Plesové noviny
Milé dámy, milí pánové,
vítáme vás již na 5. plese kutnohorských neziskových organizací. Jsme rádi, že jste zavítali mezi
nás. Kromě hudby k tanci v podání kapely Tady&Odjinud jsme pro vás připravili různé aktivity
a soutěže v prostoru boční restaurace, překvapení plesu, tombolu a občerstvení. Dnes také
vyhlásíme vítěze v soutěži o nejlepší jablečný dezert. Občerstvení je pro vás připraveno po
celou dobu plesu formou švédského stolu v pravé části sálu.
Všechny potřebné informace najdete v programu na poslední straně novin.
Výtěžek plesu budeme moci díky vám opět věnovat na údržbu obnoveného Sklenářova dolíku.
Děkujeme, že jste nás přišli podpořit a přejeme vám příjemnou zábavu!
Skaut Kutná Hora, Denemark, Oblastní charita Kutná Hora, KHnet.info,
Rytmus Střední Čechy, Kaňkovské sedlo

Sklenářův dolík - místo, o které společně pečujeme již pátým rokem
O Sklenářově dolíku toho na našem plese bylo řečeno již mnoho. Pojďme
se tam teď zkusit na chvíli vypravit, alespoň takto při čtení Plesových novin,
třeba v rámci pauzy mezi tancem. Tak tedy: přicházíme od východu, tedy
skutečného východu co by světové strany, od velkého asfaltového parkoviště. Vstupní zátaras bránící
vjezdu aut naleznete většinou postavený, ale čas od času tam jsme uvnitř, a to pak zátaras sklopíme
a jedeme do dolíku autem. Hodí se to, když je potřeba dělat uvnitř údržbu. Zároveň chceme pro vás,
návštěvníky, udržet dolík klidným místem.
Alej ořešáků je to první, co vás při návštěvě upoutá. Šestadvacet kmenů vysazených do dvou řad.
Schválně se zkuste vydat středem mezi těmito vzrostlými velikány. Uchvátí vás jejich klid a velikost. Loučka
pod ořešáky je první ze čtyř udržovaných travnatých ploch v této lokalitě. Druhá je hned naproti, Loučka
U řešetláku. Ale nepředbíhejme a vydejme se dál po cestě vpravo. Hned za ořešáky vás zaujme jeden
z nejstarších stromů v dolíku, Pyrus communis, hrušeň obecná. Bude mít jistě něco málo přes 70 let.
V křoviskách za hrušní je hromádka s biokompostem. Jedno z mála míst, kam dáváme třeba listí nebo
trávu ze sekačky. Dolík potřebuje taková místa. Cesta dále stoupá do strmého kopce a pokračuje do hlubin
původních keřů směrem ke Starým stromům. Postůjte chvíli u cedule Sklenářovy stezky na téma Bohatství
starých stromů. Celou tuto část dolíku ponecháváme právě kvůli nim v původním stavu. Každá suchá větev
či suchý kmen stromu zde mají svůj význam. Jsou především domovem ptactva a hmyzu.
Na křižovatce cest se dejte vlevo tak, jako byste se chtěli vrátit k východu. Neminete Loučku u smrčku,
třetí naší udržovanou travnatou plochou. Smrček na ní asi vezme za své, protože letošní zimu opět sloužil
jako závěsný strom pro pověšení dobrot zvířatům a ta mu dala zabrat. Těsně vedle loučky je zpevněná
plocha pro pétanque, která v kombinaci s dřevěným posezením slouží jako fajn relax zóna. Ještěrkovník
a ježkovník, na první pohled dvě nevábné hromady, převážně z klacků, listí a kamení. Věřte, že i ty zde mají
svůj význam a o jejich vzhled se staráme. Uvnitř těchto
hromad žijí tvorové, kteří tu byli i dříve než ty naše
prašné cesty a teď se zde ukrývají. Studna vpravo u cesty
není studna ale zkušební vrt, který je starý více jak
pětadvacet let. Dokazuje, že u nás ve Sklenářově dolíku
se voda opravdu neudrží a mizí kdesi v hlubinách. Jeho
vstup jsme proto takto zabezpečili a v legendě použili
zmínku o pomyslném vstupu do sklepů pana Sklenáře,
kde jsou uchovány ty nejbáječnější zavařeniny,
marmelády a třeba kalvádos z plodů v dolíku vyrostlých.
Více je to psáno na jedné z velkých cedulí naučné stezky
pana Sklenáře. Dále přicházíte k Loučce u řešetláku, asi
nejhezčí udržované travnaté ploše, kterou zde máme.

