtu proběhla v neděli 3.
května, kdy byla provedena oprava a obnova rekonstrukce zdiva zaniklé
středověké zástavby, byl ostříhán živý plot u převoznického domečku, vypleli
jsme záhony a ostříhali keře u sociálního zařízení.
Třetí jarní brigáda proběhla v sobotu 9. května. Pokračovali jsme
v jarním úklidu, byla umyta okna na převoznickém domečku, opraveny byly
popadané části plotů okolo plovárny a dvěma křovinořezy byly posekány břehy
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okolo Sázavy a Mnichovky i vlastní areál lázní. Ořezány byly všechny vrby a
plely se záhony.
Hlavní náplní činnosti čtvrté dvoudenní brigády v sobotu a neděli 6. a
7. června bylo spuštění koupacího pontonu na vodu, kterou byla oficiálně
zahájena další plovárenská sezóna. Ponton byl instalován v soboru a v neděli
byly natírány dveře u plovárenských kabin a převoznický domeček. Zároveň
probíhal úklid a úprava zeleně, přičemž plovárna byla tímto dnem připravena na
novou sezónu.
Hned následně 14. června, díky potomstvu rodiny Spurných, došlo
k malování krásných retro čísel podle šablon na nově natřené převlékací kabiny.
V průběhu krásného víkendu od 4. do 5. července probíhala postupná
oprava dřevěných prvků na lázeňských kabinách, na lávce přes Mnichovku i na
koupacím pontonu. Vyměňovány byly postupně dosluhující prkna.
11. července se někteří naši členové zúčastnili pietního shromáždění
k výročí smrti Mistra Jana Husa, přičemž náš člen Patrik Líbal zde přednesl
krátký příspěvek shrnující historii tohoto místa.
Následovali krásné letní dny s velkým množstvím návštěvníků (např.
víkend 18. a 19. července) a i několik svateb v protějším hotelu Kormorán
využívajících romantickou projížďku lodí jako součást svatebního obřadu (např.
8. srpna).
Netradičně, již 1. srpna (pravidelně se koná vždy během druhého
srpnového týdne) proběhl turnaj ve stolním tenise Hláska Cup. I letos se sešlo
dostatečné množství hráčů (19), kteří byly rozděleny do čtyř skupin po pěti.
Jedna ze skupin zůstala čtyřčlenná. Nejlepší dva z každé skupiny postoupili do
čtvrtfinále a dále se již hrálo vyřazovacím způsobem. Nakonec triumfoval
dlouholetý úspěšný účastník turnaje pan Martin Pitro, který ve finále porazil
Ladislava Freje. V souboji o třetí místo uspěl Vojtěch Kašpar, který hájil barvy
našeho Spolku a porazil pana Martina Vyšohlída, jemuž oplatil porážku ze
skupiny. Našemu Spolku tak zůstala „doma“ jedna z hodnotných a tradičních
cen, které byly ihned po turnaji na místě zkonzumovány.
Další krásný víkend následoval 15. a 16. srpna a poté 20. srpna jsme
podnikli zaměření porostových příznaků zaniklých konstrukcí v areálu plovárny
včetně dokumentace z bezpilotního letounu. Stopy zaniklé zástavby se nám
projevovali slunečními paprsky vyžranými úseky travního porostu nad
předpokládaným průběhem zaniklých zdiv pod terénem. Po závěrečném a
překrásném víkendu 29. a 30. srpna se plovárna připravovala na akci roku.
Tou byla nepochybně svatba našich členů Verunky Líbalové a Tomáše
Hnátka, která proběhla v pátek 11. června. Na tuto akci jsme se připravovali
celé léto a velice nás potěšilo, že se celá akce mimořádně vydařila, a to
především díky počasí. Doufáme, že novomanželům i svatebním hostům se na
plovárně líbilo a přejeme jim dlouhá a šťastná léta nejen na senohrabské
plovárně. Plovárnu jsme před dnem „D“ posekali, uklidili a zajistili nezbytné
zázemí (stany, elektrický proud, výzdoba). Vlastní slavnostní akt měl důstojný a
12

