ČLEN SVAZKU OBCÍ

ŠTIC
ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HO
Číslo 2, ročník VII, 28.7.2011
uvnitř
tohoto
vydání

ze zastupitelstva
z obecního úřadu
spol. rubrika
nebojme se podnikat

2-4
5
6
7-8

knihovna, historie
dětský den
stalo se –chystá se
soutěž

9
10
11
12

Aktuální informace k
uzavírce silnice III/2427 z Klíčan do Hoštic
Vážení občané,
po dlouhých tahanicích, mnoha slibech Odboru dopravy a SUS Středočeského kraje
(od r.2005), trvalých našich i Vašich stížností na stav komunikace Klíčany – Hoštice
na SUS, Středočeský kraj, Ministerstvo dopravy ČR atd. nám bylo dne 20.7.2011
oznámeno, že
silnice III/2427 z Klíčan do Hoštic
se od 3.8.2011 bude rekonstruovat. Od tohoto data cca 14 dní bude platit úplná
uzavírka této komunikace. Nejsem si však jist, že jako od 1.7. bude náležitě označena
jak v Klíčanech, tak i Hošticích, proto Vás chci upozornit, že od 1.8.2011touto
komunikací neprojedete.
Vzhledem k tomu, že tuto informaci dávám s předstihem (20.7.2011), tak doufám, že
se až do okamžiku rekonstrukce již nic mimořádného nestane a strašidlo našich řidičů
do konce deštivého léta zmizí. V případě změn Vás budeme informovat především
hlášením obecního rozhlasu a na našich internetových stránkách.
Podle současného počasí Vám spíš na zbytek prázdnin a léta přeji především
oddychnutí si od běžných starostí a mnoho hub.

JUDr. Vladimír Palák, starosta
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Ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Vodochody schválilo:
1. Návrh smlouvy č.UZSVM/S6655/2010-HMSO o bezúplatný převod od ČR,
parc.č.524/4, k.ú. Hoštice u Vodochod.
2. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní – o převodu nemovitosti - KRÁLOVSKÁ
KOLEGIÁLNÍ KAPITULA SV. PETRA a PAVLA NA VYŠEHRADĚ – pozemky k rybníku „AMERIKA“.
3. Návrh p. ing.Nováka na prodej pozemků oddělených z parc.č. 489/10 k.ú. Hoštice u
Vodochod bez cca 6m2 pozemku pod žumpou. Veškeré náklady si hradí kupující
(návrh smlouvy, vklad, atd.).
4. Návrh smlouvy s CTS corp., s.r.o., Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7 pro zpracování
žádosti a dokumentace o dotaci na snížení imisní zátěže – komunální technika.
5. Závěrečný účet hospodaření obce Vodochody za r.2010 bez výhrad.
6. Zastupitelstvo obce Vodochody schválilo návrh dodatku č.1 smlouvy uzavřené dne
27.8.2010 s GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 190 00 Praha 9 – Vysočany.
7. Splátkový kalendář s Nortpoint Management s.r.o., člen koncernu, podle kterého
obci Vodochody zaplatí příspěvek 2,5 mil. včetně úroků.
8. Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 6 a § 18
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
– Technický dozor investora.
9. Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 6 a § 18
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
– Bezpečnost práce.
10. Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 6 a § 18
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
– Investiční úvěr.
11. Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 6 a § 18
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
– Autorský dozor.
12. Technický standard vodohospodářských staveb - kanalizace.
Zastupitelstvo obce Vodochody neschválilo:
1. Návrh změny nájemní smlouvy č.004821-000-00 ze dne 12.10.1999 o snížení
nájmu se společností T-mobile.
2. Účast na valné hromadě VKM dne 28.5.2011 vzhledem k výši akciového podílu.
3. Žádost o odkoupení pozemku dle GP238-17/2011 ze dne 11.4.2011 za cenu 250.Kč/m2 a navrhuje zpracovat znalecký posudek, kterým by se cena řídila.
4. Dodatek č.3 ke smlouvě o spolupráci na technickém zabezpečení toku proti
povodňovým stavům při povodňových situacích na Hoštickém a Máslovickém potoku
mezi Nortpoint Management s.r.o., člen koncernu a obcí Vodochody a ukládá
starostovi jej nechat posoudit smluvní AK.
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5. Návrh servisní smlouvy mezi JD ROZHLASY s.r.o.,Rožnov p.Radhoštěm a obcí
Vodochody pro zajištění trvalého servisu obecního rozhlasu a ukládá místostarostovi
oslovit min. další 2 firmy pro zpracování nabídky shodně s návrhem zpracovaným
firmou JD Rozhlasy, aby bylo srovnání a předložit všechny nabídky zastupitelstvu
k projednání.
6. Podnět ke zpracování žádosti o poskytnutí dotace ze SR na rozvoj infrastruktury
obce – „Azylové bydlení“ z důvodů, že obec nevlastní vhodné bytové prostory.

