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Děkujeme, 
neodcházíme
– lékaři z říčanské 
nemocnice 
výpovědi nechystají

Míša Ferančíková (vpravo) 

se raduje ze stříbrné medaile z MS

Starosti obcí  (str. 12-13)

Kvůli nepřihlášeným 
obyvatelům 
přicházejí 
Průhonice 
o 10 miliónů ročně



NAVÍC DALŠÍ AKCE: 1+1 zdarma, výprodej... 

– více na www.novedvere.cz
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úvodník z obsahu...

Život v kraji:
Rozšířená výuka jazyků 
v ZŠ Mnichovice

Starosti měst a obcí:
Leckdy nemůžeme jednat 
podle zdravého rozumu

Reportáž:
Mínus 25 stupňů, zamrzlá Vltava 
a brusle na kličku
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Milí čtenáři!
Tak si představte, že se uměle vybudované 

ostrovy u Dubaje potápějí. Uf! Ještěže žije-
me zde na „zápraží“ – na tomto stabilním 
kousku země jihovýchodně za Prahou!

Tak to byla první zpráva, ta druhá je, že 
Zápraží má nového manažera pana Hynka 
Kašpara, který si za svůj první nejdůležitější 
úkol vzal zlepšení distribuce. Často jste psali 
a telefonovali, že Zápraží do schránek dostá-
váte nepravidelně a že se dá těžko sehnat i na 
distribučních místech. Přesto, že jsme s dis-
tribuční firmou několikrát jednali o nápravě, 

tiráž
Zápraží, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou. 
To je Ladův kraj a okolí, Průhonicko, Kolovraty a Uhřiněves. 
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situace se nelepšila. Proto jsme s ní rozvázali 
spolupráci a stavíme nový systém distribuce. 
Nebude to jednoduchá práce, ale už podniká-
me první kroky a přidáváme další místa, kde 
Zápraží dostanete. Připomínám, že stále fun-
guje stávající síť distribučních míst, jejichž 
seznam najdete na www.zaprazi.eu. 

Přeji příjemné 
počtení a v březnu 
nashledanou
Helena Vlnařová 

inzerce
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NOVÁ DISTRIBUČNÍ MÍSTA:
■ Magnific – čistírna oděvů, Černokostelecká 82/66, Říčany.
■ Tabák, Šípková ulice, Mukařov – Srbín.
■ Prodejna U Čápů, Svojetice 132.
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Paní ředitelko registrujete výpovědi lékařů?
Musím s radostí konstatovat, že žádný z na-

šich lékařů se odejít nechystá! Osobně jsem 
s lékaři hovořila na konci roku. Samozřejmě že 
si také přejí zlepšení platových podmínek a jas-
nou koncepci, kam bude české zdravotnictví 
směřovat. Ale plně chápou, že za současné si-
tuace není možné, aby dostali více peněz. Potě-
šilo mě, že si i nadále přejí pracovat v říčanské 
nemocnici.

Jaký máte vy osobní názor na výzvu?
Nesouhlasím s touto formou protestu. Lékaři 

by si jistě zasloužili lepší finanční ohodnoce-
ní. To by si ovšem přála spousta dalších skupin 
občanů. Například státní úředníci, policisté, 
učitelé, hasiči… A není možné upřednostnit jen 
lékaře, protože vykonávají důležité povolání. 
Navíc ve své výzvě nepamatují na sestry a další 
zdravotnický personál, který na tom také není 
dobře. Což chápu jako sobecké jednání. A v ne-
poslední řadě se domnívám, že určitý trend zvy-
šování platů již nastal.

Jste s lékaři, kteří v současné době pracují 
v říčanské nemocnici, spokojená?

Určitě ano. Zaměstnávám velice kvalitní 
a zkušené lékaře, kteří jsou výbornými diagnos-
tiky. Což je dáno i tím, že se nespecializují jen 
na určitý obor, jak je tomu například ve fakult-
ních nemocnicích, ale setkávají se s celou škálou 
diagnóz. Navíc jsme skutečně malá nemocnice 
a jakékoliv pochybení by se dříve či později 
dostalo na veřejnost a lékař by si zkazil pověst. 
Pracuje u nás dvaadvacet lékařů, kteří svou práci 
odvádějí svědomitě a na reputaci nemocnice jim 
záleží. Pak zde slouží lékaři z jiných nemocnic, 
kteří nám pomáhají zajišťovat chirurgickou po-
hotovost. Ti sice takový vztah k naší nemocnici 
nemají, ale pokud by pracovali špatně, je jedno-
duché s nimi smluvní vztah ukončit.

Přesto se říčanská nemocnice velké popula-
ritě netěší. Máte pro to nějaké vysvětlení?