MAPKA SKLENÁŘOVA DOLÍKU

Loučky sekáme pravidelně a pejsky prosíme, aby se jim vyhnuli.
Místo pro velkou vodu – co se stane při velkých deštích? Z okolních polí se povalí spousty vody
a Sklenářův dolík může posloužit jako její shromaždiště, jako retenční nádrž. Ústí sem dva páry trubek
a část vlevo od východu by při velké vodě měla být vodou naplněna. Proto v ní nechceme žádné stavby
a ani zde nenecháváme zbytečně ležet staré kmeny stromů. Naši dnešní prohlídku končíme na místě,
kolem kterého jsme šli na začátku, u Východního altánu. Jeden ze dvou zastřešených dolíkovských altánů
může sloužit třeba k posezení u dobré knihy.
O ostatním zákoutích dolíku zase za chvíli. A teď už šup šup zpátky na parket J.
Tentokrát naši prohlídku Sklenářovým dolíkem začínáme na křižovatce v jeho nitru. Křižovatce zvané
„téčko“. Od ní dál na západ po vaší pravici ještě stále stojí stará a dobrá Švestka domácí – námi chráněný
zástupce nejstarších stromů v dolíku. Za ní staré stromy a popadané větve tu necháváme schválně být.
Uvidíte na jaře, jaká to bude zase parádní divočina na pohled.
K rozhodnutí kudy dál vás vybízí Malý kruhák - a co v něm? – skvostné místo pro posezení při slavnostní
příležitosti. Zkuste si to představit! Paráda J. Pokud se vydáte vpravo, zláká vás zpevněná plocha pro
míčové hry a prostor pro případnou další investici do této lokality v podobě zpevnění svahu ze dvou stran
podél této zpevněné plochy a zbudování jakési formy zábrany či posezení zároveň. Uvidíme.
Pokud v dolíku naleznete ohniště, nejsme za to rádi, ohniště na zemi sem nepatří. Pokud si tam při akci
rozděláme oheň, po ukončení ho po sobě opět uklidíme. Když projdete Malým kruhákem rovně, ocitnete
se v Labyrintu švestiček – unikátním to místě vhodné třeba na hry „potmě“. Provázkové bludiště
a zarostlé koruny mladých švestek dodávají místu kouzelnou atmosféru. Počkejte si na to. Už na
Sklenářově dni.
A vydáte-li se podél Malého kruháku vlevo a pak vzhůru, dojdete až k Divadýlku – ke čtvrté a poslední
udržované travnaté ploše včetně altánu. Své jméno nese díky první velké akci při slavnostním otevření
dolíku. Ano, bylo to divadlo, pojízdné Divadélko Kůzle, které zde vystupovalo. Místo jako stvořené pro
takovéto akce. A právě proto nemůže být uprostřed ohniště. Chceme čistou travnatou loučku pro
posezení. Jestli jste byli pozorní, všimli jste si vysoké a obrovské koruny třešně. Pokud ne, buďte si jisti, že
ona vás viděla. Tak z velké výšky vzhlíží. Přijďte za ní zase v červnu, odmění vás.
Nad Divadýlkem se nachází posezení Pod jabloní. Je jednoznačně místem s nejvyšší dolíkovskou
nadmořskou výškou. Nacházíte se 300 m nad hladinou moře. Na město Kutná Hora slušně vysoko. Zvláště
teď v zimě, kdy není listí na stromech, je vidět až k Východní bráně. Od jabloně dolů bývá pár dnů
v roce Jahodový svah. Neuvěřitelné, v nadmořské výšce 300 m na okraji Kutné Hory louka plná lesních
jahod. Právě proto ji sekáme jen tak zlehka. Těšíme se na ty sladké plody. A teď v zimě, když je trochu
sněhu, ideální na ježdění.
Své putování ukončíme společně u Západní brány. U krásného a také po mnoho desetiletí jediného
vstupu do Sklenářova dolíku, který stále čeká na svoji důstojnou bránu. Výtěžek z tohoto plesu bude použit
třeba na její vybudování.
Děkujeme Vám za podporu a zachování přízně k tak milé lokalitě, jakou pro nás Sklenářův dolík je.
Michal Horeš - Šemík
Více informací o Sklenářově dolíku i akcích v něm pořádaných najdete na www.sklenaruvdolik.cz.