Zastupitelstvo obce Vodochody vzalo na vědomí:
-

Zprávu předsedy oddílu kopané p.Dvořáka k rekonstrukci a doplnění vybavení

kabin, která byla ústně odsouhlasena členy TJ Sokol Vodochody. Náklady na
rekonstrukci a vybavení kabin činní cca 280 tis. Kč. Uvedl: Valná hromada TJ Sokol
Vodochody sice vše schválí, ale v zápětí jsou všechny zápisy předělané.
- Vyjádření předsedy TJ Sokol Vodochody pana Tichého – podmínky se nezměnily.
Na říjnové valné hromadě byla odsouhlasena částka 80 tis. Kč. Pokud má Sokol
proplatit rekonstrukci kabin měl by pan Dvořák předložit cenovou nabídku. Pan Tichý
si myslí, že je rekonstrukce předražená.
- Zprávy předsedů finančního výboru, kontrolního výboru, sociální komise, sportovní a
kulturní komise, stavební komise. Starosta upozornil, že předsedové sociální a KaS
komise dosud nedoručili plány činnosti r. 2011 a nevyhotovili zápisy z jednání .
- Stav řízení o dotaci na kanalizaci – 10.5.- prohlídky místa stavby kanalizace a ČOV
zájemci, 17.5. - uzávěrka cenových nabídek, 19.5. - otevírání obálek, 25.5 - žádost
MŽP ČR o prodloužení termínu pro předložení podkladů potřebných k následnému
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, 30.5. - vyhodnocení nabídek a výzvy k doplnění nedostatků nabídek, 7.6. - vyhodnocení nabídek – 22.6. - výběr dodavatele je
ukončen, materiály byly zaslány na ŠFŽP a s jejich doporučením MŽP ČR
včetně žádostí o prodloužení termínu (scházel cca 1 měsíc), ostatní řízení budou
pokračovat. Po rozhodnutí MŽP by měla být podepsána smlouva s dodavatelem stavby.
- Vzetí zpět žádosti paní Zedníkové na odprodej části pozemku obce, kdy po
seznámení s tím, že si musí nechat vyhotovit GP již na žádosti netrvá.
- Sběr bioodpadu firmou IPODEC – dle jejich vyjádření cenu zachovají, cca 800 Kč/
rok 240 l kontejner, resp. období sekání trávy, jsou ochotni vyvážet 1x14 dní i
minimální počet (nyní 8 lidí), protože vyvážejí Zdiby.
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- Stav zpracování smlouvy kabiny mezi TJ Sokol a odd.kopaná – Tichý návrh smlouvy
dostali, nechali odsouhlasit právním oddělením ČSTV, nyní už je hotova, tak zašlou
předsedovi p.Dvořákovi, lze podepsat.
- Návrh obce Vodochody na odkoupení kabin – projednal výkonný výbor TJ Sokol
Vodochody – nemají zájem prodat.
- Nechanický – podal zprávu o provedené kontrole pokladny a plnění rozpočtu – není
zapotřebí RO.
- Silnice III/2427 z Klíčan do Hoštic – z 12.5. 2011 - v Klíčanech proběhlo jednání
všech dotčených obcí a orgánů (DI P ČR, MÚ Brandýs/L., KÚ, SUS, Klíčany,
Vodochody, Máslovice ) před rozhodováním správního orgánu o stavu a možnostech
opravy nebo rekonstrukce vozovky.
- Silnice III/2427 z Klíčan do Hoštic – z 23.6.2011 doručeno rozhodnutí správního
orgánu o úplné uzavírce této komunikace od 1.7.2011 do doby provedení celoplošné
opravy v celém úseku této komunikace.
- Z jednání zastupitelstva dne 4.7.2011 starosta podal zprávu – rozhodnutí odboru
dopravy MÚ Brandýs/L. i obce Vodochody silnici uzavřít bylo naplněno předpokladem,
že v případě kdy jde o havarijní stav komunikace, tak jediné peníze, které lze na
rekonstrukci použít jsou peníze z havarijního fondu StřK. Záruka toho, že peníze na
tuto akci budou přiděleny a že to Rada nebo zast.StřK tuto investici schválí, však
není.
Čerpání z fondu přislíbil ved.dopravy a nám.SUS ad., po dlouhých jednáních na Stř.K.
Rozhodnutí v tomto k 4.7.2011 ještě nenabylo právní moci, ale z naší strany by bylo
nesmyslné se odvolávat, protože možností, aby StřK na tuto investici dal peníze, zase
tolik není.
- Zprávy předsedů výborů a komisí o činnosti výborů a komisí.