Víte, on je velký rozdíl v tom, co se „povídá“ 
mezi lidmi a co je skutečně pravda. V minulém 
roce byly podány dvě oficiální stížnosti týkající 
se špatné péče, které řešil Krajský úřad Středo-
českého kraje a šetření dopadlo v náš prospěch. 
Také se často setkáváme s výčitkami, že nechce-
me pacienty ošetřovat a posíláme je do jiných 

Výpovědi lékařů v říčanské  nemocnici nehrozí 
Výzva “Děkujeme, odcházíme” je reakcí českých lékařů na 
dlouhodobé nedostatečné finanční ohodnocení a celkově 
špatný stav ve zdravotnictví. Podle Lékařské odborové komory 
se k výzvě přihlásilo a výpověď hodlá podat kolem 3 850 lékařů. 
Zajímalo nás, jaká je situace na Říčansku a zeptali jsme se 
ředitelky Nemocnice Říčany Mgr. Jany Rubášové.

nemocnic. Ale i to má své opodstatnění. My 
můžeme poskytovat jen tu péči, kterou máme 
nasmlouvanou se zdravotními pojišťovnami a na 
kterou máme vybavení. Není to tedy neochotou 
nebo neodborností lékařů. Velké operativní zá-
kroky u nás nelze provést, protože nemáme od-
dělení neurologie a lůžkové ARO. A také chybí 
některá diagnostická zařízení, která jsou před 
operací nutná  – například magnetická rezo-
nance, CT vyšetření. A naše malá nemocnice si 
nemůže dovolit takové drahé vybavení koupit. 
A ani není cílem, aby každá nemocnice měla 
všechno. Zdravotní pojišťovny podporují roz-
dělení nemocnic na městské, krajské a fakultní 
– přičemž každá má jiné zaměření a podle toho 
dohodnuté služby. My jako městská nemocnice 

pacientům poskytujeme běžná interní a chirur-
gická vyšetření, kompletní biochemii, rentgen 
a následnou rehabilitační péči. Operativní zá-
kroky provádíme jen lehké a střední. Samo-
zřejmě poskytujeme první pomoc v akutních 
případech, kdy pacienta ošetříme, zajistíme 
a přeložíme na jiné odborné pracoviště. Potom 
se k nám může klient vrátit na doléčení.

Vzpomenu jeden smutný případ z nedávné 
doby, kdy zde zemřela mladá žena…

Byl to velice tragický případ, který nás všechny 
zasáhl, ale v žádném případě nešlo o pochybení 
lékařů nebo o špatné vybavení nemocnice, jak se 
možná „povídá“. Ta žena měla bohužel natolik 
závažné onemocnění, že jí nešlo pomoci.

Nemocnice prochází postupně rozsáhlou 
rekonstrukcí. Co všechno je už hotové a co 
vás čeká?

Rekonstrukce probíhá v podstatě od mého 
nástupu v roce 2005. Celkově jsme do této 
doby proinvestovali 60 miliónů Kč. Jako první 
jsme zahájili rekonstrukci kotelen, které byly 
v havarijním stavu a jejich modernizace stála 
velké množství peněz. Tyto práce ovšem ne-
byly pro pacienty tak moc viditelné. Ještě nás 
čeká demolice staré kotelny, na jejímž místě 
vzniknou tolik potřebná parkovací místa. Dal-
ším krokem byla celková modernizace zdra-
votnické techniky. Pořizovala se nová vybave-
ní na sály, pro biochemii, interní ambulanci, 
endoskopii a pro další oddělení. Tato náročná, 
ale velice potřebná investice nás zabrzdila 
v dalších akcích. 

Po rekonstrukci jsou operační sály, JIP, chi-
rurgická ambulance. Nyní se chystá přestavba 
rehabilitačního oddělení, kdy se pracoviště bio-
chemie a hematologie přesune do prvního patra. 
Tam také vznikne zázemí pro lékaře a sestřičky, 
které se v současné době převlékají v šatnách 
ve sklepě. V přízemí zůstane rentgenové praco-
viště, které je nově vybavené a zrekonstruované 
z roku 2009 a přibude ambulantní rehabilitace, 
elektroléčba a vodoléčba. Tuto přestavbu by-
chom chtěli dokončit do konce tohoto roku.

Co se týče lůžkového oddělení, tam žádné 
velké stavební úpravy nelze realizovat. Před-
pisy EU totiž jasně určují rozměry pokojů, 
chodeb, únikových schodišť a další parametry, 
které nemůžeme ve stávající dispozici budovy 
dodržet. Jediné řešení je postavit úplně nový 
objekt. Přesto lůžkové oddělení zaznamenalo 
příjemné změny – vyměnila se lůžka, stolky, 
rekonstruovali jsme toalety a kuchyňky.

Přivítali pacienti nové vybavení pokojů?
Bohužel musím konstatovat, že někteří paci-

enti se k vybavení nemocnice nechovají dobře. 
Množí se nám případy krádeží – mizí obrázky 
ze zdí, květiny, vybavení toalet, ale například 
i regulační uzávěry na topení, které jsme poří-
dili kvůli pohodlí pacientů, aby si mohli navo-
lit příjemnou teplotu. Lidé nám byli schopní 
ukradnout i dřevěný špalíček na splachovadle 
a sestřička dokonce přistihla pacientku, jak 
hází své příbuzné z okna přikrývku, kterou si 
vyžádala navíc, protože jí byla zima. Lidé ničí 
nešetrným zacházením i polohovací lůžka. To 
vám pak sebere chuť cokoliv vylepšovat.  

Kolika lůžky disponuje říčanská nemocnice?
Chirurgie má jedenatřicet lůžek, osm připadá 

na JIP, jedenačtyřicet na internu a třiceti lůžky 
disponuje následná rehabilitační péče. 

Jaké oddělení je neztrátovější?
Finančně velmi náročná je chirurgická úra-

zová ambulance, která poskytuje nepřetržitou 
péči. Ekonomicky nejvýhodnější jsou lůžka 
následné rehabilitační péče, kdy zdravotní po-
jišťovny hradí intenzivní péči rehabilitačních 
pracovníků. Tato lůžka jsou velmi potřebná pro 
pacienty například po mozkové příhodě, ampu-
taci, po úraze a jsou plně obsazená. 