Co nového přinesl rok 2018 kutnohorským neziskovkám?
KHnet.info, z. s.
Zabýváme se stavbou a provozem počítačové metropolitní sítě, skrze kterou je
našim členům dostupný také internet. Jsme neziskovka. Veškerý přebytek členských
příspěvků, který nespotřebuje provoz sítě, vkládáme do jejího rozvoje. Máme více
než 3200 členů. Podporujeme nejrůznější projekty a akce v místě, kde působíme.
Více informací na: khnet.info
A co se nám povedlo v roce 2018? Jsme spokojeni s tím,
že se nám daří postupně zprovozňovat rozsáhlou
optickou sít´ v nové lokalitě "Třešňovka", což je
poměrně náročný projekt. Těší nás také, že v rámci
projektu KHDOŠ jsme mohli pomoci významné
charitativní organizaci a jsme rádi, že se naším členem
stala Oblastní charita Kutná Hora.

Khnetí Tmelení

Junák - Český skaut, středisko Kutná Hora, z.s.
Junák-český skaut je součástí celosvětově nejrozšířenějšího mládežnického hnutí na světě,
ovšem zahrnujícího všechny věkové kategorie. Jen v České republice je nás 60 tisíc
a celosvětově 60 miliónů! Skauting vede mladé lidi již od předškolního věku k pravdě,
samostatnosti, zodpovědnosti a přátelství. Skauting to je spolupráce, učení se praxí,
dobrodružství, vůně jehličí a celoživotní přátelství.
Více informací na: www.skautikutnahora.cz
V minulém roce jsme mimo pravidelných pátečních schůzek podnikli v rámci našich oddílů
i řadu výletů. Na jaře jsme pak zorganizovali velkou hru po městě
pro rodiče s dětmi zvanou Sorienťák a změřili své síly na velkých
závodech pro mladší děti. Některé naše soutěžní družiny se dostaly
dokonce do krajského kola. Tradičním vyvrcholením roku byly ale
opět čtrnáctidenní tábory. Podzim byl pak ve znamení 100 let
republiky. Začátek zimy jsme odstartovali Mikulášskou divadelní
besídkou pro rodiče či návštěvou Mikuláše v kutnohorské
nemocnici. 23. prosince jsme se pak již tradičně sešli na Palackého
náměstí a rozdávali Betlémské světlo. Tam se opět podařilo
Letní tábor 2018
vytvořit krásnou atmosféru a společně tak zahájit Vánoce.

Oblastní charita Kutná Hora
Charita pomáhá lidem, kteří prožívají složitou životní situaci a nemají síly ji sami, bez pomoci
druhých, vyřešit. Pomáháme dětem, mladým lidem, rodinám s dětmi, dospělým i seniorům,
dětem i dospělým se zdravotním handicapem, lidem bez domova, lidem v tíživých životních
situacích a v krizi. Nabízíme také možnost dobrovolné práce v charitě, v nemocnicích
a zařízeních sociální péče. Působíme převážně v Kutné Hoře a Čáslavi, službu rané péče
poskytujeme v celém Středočeském kraji.
Více informací na: kh.charita.cz
V roce 2018 se nám podařilo doplnit pracovní kolektivy jednotlivých středisek o nové
pracovníky, z toho máme opravdu radost. Velmi se vydařila
Tříkrálová sbírka roku 2018 i 2019, sbírka je již tradiční součástí
začátku nového roku a každým rokem přispívá mnoho štědrých
dárců. Všem dárcům a koledníkům moc děkujeme. V červnu 2018
jsme zahájili rekonstrukci domu v Poděbradově ulici čp.289 (pod
klášterem Voršilek), kde budou poskytovány tři sociální služby sociální rehabilitace, sociálně terapeutická dílna, aktivizační služby
pro zdravotně postižené a seniory. Náklady rekonstrukce z větší
části hradí Evropská unie. Jsme rádi, že budeme ve vlastním
objektu, navíc nově opraveném. Pro všechny klienty, kterým Tříkrálová sbírka 2018 vKutné Hoře
pomáháme, je to velká jistota do budoucna.