velmi emotivní průběh a přitom byl civilní a příjemný. Na jeho bezkonfliktním
průběhu měli nepochybnou zásluhu všichni zúčastnění, kterých se sešla
minimálně stovka a celý průběh podtrhl i velmi zdařilý výběr vystupujících
živých kapel v podání „Péra za kloboukem“ a večer vystupujících „Los Culos“.
Ohleduplné chování všech zúčastněných k zařízení plovárny podtrhl její
skutečný potenciál pro akce podobného druhu, které se po první vlaštovce,
svatby Luboše Hilgerta a Míly Kettnerové v loňském roce, opěr prokázal v plné
kráse. V sobotu proběhl generální úklid a v neděli již nebylo na plovárně po
bujarém veselí ani památky.
V průběhu července i srpna jsme se dlouhou dobu potýkali s nízkým
stavem vody, kdy se na zlenické straně objevila rozsáhlá písčitá kosa, která
znemožnila přistávat na této straně řeky. Problém byl částečně řešen změnou
trasy plavby či instalací prodloužených dřevěných nástupů na loď až ve značné
vzdálenosti od břehu řeky.
V roce 2015 neprobíhali žádné zásadnější opravy či úpravy zlenického
hradu a tak jsme se členy Sdružení pro ochranu kulturního dědictví Zlenice
vyhodnocovali již provedené práce (laboratorní ošetření archeologických nálezů
z minulých sezón) a připravovali další aktivity. Probíhaly průběžné konzultace
dalších prací a připravovali jsme se na nezbytné a nutné vyhodnocení
historických pramenů, které nově sbírá Jiří Zeman. Rádi bychom tyto zmínky
nově přeložili a interpretovali, za účelem komplexního poznání písemných
pramenů k tomuto významnému a dlouhodobě sledovanému hradu. Během roku
jsme se rovněž podíleli na popularizaci a prezentaci tohoto hradního areálu,
jehož výsledkem jsou nové obrazové podklady, rekonstrukce a další propagační
výstupy sloužící k zviditelnění této unikátní památky, která je nedílnou součástí
říčních lázní. Hmatatelným výsledkem jsou potom nové panely s pohledovými
rekonstrukcemi hradu osazené přímo v jeho areálu či na soutoku Mnichovky se
Sázavou, na jejichž přípravě se podílel náš člen Vojtěch Kašpar.
Na podzim se někteří naši členové (Vojtěch Kašpar, Patrik Líbal a Marta
Přibíková) zapojili do širšího autorského kolektivu, který se podílel na přípravě
turistické mapy Senohrab, která bude obsahovat i stručnou historii obce a
medailonky významných historických památek, kde pochopitelně nebude chybět
ani naše senohrabská plovárna. Zapojení členů našeho Spolku do těchto aktivit
je vzhledem k jejich dlouhodobému zájmu o historii obce logické a velice často
jsme se na podzim scházeli na pravidelných schůzkách autorského kolektivu na
obecním úřadě v Senohrabech či ve zdejším archivu, kde se nám podařilo získat
některé nové informace či písemnosti k historii plovárna. Tyto naše aktivity
korespondují s dlouholetou snahou o vědecké zhodnocení potenciálu
senohrabského plovárny, Senohrab a okolí. Již dlouhá léta provádíme postupný
sběr historických materiálů, ikonografických či fotografických pramenů nebo
vzpomínek pamětníků za účelem propagace a popularizace této části Posázaví,
jehož výsledkem by měla být dílčí i komplexní publikace výsledků této
dlouhodobé činnosti. Během roku se nám opět podařilo získat několik
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mimořádně zajímavých přírůstků do našeho archivu. Několik velmi milých
návštěv zdejšího barda s fotoaparátem Františka Dostála nám rozšířilo archiv o
několik kouzelných a doposud neznámých a nepublikovaných fotografií a další
materiály se nám podařilo získat od bývalého převozníka Petra Macha, s nímž
jsme taktéž nově navázali kontakt. Konkrétním výsledkem spolupráce s obecním
úřadem na tomto poli by měla být publikace věnovaná Senohrabům na starých
pohlednicích a fotografiích, která by se měla objevit v průběhu příštího roku a
na jejíž přípravě by se měli opět podílet někteří naši členové. V této souvislosti
opět prosíme všechny, kteří vlastní podobné unikátní prameny k poznání
historické podoby zdejší krajiny a jejích obyvatel, aby nám je zapůjčili či
poskytli jejich reprodukce.
V průběhu září nám konečně začalo trochu pršet a suchem vyprahlá půda
a spálená tráva na plovárně velmi rychle ožila a zazelenala se. Během září a
počátku října jsme plovárnu ještě dvakrát posekali a následně odvezli traktůrek
(sekačku) k pravidelné údržbě do Mnichovic. V sobotu 26. září byl postupně
rozebrán a z vody vytažen koupací ponton.
Na konci září si pravidelně připomínáme úmrtí našeho dlouholetého
přítele, kamaráda a obdivovatele naší plovárny Tomáše Durdíka, který nás již
před třemi lety navždy opustil. I tentokrát jsme se 3. října sešli na krátké
vzpomínce na jeho osobu na hradě Zlenice společně s několika členy našeho
Spolku, členy Společnosti přátel starožitností, které Tomáš Durdík dělal dlouhá
léta předsedu a členy Sdružení pro ochranu kulturního dědictví Zlenice.
Později, 10. října 2015 se část našich členů (Věra a Josef Hoffelner)
zúčastnila tradičního srazu převozníků, který se tentokrát konal na Sázavě na
Žampachu.
Definitivní tečku za letošní sezónou učinilo tradiční závěrečné vytažení
převoznické lodi a nájezdu na zlenické straně z vody, které se uskutečnilo
v sobotu 31. října 2015. Byla ukončena devatenáctá sezóna našeho působení ve
zdejším areálu říčních lázní. Zda se nám podaří získat areál do pronájmu i na
příští rok dnes bohužel nevíme. Přihlásíme se do vypsaného výběrového řízení a
budeme čekat a snad se i těšit na další sezónu, která by se bezpochyby nesla
v duchu kulatých oslav dvaceti let našeho působení. Přejme si tedy mnoho štěstí.
Tato výroční zpráva byla předložena a schválena na členské schůzi členů
a příznivců Spolku 26. listopadu roku 2015 v restauraci „U Vávrů“ v Praze 2
na Vinohradech v Šubertově ulici č. or. 4.
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. V letošním
roce bude pochopitelně využit při přípravě přihlášky našeho Spolku do
výběrového řízení na pronájem říčních lázní, který bude obecní zastupitelstvo
vypisovat.
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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, rychlá 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