Co se týče celkové ekonomické situace, mu-
sím prohlásit, že si říčanská nemocnice stojí 
dobře a nehrozí zavírání oddělení nebo pro-
pouštění personálu. A z výsledků zdravotních 
pojišťoven za minulý rok vyplynulo, že si vede-
me velice dobře. To znamená, že u nás pacienti 
jen neleží, ale opravdu se léčí. 

Středočeská záchranná služba zrušila od 1. 
12. 2010 v Říčanech na Komenského náměs-
tí lékařskou pohotovost. Zajistí nemocnice 
tuto službu občanům Říčanska?

Po zrušení pohotovosti mě oslovili zástupci 
MěÚ a dohodli jsme se, že částečně tuto službu 
převezmeme. V ambulancích došlo k posíle-
ní lékařského týmu, a nyní ambulance pracuje 
pět dní v týdnu a z toho dva dny do 18 hodin. 
O víkendu pracuje ambulance v režimu nepře-
tržitého provozu a v našich podmínkách tedy 
částečně nahrazuje pohotovost pro dospělé.  

Neplánujete zajistit i dětskou pohotovost?
Vím, že nás mnoho rodičů kritizuje, že ne-

zajišťujeme tuto péči, ale opravdu bychom ji 
nedokázali financovat. Rodičům doporučujeme 
navštívit dětskou pohotovost v Thomayerově 
nemocnici v Krči nebo v Benešově. Pokud by 
dítě bylo v ohrožení života je nutné volat rych-
lou pomoc. Akutní případy samozřejmě ošet-
říme i u nás v nemocnici. Po zajištění ale dítě 
stejně musíme převést na odborné pracoviště.

Co se týče dětské pohotovosti, chtěla bych 
zmínit jednu zásadní informaci – někdy k nám 
přijdou rodiče s prosbou, abychom se na dítě 
jenom podívali, aby nemuseli jezdit do Krče. 
Naši lékaři ale musí odmítnout, protože už pou-
hé „podívání“ je staví do pozice, kdy začínají 
být za dítě zodpovědní. Pokud by došlo k zá-
važným komplikacím, naši lékaři by mohli být 
za tuto „dobrou vůli“ právně stíháni. 

 Helena Vlnařová
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V současné době pracuje 
v říčanské nemocnici 
110 zaměstnanců, 
z toho 22 lékařů a počet 
sestřiček se pohybuje 
od 68 až po 77. Dále 
zde působí sanitáři, 
rehabilitační pracovníci, 
laborantky v biochemii, 
na rentgenu a další.



inzerce
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Život v kraji

Základní škola v Mnichovicích, která osla-
vila již 80 let od svého založení, uspořádala D      
en otevřených dveří. Vítáni byli nejen rodiče 
budoucích prvňáčků, ale všichni občané Mni-
chovic a okolí, kteří místní škole fandí. O ná-
vštěvníky se výborně starali žáci školy a na 
dotazy ochotně odpovídali učitelé, včetně paní 
ředitelky Mgr. Marcely Erbekové a také paní 
místostarostka Petra Pecková.

ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích má svým 
žákům rozhodně co nabídnout. Nedávno byla 
otevřena nová multimediální knihovna, na škole 
mají všechny učebny vybavené  interaktivními 
tabulemi či jinou prezentační technikou a samo-
zřejmostí je práce dětí s internetem. Oproti jiným 
školám zde vyučují angličtinu již v první a druhé 
třídě. Velmi se osvědčil program Super-Nature, 
který je realizován ve spolupráci se Vzdělávacím 
institutem Středočeského kraje.

Nově se bude otvírat 6. třída s rozšířenou 
výukou jazyků. Maximální počet žáků byl 
stanoven na 24, aby se zachovalo nejvíce 12 
žáků ve skupině. Tato speciální třída nabízí 
více hodin anglického jazyka, v němž se také 
budou částečně vyučovat některé další předmě-
ty (zeměpis, přírodověda, informatika). Navíc 
si děti vybírají další cizí jazyk, a to němčinu, 
francouzštinu, italštinu či ruštinu. Dětem, které 
musí zvládnout ostatní předměty jako v běžné 
třídě, se budou navíc věnovat rodilí mluvčí, za-
pojí se do mezinárodních projektů, jejichž sou-
částí jsou i pracovní výjezdy do zahraničí. 

Rozšířená výuka jazyků 
od šesté třídy

Zájemci musí absolvovat přijímací zkoušku 
z anglického jazyka (písemný test, poslech, úst-
ní projev) a doložit vysvědčení ze 4. a 5. roční-
ku. Přihlásit se mohou i děti z jiných škol. 

„Dlouhodobě spolupracujeme s University of 
Chester ve Velké Británii a od září jsme naváza-
li kontakt s organizací CIEE, která zabezpečuje 
pobyt studentům z USA na Univerzitě Karlově 
a FAMU. Díky této spolupráci jsme získali stu-
dentku Lane, která pomáhá při konverzaci žá-
kům 8. ročníku a student Andrew vede kroužek 
angličtiny pro děti z 1. a 2. tříd. Od 10.ledna do 
června 2011 bude v naší škole působit na plný 
úvazek mladá Američanka Jewel,“ doplnila in-
formace paní ředitelka.