Kaňkovské sedlo, z.s.
Posláním spolku je zlepšování kvality života osob s handicapem či jiným
znevýhodněním a pořádání sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit pro širokou
veřejnost. Naše organizace nabízí rodinám nebo jednotlivcům zábavu, výlety,
ozdravné pobyty na horách, svezení na koni, příměstské tábory. Pronajímáme si
dlouhodobě volnočasové centrum Mozaika, bývalou základní školu na Kaňku, kde je
k dispozici jídelna, herna a tělocvična.
Více informací na: kankovskesedlo.cz
V roce 2018 jsme opět pořádali příměstský tábor na Kaňku v centru
Mozaika. Během čtyř týdnů se ho zúčastnilo 60 dětí. Naším novým
projektem byly Jedinečné taneční. Zúčastnily se jich děti
s poruchami autistického spektra a dalšími poruchami,
s mentálním postižením a také vozíčkáři. Taneční probíhaly od září
2018 a byly zakončeny v lednu krásným věnečkem v restauraci Na
Baště. Máme radost, že v září 2019 budou taneční opět pokračovat!

Jedinečné
taneční

DENEMARK, z. s.
V Kutné Hoře jsme činní už více než 12 let. Naše spolková činnost se postupně z klasické
ochranářské práce rozrostla do činnosti, která nejen přírodu na Kutnohorsku
ochraňuje, ale také propaguje. Máme za sebou například vybudování čtyř naučných
stezek, celkově o cca 200 naučných tabulích, a také geologickou expozici v Čížkově
skále. Snažíme se aktivně podílet nejen na ochraně jednotlivých stromů, alejí nebo
ochranářsky cenných míst, ale aktivně jsme se zapojili v minulosti například do záchrany mokřadní lokality
Chmeliště, stepních společenstev na Kaňku nebo se dlouhodobě snažíme o vyhlášení údolí Vrchlice za
Přírodní památku. Někteří ze členů spolku se v roce 2016 až 2018 věnovali vysazování a mapování krajových
ovocných odrůd v Kutné Hoře a blízkém okolí. Také byla sepsána a vydána publikace o zajímavých
stromech a keřích v Kutné Hoře a okolí.
Více informací na: denemark.jidol.cz
V roce 2018 jsme zorganizovali a pomohli se záchranou
historického kamenného mostku pod přehradou Vrchlice, vyčistili
část lesíku na Rovinách a blízkých skal v okolí reliéfu Vrchlického,
udělali několik brigád na úklid Lorčáku a nainstalovali zde budky
pro vodní ptáky. K výročí vzniku republiky jsme vysadili několik
stromů (převážně lip). Také jsme pokračovali v naší aktivitě
obohacování záchranného genofondu starých odrůd ovoce a opět
rozšířili počet vysazených ovocných stromků ve městě a okolí na
80 kusů a účastnili se i několika určovacích pomologických
100 let republiky
seminářů, z nichž jeden jsme v Kutné Hoře i hostili.

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Podporujeme lidi s mentálním postižením, s duševním onemocněním a s poruchami
autistického spektra. Pomáháme ve zprostředkování toho, co je pro ostatní běžné,
tedy vzdělávání, práce, či záležitosti každodenního života. Dáváme klientům prostor
k tomu, aby vzali život do svých rukou.
Více informací na: www.rytmusbenesov.cz
Co se nám podařilo v roce 2018? Během tohoto roku jsme se
přestěhovali ze sídliště do centra města Kutná Hora, kde jsme se již
zabydleli. Expandovali jsme také do Kolína, kde sice dlouhodobě
realizujeme Tranzitní program na praktických školách, ale kancelář
jsme zde doposud neměli. Těší nás, že někteří studenti
z Tranzitního programu pokračují ve spolupráci s Rytmusem, kdy
plynule přecházejí do služby Podporovaného zaměstnávání a nyní Klient podporovaného zaměstnávání
na pracovišti
za námi už nemusí dojíždět do Kutné Hory.