16

K historii koupadel, říčních lázní a senohrabské plovárny
Malebné údolí Mnichovky a především její soutok se Zlatou řekou, jak
nazývali Sázavu trempové 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.–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 až do roku
1920, 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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Některé z našich nových přírůstků

Pohlednice vydána nákladem knihkupectví J. Kašky v Kolíně a odeslána
ze Senohrab 8. srpna 1916.

Pozvánka na turnaj v nohejbalu na Baštírnu v Senohrabech (1986)
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Několik fotografií z roku 1996
aneb plovárna před naším příchodem
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20

21

22

Z archivu Františka Dostála

23

18. dubna 2015 – spouštění lodi na vodu a první brigáda

Výroba nových podlážek do převoznické lodi

Sázení dalšího vánočního stromu
24

Na cestě k Sázavě

Instalace nových podlážek na dno lodi

25

Nová paluba a první jarní jízda

Na druhý břeh poprvé
26

30. května 2015 – sjezd buldočků v Poddubí

Buldočci se sjíždějí na sraz do Poddubí

Nakonec se jich sešlo 199

27

11. června 2015 – instalace koupacího mola

Koupací vorek je na svém místě

Posekaná plovárna čeká na první návštěvníky

28

Nově natřené lázeňské kabiny

Nový nátěr dostal i převoznický domeček

29

14. června 2015 – nová čísla na lázeňských kabinách

Sprejování nových čísel na dveře lázeňských kabin

Hotovo

30

2. července 2015 – Foralovci na plovárně

Na počátku července se na plovárně usídlila
sympatická skupina Foralovců z Olomouce

Navázali jsme přátelské vztahy
31

11. července 2015 – vzpomínka k výročí Mistra Jana Husa

Setkání v údolí Mnichovky u pomníku

Patrik Líbal hovoří o historii zdejšího místa

32

18. až 19. července 2015 – krásný víkend

Manželé Bezděkovi a milé setkání s nimi

srpen 2015 – vedro a sucho

Sucho nejlépe vystihuje letecký pohled na plovárnu
pořízený při jedné z početných svateb v hotelu Kormorán

33

Ostrovy písku na protější zlenické straně

Velký ostrov v záhybu řeky nad plovárnou

34

20. srpna 2015 – letecké snímkování plovárny

Sucho vykreslilo v travním porostu dávno zaniklé konstrukce
původní plovárny i středověkých objektů

Letecké pohledy na plovárnu nám poskytnul Šimon Nosek

35

23. srpna 2015 – na plovárně s Františkem Dostálem

Milá návštěva – fotograf František Dostál nás potěšil mnoha historkami
z idylických dob senohrabské plovárny

Snad i jemu se mezi námi líbilo

36

29. až 30. srpna 2015 – poslední prázdninový víkend

Krásné počasí a plovárna plná malých vodáků

Léto jako malované

37

Stanové tábořiště v permanenci

Přívoz se potýká s nedostatkem vody

38

Lázeňská idyla

Jeden z nejkrásnějších víkendů letošního roku,
poslední prázdninový

39

Jedna z početných svateb letošního roku

Plná plovárna

40

Večerní koncert na Baštírně

Škola nejmladších převozníků

41

Letos nás navštívili i mladí vodáci

A pilně trénovali

42

11. září 2015 – svatba Verunky a Tomáše

Ranní mlhu prorážejí první balóny
43

Zázemí svatebčanů

Květiny i stolek pro oddávající jsou připraveny

44

Sýrové menu

Ráj uzenářských dobrot

45

Květina k obřadu

Svatebním dress codem byla proužkatá

46

Na cestě k oltáři

Své ano si řekli pod lípou
47

Verunka a Tomáš

Skupinové foto svatebčanů

48

Skupina Péro za kloboukem

První taneček

49

Večerní posezení

Los Culos

50

31. října 2015 – konec sezóny

Poslední cesta letošní sezóny

Úklid lodní paluby

51

Loď již částečně na souši

Na cestě k zimnímu spánku

52

Očista lodi

Úklid do loděnice

53

Na závěr trochu podzimní nostalgie

54

55

SNAD ZASE NA JAŘE 2016

s pomocí kolektivní paměti a fotografií Oldřicha Forala, Vladimíra
Havelky, Petra Juřiny, Vojtěcha Kašpara, Patrika Líbala, Jakuba
Likovského, Šimona Noska, Josefa Spurného a Alice Svaté
sestavil a sepsal:

Senohraby 2015
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