„Naším přáním je nejen dětem poskytnout 
kvalitní výuku založenou na moderních a efek-
tivních metodách, ale zároveň chceme, aby se 
škola stala součástí společenského dění v Mni-

chovicích,“ prozradila na závěr paní ředitelka 
Erbeková. „S tím souvisí i plánovaná rekon-
strukce a přístavba jídelny, která by měla sloužit 
nejen dětem, ale i občanům pro různá setkávání 
a aktivity. Uvidíme, zda se na tento projekt poda-
ří sehnat dostatek financí.“

Přihlášky do šesté třídy 
s rozšířenou výukou jazyků je 
nutné doručit do 28. února 2011 
do kanceláře školy. Bližší informace 
na www.zsmnichovice.cz

O rozšíření začalo předchozí zastupitelstvo 
obce uvažovat již při svém nástupu do funkce 
v roce 2006. „Pominu-li finance, museli jsme 
řešit klasickou nerudovskou otázku – kam s ní?“ 
přiznal místostarosta Ing. Přemysl Zima. „Pavi-
lon školky se dvěmi třídami byl naplněný až pod 
střechu a v hospodářském oddělení se nacháze-
ly jen technické místnosti, které byly pronajaty 
k potravinářské výrobě. Horký brambor před-
stavovala zvláště kotelna MŠ, kde dosluhovaly 
kotle na tuhá paliva, tak jako v kotelně základní 
školy. Tento problém  vyřešil projekt centrálního 
vytápění z kotelny v ZŠ. Moderní kotelna byla 
obcí zainvestována a spuštěna na podzim 2007, 
a ve školce se tak uvolnilo místo. Logicky se 
proto začalo uvažovat o rekonstrukci těchto pro-
storů. Ale původní varianta počítala se třídou pro 
25 dětí, a tolik by se jich do „kotelny“ nevešlo. 
Vznikl tak návrh na přístavbu v parku vedle are-
álu MŠ, kde vyvstaly problémy s řešením odlou-
čeného pracoviště a záborem pozemku,“ vysvět-
luje komplikovanou situaci Ing. Zima. „Proto se 
rozhodlo třetí třídu nastavět do patra nad hospo-

Rekonstrukce mateřské školy 
v Mukařově

Školka v Mukařově funguje 
bez významných změn více 
než třicet let. Až letos v lednu 
byla slavnostně otevřena 
nová třída, která vznikla 
rekonstrukcí hospodářské 
části stávající budovy. 
Celková kapacita MŠ se 
tak rozšířila na 72 dětí.

dářský pavilon. Komfortní projekt z roku 2008 
byl zpracován až do stavebního povolení a podán 
do ROP se žádostí o dotaci. Bohužel neuspěl, 
a tak zastupitelé začali hledat méně náročnou 
cestu, jak školku rozšířit. V roce 2009 vznikl 
projekt přestavby hospodářského pavilonu při 
minimalizaci původních technických prostor 
a s využitím místa po kotelně a skladu paliva. 
Na úkor zachování nutného technického zázemí 
byla plánovaná kapacita třídy snížena na 22 dětí. 
Ke konci roku byl projekt se žádostí o dotaci 
podán na Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 

Nové zastupitelstvo Kostelce nad Černými 
lesy má před sebou několik důležitých inves-
tičních akcí. Především je to zahájení II. eta-
py výstavby splaškové kanalizace. Město také 
plánuje zateplení budovy mateřské školy. Jak 
uvedla místostarostka Ing. Jana Havelková, je 
přislíbena dotace, ale výběr dodavatelské firmy 
bude zahájen až poté, kdy se podaří zjistit, na 
co město vlastně peníze získalo. „Přestože ex-
pertní posudek (energetický audit) doporučuje 
valbovou střechu se solárními panely, a na tyto 
úpravy bylo dáno i územní rozhodnutí, v žádos-

NEMŮŽEME SI DOVOLIT POCHYBENÍ
ti o dotaci toto není. Pátráme po tom, jak se to 
mohlo stát. Celý projekt je velmi drahý, dotace 
činí 4,2 mil. Kč, podíl města je min. 6,2 mil. 
Kč, a to nezahrnuje veškeré nutné náklady na 
rekonstrukci. Proto si nemůžeme dovolit nějaké 
pochybení.“

Opravy by se měla dočkat i budova základ-
ní školy a praktické Školy. Dotace ve výši 
900 000 Kč je přislíbena z MAS Podlipansko, 
předpokládaný podíl města je zde 700 000 Kč.

„Abychom mohli realizovat tyto projekty, na 
které jsou již přislíbeny dotace, budeme muset 

zajistit dofinancování z prodeje městského ma-
jetku,“ prozradila Ing. Jana Havelková.

Zastupitelstvo města Kostelce nad Černými 
lesy vyzývá všechny organizace i jednotlivce, 
kteří působí v oblasti kultury, sportu a jiných 
volnočasových aktivit, aby v případě zájmu 
předložili své žádosti o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu města na rok 2011. Žá-
dosti se budou přijímat a hodnotit dle schvále-
ných zásad. Termín přijímání žádostí je stano-
ven do 15. 2. 2011. Výše příspěvku je určena 
maximálně 50 000 Kč. 