Zastupitelstvo obce Vodochody uložilo:
- Účetní obce odstranit nedostatky z provedené kontroly hospodaření za r. 2010.
- Ing. Lomnickému dopracování technického standartu vodohospodářských staveb
v obci Vodochody.
- Předsedovi Sociální komise a Komise pro sport a kulturu zpracovat plán činnosti na
rok 2011 včetně zápisů z jednání komisí do příštího zasedání zastupitelstva.
- Účetní kompenzovat přeplatek za rok 2010 s dotací na rok 2011 pro TJ Sokol
Vodochody – oddíl kopané.¨
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Obecní úřad
Vážení občané, chtěl bych vás stručně informovat o některých akcích
realizovaných v poslední době :
Ve dnech 13.6.-17.6. 2011 byla provedena rekonstrukce schodů v ulici Ke Kovárně
v rámci reklamace.
Byla opravena opěrná zeď u školy , která byla na několika místech zborcená, další
terénní úpravy budou probíhat.
Bylo opraveno a natřeno zábradlí u autobusové zastávky ve Vodochodech.
Na svahu u fotbalového hřiště byly instalovány čtyři nové lavičky pro fotbalové
fanoušky.
V sobotu 11.6.2011 se uskutečnil první odvoz bioodpadu a bude pokračovat
každých 14 dní. Proto tímto žádám ty, kdo by měli zájem o takovou službu, aby se
informovali na Obecním úřadě.
Chtěl bych požádat všechny obyvatele, aby udržovali pořádek kolem kontejnerů,
rozhodně to není hezká podívaná - viz foto dole.
Informace o výstavbě kanalizace a ČOV najdete na jiném místě tohoto Zpravodaje.
F. Stojec
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Společenská rubrika
V období od konce března do konce
června roku 2011 oslavili svá
významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:
z Vodochod
•

paní Veselá Miloslava

•

paní Gromanová Irmtraud

•

pan Košša Josef

•

pan Šťastný Václav

•

pan Kolář Karel

V období od konce března 2011do
konce července nás navždy opustili
tito naši spoluobčané:

•

pan Jansa Adolf ( Hoštice)

•

paní Lorencová Emilie
( Vodochody)

•

paní Zdešková Miloslava
( Hoštice)

Rodinám zemřelých vyslovujeme
upřímnou soustrast .

•

z Hoštic
•

paní Hlaváčová Marie

•

paní Filingerová Květa

•

paní Ulická Olga

•

pan Procházka Josef

Všem jubilantům srdečně
gratulujeme a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.

V březnu letošního roku se narodila
Laura Halušková ( Vodochody).
Rodičům blahopřejeme a Lauře
přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky
v jejím životě.
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Nebojme se podnikat—