A co se událo v loňském roce ve Sklenářově dolíku?
Kromě mnoha brigád se v dolíku uskutečnil v neděli 17. června 2018 v odpoledních hodinách

2. Sklenářův den.
Na děti i dospělé čekalo osmnáct soutěží, jako např.
stavba věže z krabic, překážková dráha s kolečkem,
různé druhy poznávaček, střelba z luku, soutěž
v zatloukání hřebíků, rébusy a kvízy nebo provázkové bludiště. Návštěvníci se mohli občerstvit ve
stánku pana Sklenáře a děti si za soutěže odnesly
domů obrázky na obličeji a drobné odměny. Tuto
akci navštívilo kolem 350 návštěvníků. Došlo zde
k mnoha setkáním a počasí se také vydařilo.

3. Sklenářův den
Už teď se těšíme na 3. Sklenářův den, který se
uskuteční v neděli 16. června 2019 od 13 do 18 hod.,
a na který Vás i Vaše děti tímto srdečně zveme J.

Sklenářův den 2018

Sklenářův den 2018

Na webových stránkách ﬁrmy Jirkont.cz jsme našli
zajímavou informaci. Sklenářův dolík se umístil
na 2. místě průzkumu ﬁrmy „10 + 1 míst pro práci
v přírodě v Kutné Hoře”.
https://www.jirkont.cz/kutna-hora-prace-venku/
Děkujeme ﬁrmě Jirkont za zveřejnění této
informace.
Sklenářův den 2017

Sklenářův den 2017

Sklenářův den 2017

Sklenářův den 2017

INFORMACE K TOMBOLE
Lístky do tomboly budeme prodávat od 21,15 hodin.
Každý výherní lístek má své číslo a barvu
– modrou, červenou, zelenou, bílou, žlutou a oranžovou
(čísla lístků mohou být stejná, ale liší se barva lístků!)
Podle barev lístků jsou označena výdejní místa cen.
Výdej cen bude probíhat od 22,30 do 23,00 v boční restauraci.

DĚKUJEME SPONZORŮM NAŠEHO PLESU:
Jatka Janovice, s.r.o., MVE Plus, s.r.o., Dobrá Čajovna,
Správa Národního parku Šumava, Spolek Malíňačky,
Uzeniny z komína - Libor Novák, Knihkupectví Kosmas,
Hostinec u Černého kohouta, Kosmetický salon IN,
Dobrá menu, Město Kutná Hora, TPCA s.r.o.,
VHS Vrchlice-Maleč a.s., Drogerie Štifter

PROGRAM 5. PLESU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
19:45 - 20:30 příjem soutěžních dezertů
20:00 - 20:05 zahájení plesu, představení plesových novin
a dezertové soutěže
20:05 - 20:30 hraje kapela
20:30 - 20:40 předtančení Art Dance Academy
20:40 - 20:55 hraje kapela
20:55 - 21:00 představení soutěží a hostů, informace k aktivitám
21:00 - 21:55 hraje kapela
21:15 - 21:20

vyhlášení zahájení prodeje lístků do tomboly
a zahájení aktivit

21:15 - 22:15

aktivity v prostorech boční restaurace

21:55 - 22:00 poděkování sponzorům a upozornění na doprovodný
program v boční restauraci
22:05 - 22:45 hraje kapela
22:30 - 23:00 výdej tomboly v boční restauraci
22:50 - 23:30 hraje kapela
23:30 - 23:40 vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší jablečný dezert
23:40 - 24:00 taneční skautské představení, vyhlášení vítězů aktivit
00:00 - 00:30 půlnoční překvapení
00:30 - 02:00 hraje kapela