Čtyřnásobný mistr ČR v posledních 10 
letech, Rugby Club Říčany má od letoš-
ního roku nového generálního partnera 
– největšího prodejce zahradní techniky 
v ČR, společnost Mountfield. Z tohoto 
důvodu se mění název klubu na Rugby 
Club Mountfield Říčany. „Získání tak 
významného partnera je pro klub velkou 
ctí i závazkem. Podpora, kterou tímto zís-
káváme, pomůže k zajištění finanční sta-
bility klubu a k jeho dalšímu rozvoji jak 
na nejvyšší, tak hlavně na mládežnické 
úrovni”, říká prezident klubu David Fry-
drych. Mountfield dlouhodobě podporuje 
nejen tzv. velký sport, jako jsou hokejové 
týmy HC Mountfield České Budějovice 
nebo slovenský HCM Mountfield v Mar-
tině. „Naše společnost podporovala a stá-

Budu vás pozorně 
sledovat

(SFROM). Středočeští zastupitelé tento projekt 
podpořili a v červnu 2010 projekt získal dotaci 
ze SFROM ve výši 95%, za což jim patří nehy-
noucí dík,“ uzavřel Ing. Přemysl Zima.

Stavební práce započaly v polovině července 
2010 a dokončeny byly během 3,5 měsíce ke 
konci října. Původní projekt se rozšířil o no-
vou spojovací chodbu mezi oběma pavilony, 
aby děti a učitelky mohly pohodlně procházet. 
Stavbu také zkomplikoval havarijní stav kanali-
zace, která se musela opravit. Celkové náklady 
se vyšplhaly do výše 8,95 miliónů  Kč, z čehož 
dotace činí téměř 8,2 milióny Kč. Nutné  ví-
cenáklady za 1,3 milióny Kč zaplatí obec. Za-
hrnují zejména novou propojovací chodbu, či 
opravu protilehlé stěny školního pavilonu.

le podporuje také menší sportovní odvětví 
nebo mládežnické kluby. Nejnověji právě 
říčanské ragbisty,“ konstatuje generální 
ředitel Ivan Drbohlav a dodává: „Věřte 
mi, že začnu pozorně sledovat, jak se jim 
v nové sezoně bude dařit.“

O návštěvníky školy se skvěle starali žáci.
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Osobnosti regionu

Asi je zbytečné ptát se na poci-
ty, jaké jste měla po skončení 
šampiónátu…

Tak samozřejmě jsme měly ob-
rovskou radost. V základní skupině 
nás trochu zmrazila prohra se Špa-
nělkami, ale psychicky jsme to ustá-
ly. Los nám do čtvrtfinále postavil 
Australanky – obhájkyně titulu. Do 
zápasu jsme šly naplno a za obrov-
ské podpory fanoušků vyhrály. Byl 
to úžasný zápas, který nás nakopl. 
Euforie a obrovské nadšení pak 
vygradovalo při zápase s Bělorus-
kem, kdy jsme postoupily do finá-
le. Ačkoliv jsme se  suverénními 
Američankami prohrály, cítily jsme 
se jako vítězky. Síla těch zápasů mi 
plně došla až při sledování záznamů 
v televizi, kdy jsem měla čas a pro-
stor všechno si vychutnat vcelku. 
Určitě je to můj životní úspěch.

Jste se svým výkonem na šampi-
onátu spokojená?

Nepatřila jsem mezi hvězdy, 
ale myslím, že jsem byla platnou 
hráčkou. Samozřejmě chyby dělá 
každý, ale důležité je se jimi neza-
obírat a hrát naplno dál. 

Jak se vám hrálo na domácí 
půdě?

Fanoušci vytvořili úžasnou atmo-
sféru a určitě nám pomohli k tomu-

Basketbalistka Michaela Ferančíková, která 
žije s manželem a ročním synkem v Borové 
Lhotě nedaleko Pyšel, se může pyšnit skvělými 
sportovními úspěchy. Nejcennější trofej získala 
Michaela v loňské roce – kdy český tým vybojoval 
stříbrnou medaili na mistrovství světa. 

to výsledku. Na druhou stranu se 
neubráníte tlaku. Cítíte, že po vás 
domácí publikum chce dobrý vý-
sledek. Vedení týmu se však snažilo 
nás od všeho mediálního humbuku 
izolovat, abychom se mohly co nej-
více soustředit. 

Za skvělým výkonem určitě stojí 
i sehranost národního družstva…

Určitě ano. S většinou holek se 
známe už velice dlouho. S někte-
rými jsme získaly stříbro už na 
mistrovství Evropy v roce 2003. 
Takže „chemie“ týmu funguje 
skvěle. V tomto směru je výhodou, 
že jsme malá země a výběr hráček 
není zase až tak veliký, jako třeba 
mají Američanky.

Proč jste z reprezentačního 
družstva v roce 2006 odešla?

Protože to bylo velice časově 
náročné a vyčerpávající. Během 
sezóny se trénuje každý den kro-
mě víkendu a navíc se hrají každý 
týden dva zápasy – jeden v české 
lize a druhý v Eurolize. Sezóna 
končí v dubnu, do konce května 
se trénuje a do srpna je volno, kdy 
má hráčka čas zregenerovat tělo 
a načerpat nové síly. Když hrajete 
v národním týmu, jedete v podsta-
tě bez přestávky, protože se v létě 
musíte připravovat na šampionáty. 

Myslíte, že úspěch českých 
basketbalistek tento sport více 
zpopularizuje?

Doufám, že ano. Pokud se něja-
ká holčička rozhodne být jako my, 
bude to prima. Zatím se vezeme 
na vlně úspěchu a když hrajeme 
zápas, je hlediště plnější a také si 
lidé chodí pro podpisy. Určitě by 
bylo dobré toho využít a na ženský 
basket získat více peněz. 