pokračování z min. čísla

Podnikání pro skupinu 50+
Jak na podnikatelský záměr
Pro sestavení podnikatelského záměru existuje řada návodů. Při sestavování by se
mělo přihlédnout k účelu, pro který je záměr vytvářený. Podnikatelský záměr se
obvykle sestavuje pro potřeby získání úvěru, soukromého investora, společníka
nebo například pro účely získání grantu. Podnikatelský záměr je ale dobré
formulovat také na začátku podnikání nebo při hledání nové podnikatelské
příležitosti.
Záměr obvykle obsahuje tyto části:
Shrnutí – realizační resumé
Realizační resumé představuje přibližně jedno až dvoustránkové shrnutí
nejdůležitějších bodů podnikatelského záměru, které umožňuje čtenáři zjistit na
první pohled podstatu záměru (vzpomeňte si na výtahovou prezentaci, také zde
může resumé rozhodnout o tom, zda hra pokračuje nebo končí – řečeno
s nadsázkou).
Charakteristika firmy a jejích cílů
Tuto část zpracovávají především firmy, které již vyvíjejí podnikatelské aktivity a
které plánují rozšíření nebo diverzifikaci. Měly by popsat dosavadní vývoj a
současnou situaci podniku, stejně jako jeho právní formu a budoucnost z hlediska
podnikatelských cílů a strategií.
Při stanovování cílů je potřeba splnit požadavky, které jsou na cíle kladeny. Tyto
požadavky jsou vyjádřeny v označení „SMART“ = představuje zkratku sestávající se
z počátečních písmen vlastností cílů – specifické (S), měřitelné (M), akceptovatelné
(A), realizovatelné (R), termínované (T).
Management a zaměstnanci
Zde by měl podnik popsat svou organizační strukturu včetně vymezení pravomoci
a odpovědnosti jednotlivých řídících pracovníků. Je třeba uvést, kdo řídí firmu, jaké
jsou jeho odborné a podnikatelské zkušenosti. Nezbytná je charakteristika klíčových
pracovníků, tedy těch zaměstnanců, kteří jsou pro firmu díky svým vlastnostem a
schopnostem obzvláště důležití. Co se řadových zaměstnanců týče, podnik zde
uvede, kolik má zaměstnanců, jaká je jejich kvalifikace, případně věkové složení.
Mimoto by firma měla popsat politiku odměňování a dlouhodobé záměry a cíle
v oblasti lidských zdrojů.
Popis výrobku či služby
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Nebojme se podnikat
se zmiňovat o technické charakteristice produktu, musíme brát ohled na fakt, že se
náš záměr dostane do rukou lidem, kteří se technikou příliš nezabývají. Proto se
musíme vyjadřovat tak, aby nám porozuměl i laik. V případě služby bychom měli
upřesnit, v čem spočívá, jak funguje, jak chceme tuto službu poskytovat a která
zařízení a vybavení k tomu potřebujeme.
Tržní prostředí
Výzkum tržního prostředí by nám měl pomoci odpovědět na otázku, zda existuje
pro náš výrobek či službu trh, a dále nám umožňuje poznat, kdo představuje naši
konkurenci. Z toho vyplývá, že základní výzkum trhu zahrnuje dvě oblasti: analýzu
trhu a analýzu konkurence.
Marketingové nástroje
Dobrý marketing je důležitý pro každé podnikání. Můžeme mít sebelepší výrobek,
ale pokud o něm nedáme vědět lidem a nezajistíme odbyt, bude nám nápad
k ničemu.
Základní stavební kámen marketingové koncepce tvoří tzv. marketingový mix, který
v sobě zahrnuje čtyři oblasti marketingu – výrobek (product), cenu (price), podporu
prodeje (place) a distribuční kanály (promotion). Často se hovoří o mixu 4P nebo
5P (zde je mix doplněn o lidský faktor neboli people).
Výrobní plán / plán produkce
Výrobní plán obsahuje popis druhu výrobního zařízení, kapitálové vybavení,
požadavky na pracovní sílu, tj. vše, co je potřebné k zajištění výroby, včetně
zásobovací politiky a řízení výroby.
Provozní prostory
V podnikatelském záměru bychom měli uvést působiště podniku a zdůvodnit, proč
jsme si je vybrali. Obecně jsou při volbě umístění provozních prostor (popř. výrobní
jednotky) zohledňovány infrastruktura, finanční a daňové aspekty, klimatické
podmínky, ekologické požadavky.
Finanční analýza
Finanční analýza představuje jednu z nejdůležitějších částí podnikatelského
záměru, protože je na základě konkrétních čísel patrné, kolik peněz potřebujeme
k financování záměru, zda je záměr rentabilní a jestli má šanci na dlouhodobou
existenci. Obecně tvoří finanční analýzu dvě části: analýza zdrojů financování a
finanční plán. V podstatě každý podnikatel si dělá finanční analýzu, i když
nesestavuje kompletní podnikatelský záměr.
Přílohy
Na závěr podnikatelského záměru se uvádí přílohy. Jejich rozsah je proměnlivý
v závislosti na typu a rozsahu podnikání. Mohou zahrnovat např. výpisy
z obchodního rejstříku, výkazy zisků a ztrát, rozvahy, výkaz peněžních toků,
výsledky průzkumů trhu, fotografie, životopisy, technické výkresy, letáky, schémata
apod.
Jana Vinšová
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Knihovna
Vážení čtenáři z Vodochod a Hoštic,
jsem ráda, že vás opět mohu pozvat do naší knihovny. Nyní v době prázdnin
budete mit z čeho vybírat. Přivezli jsme nové knihy ze spřátelené knihovny v
Říčanech
a Mladé Boleslavi. Provoz knohvny i přes prázdniny zůstavá stejný , tj. pondělí a
čtvrtek od 13 do18 hod.
Dále prosím, abyste vraceli knihy včas, je velký počet čtenářů, kteří mají knihy příliš
dlouho. Děkuji a těším se na vaši návštěvu
A.Nechanická, knihovnice
Rovněž bychom chtěli naše malé čtenáře zapojit do malé vědomostní soutěže,
kterou pro Vás přichystala p. Eva Drdová z kulturní a sportovní komise ve

Hoštice před 70 lety
Toto je heslo
„ Hoštice“,
zveřejněné v
Ročence okresu
Národního souručenství
Karlín-venkov,
vydané r. 1941.
Obsahem
ročenky byl
místopis všech
obcí Karlínska,
který uspořádal
Jaroslav Folta,
okresní tajemník Náodního
souručenství .
V příštím číslem
otiskneme heslo
„Vodochody“.
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Dětský den ve Vodochodech
Letošní dětský den proběhl za velmi příznivého počasí –až vedra – na fotbalovém
hřišti ve Vodochodech v neděli 5.června 2011 odpoledne v době od 13 do 17 hodin.
Organizačně dětský den zajišťovala sociální komise při OÚ Vodochody ve
spolupráci se sportovní a kulturní komisí při OÚ Vodochody. Pomoci přišli i další
dobrovolníci ( např. ze sdružení Dobrovolní hasiči Vodochody – Hoštice), kterým za
tuto nezištnou pomoc patří velký dík. Cestáři dětem složili trampolínu, kde si menší
děti mohly pořádně zaskákat i ve dvojicích, větší děti pouze po jednom. Jednotlivé
soutěžní disciplíny byly tentokrát rozmístěny po celé ploše fotbalového hřiště. Děti
soutěžily vždy po dvojicích, podle umístění dostávaly jeden nebo dva „vodohoše“ penízky, které graficky navrhla členka sociální komise Daniela Tejklová. Za získané
penízky si pak mohly nakoupit v provizorním obchůdku v kabinách různé sladkosti.
Soutěžící děti dostaly i pití, nanuk a mohly si opéct buřty na ohni připraveném za
fotbalovou brankou. Ve 14 hodin přivezl pán z BergTEAMU z Klecan robustní
šlapací auta – jedno pro menší děti ( ty mohly jezdit na zpevněné ploše u
autobusové zastávky) a jedno pro
větší děti, které se mohly prohánět i
po hřišti.
Na větším autíčku se
povozili i tatínkové s menšími dětmi,
neboť autíčko má nosnost kolem 100
kg a hlavně nastavitelnou sedačku.
Díky příznivému počasí, pomoci
mnoha dobrovolníků a účasti velkého
počtu dětí se dětský den letos
opravdu vydařil.
Na závěr trocha statistiky: celkem se
zúčastnilo soutěží 41 dětí ve věku od
3 do 12 let; z toho bylo 25 dětí
z Vodochod, 5 dětí z Hoštic, 4 děti z Klíčan, 3 děti z Prahy, 1 dítě z Drast, 1 dítě ze
Sedlce, 1 dítě z Hradištka a 1 dítě z Lužic. Potěšující je, že mezi dobrovolníky letos
byli i Eliška Siváková a Sabina a Aleš Staňkovi, kterým tímto ještě jednou veřejně