V USK Praha máte post kapi-
tánky. Co tato funkce obnáší?

Post kapitánky mi přidělili tre-
néři a měla bych fungovat jako 
„prostředník“ mezi holkami a tre-
néry a také jako mluvčí týmu. Moje 
výhoda je, že umím dobře anglicky, 
takže mohu řešit případné problé-
my, i když hrajeme mezinárodní 
zápasy. Také jsem otevřená a nedě-
lá mi problém říkat věci na rovinu, 
což pro atmosféru v družstvu důle-
žité – všechno si hned vyříkat.   

Co byste chtěla dělat po skonče-
ní sportovní kariéry? Trenérku?

Na to bych asi neměla dost tr-
pělivosti. Obdivuji naše trenéry, 
kteří i nám profesionálkám musí 
něco opakovat několikrát. Nedáv-
no se například stalo, že při zápa-
se se Strakonicemi trenér Blažek 
vymyslel jednu herní akci. Vzal si 
oddechový čas, vysvětlil, co máme 
dělat, my se vrátily do hry, akci 
provedly. Jenže na druhou stranu. 
Takže si vzal další time out a v kli-
du nám řekl, ať to zkusíme znovu. 
Já bych nás zabila... Jak říkám, asi 
bych neměla trpělivost. Ale baví mě 
komentování zápasů. Už jsem si to 
vyzkoušela v České televizi. 

Helena Vlnařová

na studijní pobyt. Po maturitě 
jsem díky basketu dostala nabídku 
studovat v USA na University of 
Denver ve státě Colorado. Byla to 
ohromná zkušenost a musím říci, 
že systém univerzitních sportov-
ních klubů funguje dobře. Když 
máte špatné studijní výsledky, ne-
nechají vás hrát. Takže se každý 
snaží. 

Je rozdíl mezi tréninkem v Če-
chách a v USA?

Tam to je strašný dril a dřina. 
Výjimkou nebyly čtyřhodinové 
tréninky, kdy na konci už nic ne-
vnímáte. Všechno se měřilo a po-
čítalo. Sice z vás vymáčknout 
maximum,ale úplně vám ten sport 
otráví. Také spousta děvčat hrát 
přestala. Já jsem vydržela a po 
návratu do Čech mi bylo jasné, že 
chci basket dělat profesionálně.     

Změnil se ženský basket od 
doby, kdy jste začínala?

Přibližuje se mužskému poje-
tí. Hra je rychlejší a tvrdší a ze 
zápasů si domů odnáším hodně 
modřin. I při tréninku hodně po-
silujeme a trénují se dynamičtější 
akce. Pro diváky je to určitě atrak-
tivnější a ženský basket už není 
na okraji zájmu.

Nejhlavnějším důvodem odchodu 
ale byly vleklé problémy s koleny.

A také se vám narodil Matěj, 
kterému byl v prosinci rok…

S malým dítětem už nemáte čas 
vůbec. A upřímně – díky tomu, 
že se mistrovství světa konalo 
v Čechách, jsem se mohla do re-
prezentačního týmu vrátit. Ale 
i tak to bylo náročné. S hlídáním 
pomáhal manžel, obě babičky 
i kamarádky. 

Bylo těžké vrátit se po porodu 
do prvoligového družstva USK 
Praha, kde působíte jako profe-
sionální hráčka?

No čekala jsem to horší. S leh-
kým posilováním jsem začala tři 
měsíce po porodu, a potom jsem 
dodržovala individuální trénink, 
který mi vypracoval trenér. Hodně 
jsem běhala a navíc bydlíme na 
kopci, který jsem zdolávala několi-
krát za den s kočárkem a se psem. 
Střelba na koš ze začátku trochu 
vázla, ale jistota se brzy vrátila. 

Jak jste se dostala k basketbalu?
Asi tak od čtvrté třídy hraji za 

pražskou Aritmu, kam mě přivedli 
rodiče – oba kdysi hráli. V sedm-
nácti letech jsem odešla do USA 

Ženský basketbal je rychlejší, tvrdší a více bolíŽenský basketbal je rychlejší, tvrdší a více bolí
O pořádání Mistrovství světa v basketbalu 
žen 2010 usilovala celá řada evropských, ale 
i světových měst. Nakonec zvítězily Karlovy Vary. 
Zápasy se konaly ve třech českých městech – 
Brně, Ostravě a právě v Karlových Varech. Celkem 
se odehrálo 64 zápasů. Mistrovství 
bylo úspěšné z hlediska návštěvnosti. Rekord 
z posledního ženského mistrovství světa v Brazílii 
byl překonán o celých 20%. Z pohledu pořadatele 
(FIBA) se jednalo o jedno z nejlépe organi-
zovaných mistrovství v poslední dekádě. KV Arenu 
během finálové části šampionátu navštívilo více 
než 60 500 návštěvníků. Průměrně tak na 1 zápas 
připadá cca 3 000 návštěvníků. Atmosféra 
v KV Areně byla naprosto úžasná a zvedala 
ze židle i přední představitele FIBA. Poslední 
finálový zápas shlédlo přímo v KV Areně 
neuvěřitelných 6 042 sportovních fanoušků. 

■ U zrodu týmu úspěšných českých 
reprezentantek stál trenér Jan Bobrovský. 
Na evropských šampionátech děvčata 
zazářila již v roce 2003 (stříbrná medaile) 
a v roce 2005 (zlatá medaile). Nyní národní 
tým pod vedení trenéra Lubora Blažka 
zažil na světovém šampionátu na domácí 
palubovce svůj vrchol. V pravý čas, protože 
řada hráček zřejmě v reprezentaci skončí 
a družstvo čeká generační obměna.

■ Český tým se do boje o „světové zlato“ 
dostal po 39 letech. 

Na skvělém úspěchu má lví podíl hlavní trenér 
Lubor Blažek, který po šampionátu uvažoval 
o odchodu. Nakonec se  s výkonným výborem 
České basketbalové federace dohodl na další 
dvouleté spolupráci. „Nasadili jsme laťku vysoko, 
bylo by tedy zodpovědné pokračovat dál,“ řekl Blažek.

Manžel a syn Matěj
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Reportáž

Na zimy dávno minulé jsem si přijela zavzpo-
mínat do Domova pro seniory v Pyšelích. Ve 
společenské místnosti na mě čekal čaj, sušenky 
a mnoho babiček a dědečků, se kterými jsem si 
moc hezky popovídala. Přidaly se k nám i paní 
ředitelka PhDr. Jitka Plíšková a sociální pracov-
nice a další zaměstnanci domova pro seniory. 

Na pekáči dolů z kopce
Jako první téma jsme začali probírat zimní 

sporty a radovánky. Jezdit na bruslích, sáňkách 
nebo na lyžích bylo docela běžné. Děti tenkrát 
neseděly doma u počítače a televize, ani necho-
dily do zájmových kroužků. Přišly domů ze ško-
ly a když nemusely pomáhat, hned utíkaly ven. 
Pořídit si brusle a lyže nebylo až tak finančně 
náročné, a tak děti v zimě sportovaly mnohem 
více než dnes. „Já bydlela v Břevnově a měla 
jsem hodně staré brusle vzadu na takový šroub,“ 
vzpomíná paní Marcela Krejčíková (82 let). „Ne-
bylo to nic extra, protože 
jsme byli chudá rodina, ale 
zábavy jsem si s nimi užila 
dost. Klouzali jsme se na 
cestě v zamrzlých stopách, 
které udělaly koňské povo-
zy. Chodila jsem i na ve-
řejné kluziště, kde hrávala 
hudba. Také pamatuji lyže, 
jež se vyráběly z prken 
ze sudů a z kopečka jsme 
svištěli ve starých pekáčích 
z kuchyně.“

Paní Jarmila Heřmán-
ková (82 let) chodila brus-
lit na Vltavu. „Vltava za 
našich mladých let zcela 
běžně zamrzala. Nejdříve 
jsem měla brusle na kličku 
– nože se nasadily na botu a přitáhly kličkou. Po-
tom jsem po bratrancovi zdědila modernější, kde 
už byly nože přidělané na speciální botě. A to už 
každý neměl.“

Na zamrzlou Vltavu chodila i jednasedmde-
sátiletá paní Anna Marešová. „Bruslení bývala 
společenská událost. Chodilo strašně moc lidí. 
Kupovali jsme si zmrzlinu a frédo, což byl ta-
kový nanuk.  Na led jsem nosila kalhoty, svetr 
a bundu. Mnoho děvčat jezdilo v sukýnkách, ale 
to mi maminka nedovolila, abych nenastydla.“

Spodní trika na celý týden
A děvčata se v sukních opravdu moc ne-

ohřála, protože se nosily podvazkové pásy 
a bavlněné nebo vlněné punčochy. Nutnos-

Mínus 25 stupňů, zamrzlá Vltava a brusle na kličku
„Nadáváte“ na zimu – jak je všude plno sněhu, musíte ho odhrnovat a nikde nezaparkujete, 
všude jsou dopravní zácpy a jezdíte pozdě do práce, do obchodu nedovezou včas čerstvé 
rohlíky. A ke všemu je vám v nové funkční softschellové bundě chladno. Hm, to máme starosti…. 
Ale když se podíváme o pár desítek let nazpátek, třeba až do třicátých let minulého století, bývaly 
zimy možná ještě krutější a lidé to tenkrát museli zvládnout i ve velice skromných podmínkách.

tí bylo teplé spodní prádlo. Sportovalo se ve 
vlněných kabátcích nebo v bundách z bavlny 
– šusťákové bundy z umělého vlákna ještě tak 
rozšířené nebyly. Hodně se pletlo a praba-
bičky i pradědy hřály pletené kamaše, svetry 
a kulichy. Bylo běžné, že si lidé i ve městech 
chovali angorské králíky a jejich vlnu posílali 
na zpracování. Poštou jim pak přišla uprave-
ná klubíčka. Také se běžně páralo a ze staré 
vlny dělaly nové věci. V 30. letech 20. století 
se v zimě běžně oblékala takzvaná spodní tri-
ka z teplé bavlny. Zapínala se vzadu a nosila 
celý týden i na spaní, protože pyžama nebyla 
běžná. Velkým hitem byly pumpky a také tak-
zvané kaliopky – úzké kalhoty dole na gumu 
přes patu. A později i tepláky. 