Stalo se – chystá se
První Jarní tvoření na Odolce
V sobotu 26.března 2011 uspořádalo občanské sdružení Pravý Hradec z Klecan
společně s mateřskou školou v Odolena Vodě, družinou při ZŠ Odolena Voda a
mnoha drátenicemi, šperkařkami, krajkářkami, řezbářem, se společností BONA a s
mnoha dalšími majitelkami šikovných rukou z Odolena Vody a širokého okolí v ZK
Aero Odolena Voda velké tvůrčí dílny spojené s výstavou i prodejem nejrůznějších
krásných výrobků týkajících se tematicky jara a Velikonoc. Dospělí i děti si mohli
vyzkoušet všechna řemesla, skoro každé dítě si odnášelo mramorované vajíčko,
vlastnoručně potisknuté tričko, šperk nebo perníček. Kulturní komise Rady Odolena
Vody nám pomohla připravit oba sály a zaplatila nájem, město Klecany nám půjčilo
16 stolů, bez kterých bychom se neobešli. Moc děkujeme za pomoc jim i mnoha
brigádníkům a dobrovolníkům, bez kterých bychom se také neobešli. Celkem se
akce zúčastnilo na 300 lidí, celková atmosféra byla velmi tvůrčí a pohodová a jarně
laděná, přestože venku panovalo nevlídné počasí.
Fotografie z tohoto sobotního odpoledne najdete na stránkách fotografa Pavla
Novotného z Odolena Vody : http://www.fotonovotny.cz/reportaz/tvoreni/index.htm.
Moc děkujeme také všem vystavujícím a předvádějícím za jejich neúnavné
vysvětlování, co a jak se má dělat. Doufáme, že jim i návštěvníkům se celá akce
líbila. Příští rok před Velikonocemi opět na Odolce nashledanou ! Nebo možná již
v říjnu letošního roku - sledujte tradiční vylepovací plochy!
Zdeňka Tomášová, Jitka Holoubková

Akce připravované komisí pro kulturu a sport
Milí spoluobčané, v příští divadelní sezóně bychom vás rádi pozvali na zájezd do
divadla. Předpokládaný termín akce je říjen 2011 - leden 2012. Pokusíme se pro
vás zajistit vstupenky do Národního divadla, a to na komedii "Sluha dvou pánů" s
Miroslavem Donutilem v hlavní roli. Toto představení je v repertoáru ND již patnáct
let, mělo více než 450 repríz a pokaždé je beznadějně vyprodané. Ceny vstupenek
jsou sice dražší oproti jiným divadlům, ale určitě vám to plně vynahradí prožitek z
návštěvy našeho nejkrásnějšího divadla. Pokud nám nevyjde představení v
Národním divadle, chtěli bychom zajistit vstupenky na komedii "Brouk v hlavě" v
Divadle na Vinohradech s Viktorem Preissem v hlavní roli. Máte-li nějaký tip na
pěkné představení v jiném pražském divadle, budeme rádi, když nás kontaktujete
na emailové adrese sport@vodochody.cz
Eva Drdová, komise pro kulturu a sport
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Soutěž
Místní knihovna Vodochody připravila pro všechny děti soutěž
Pro mladší děti: Všechny mladší děti vyzýváme, aby nakreslily obrázek na téma
„Moje oblíbená pohádková postava“. Nakreslete obrázek, na zadní stranu napište
svoje jméno, adresu a věk. Obrázky můžete odevzdávat až do 30. září v knihovně
paní Nechanické. Nejkrásnější obrázek obdrží knížku.
Pro starší děti knihovna připravila otázky z oblasti literatury.
Mezi naše nejznámější autory patří Karel Čapek. Narodil se v Malých Svatoňovicích
v roce 1890. Pocházel z rodiny lékaře jako nejmladší ze tří dětí. Bratr Josef vynikl
jako malíř a spisovatel, sestra Helena kromě několika próz je autorkou
vzpomínkové knihy Moji milí bratři (1962). Karel Čapek byl žurnalistou, prozaikem,
dramatikem, překladatelem, kritikem a autorem knih pro děti. Byl významným
autorem své doby, jeho díla jsou však aktuální i dnes. Ačkoli jsou jeho romány s
nádechem sci-fi, hlavním tématem je varování před fašismem a rasismem, který v
době Čapkova života mohutně sílil.
1. Karel Čapek podlehl zápalu plic. Víte, v kterém roce zemřel?
a) v roce 1938
b) v roce 1945
c) v roce 1948
2. V jednom ze svých děl z roku 1920 poprvé použil slovo,
které se rozšířilo do celého světa. Autorství tohoto slova se
přisuzuje jeho bratru Josefovi. Víte, o které slovo se jedná?
a) bikini
b) robot
c) taxi
3. Víte, v kterém díle bylo toto slovo poprvé uvedeno?
a) R.U.R.
b) Věc Makropulos
c) Továrna na absolutno
4. Znáte alespoň jednu knížku, kterou Karel Čapek napsal
pro děti?
Odpovědní lístek
1.

A

B

C

2.

A

B

C

3.

A

B

C

4dddddddddddddd
Jméno:

Ustřihněte odpovědní lístek, vyplňte a
odneste do knihovny do 30. 9.2011.
Odpovědi můžete zasílat i emailem na adresu
nechanickaanna@seznam.cz.
Vylosovaný výherce obdrží knížku.
Věk:

Adresa:
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