Na kole na zmrzlé Vltavě
Asi největším sportovcem z přítomných 

seniorů býval pan Pavel Jandera, kterému je 
dnes sedmdesát let. „Běhal jsem závodně na 
lyžích a pamatuji si, že v padesátém roce jsem 
dostal už velmi kvalitní běžky – tedy na svou 
dobu. Účastnil jsem se závodů v Krkonoších, 
Jizerských a Orlických horách a všude jsme 
jezdili vlakem. Také jsem v 57. roce zkoušel 
rychlobruslení, ale mojí nejlepší disciplínou 
bylo kolo. A na něm jsem jezdil i v zimě. Pa-
matuji si, že v roce 1954 panovaly až pětadva-
cetistupňové mrazy. A my jezdili od „Mostu 
inteligence“ neboli Bránického mostu až do 
Chuchle na zmrzlé Vltavě – na kole.“

Horká brambora v kapse
Jednoduché to neměli naše babičky a dě-

dečkové ani s cestou do školy. Děti ve městě 
to měly snadnější, ale na vesnicích se chodilo 
i několik kilometrů pěšky nebo na běžkách. 
Cesta tak trvala i hodinu. Někde dávaly mamin-
ky malým školákům na cestu do kapsy horkou 
bramboru, aby si o ni hřály ruce. Když vychlad-
la, posloužila jako svačina. 

Bydlelo se v jedné místnosti
A jak se lidé bavili doma? Provozovaly se nej-

různější domácí práce – pletení, háčkování, vyší-
vaní a šití. Někdy se poslouchalo rádio, ale málo, 
protože se šetřila elektřina. Na nějaké ponocová-

ní však stejně nikdo neměl po celodenní námaze 
sílu, a ani prostor – rodiny často bydleli v jedné 
místnosti a brzy se vstávalo do práce. Příjem-
nou událostí bývalo draní peří. Dralo se nejen na 
vsích, ale i ve městech, kde lidé husy chovaly na 
dvorcích. „Ženské se sešly, popovídaly si a také 
hospodyně, u které se dralo, přinesla něco dob-
rého – koláče, buchty, čerstvý chleba s máslem 
nebo také sladkou kořaličku,“ připomněla paní 
Růžena Krutílková (89 let).

Ledař, ten těžkou práci měl
Vzpomínky obyvatel Domu seniorů v Pyšelích 

se také stočily na ledaře. Tak se nazývali dělníci, 
kteří těžili led z řek a rybníků. Najímali je větši-
nou majitelé pivovarů a hospod nebo také řezní-
ci, protože v minulosti se k chlazení piva a po-
travin používal přírodní led. Práce ledařů byla 
velice namáhavá. Až stokilové bloky ledu museli 
nakládat na vozy tažené koňmi nebo voly. Děl-
níkům také hrozilo uklouznutí do ledové vody. 
Ledaři pak v létě často pracovali jako voraři 
(plavili vytěžené dřevo na pily). Nejvíce ledu se 
těžilo v Praze na Vltavě. Pražští hospodští a re-
stauratéři založili obchodní společnost Akciové 
ledárny, která v letech 1909 až 1911 vybudovala 
areál Branických ledáren. Led zde byl uskladněn 

po celý rok a odtud postupně rozvážen do jed-
notlivých hospod. Původní provoz ledáren byl 
ukončen v roce 1954 v souvislosti s výstavbou 
Vltavské vodní kaskády, jež fakticky způsobila, 
že řeka Vltava v dnešní zimě téměř vůbec neza-
mrzá, a to ani za těch největších mrazů.    

Led se ale používal i do domácích ledniček 
– předchůdkyň těch elektrických.

Šup s masem do studny
První elektrické chladničky si však začaly 

v československých domácnostech objevovat až 
v padesátých letech. Do té doby si museli hos-
podyňky poradit se skladováním potravin jinak. 
Kořenová zelenina se ukládala do písku, okurky 
a zelí se nakládaly, ovoce sušilo, maso udilo nebo 
nakládalo do sádla a také třeba schovávalo do 
studny obalené ve voskovém plátně. Je faktem, že 
dříve se jedlo skromněji a lidé ani neměli peníze, 
aby si kupovali zásoby masa. Zabil se králík, sně-
dl k obědu a bylo po problému se skladováním.  

Všichni senioři v pyšelském domově se 
shodli, že za jejich mládí to v zimě bývalo ně-
kdy hodně těžké. Ale špatné vzpomínky odvál 
čas a zůstaly jen ty hezké. 

Helena Vlnařová

Kdo vynalezl 
chladničku !?
Princip umělého ochlazování objevil a první 
aplikaci v praxi provedl australský tiskař 
James Harrison. Své poznatky aplikoval 
v roce 1851, kdy sestrojil chladící okruh 
využívající jako médium éter. Za autora první 
domácí chladničky je považován Němec 
Karl von Linde. V roce 1879 modifikoval své 
dřívější průmyslové chladící zařízení, kde 
byl chladícím médiem čpavek a k pohonu 
kompresoru sloužil malý parní stroj. 
Švédové Balzer von Platen a Carl Munters 
uvedli na trh první elektrickou lednici 
v roce 1923. Jako první použili k pohonu 
kompresoru malý elektromotor. Teprve 
elektřina a elektrické pohony tedy umožnily 
současný rozvoj chlazení a zmrazování 
v tom rozsahu, jaký dnes známe.

Děti při zimních radovánkách před 
říčanskou Olivovnou kolem roku 1910.

Ledaři z obce Nedvězí
Tání Vltavy 
v roce 1950

Velký 
sportovec pan 
Pavel Jandera

Mladí hokejisté – foto z roku 1960 Tak se bruslilo v roce 1935
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Starosti měst a obcí

Myslíte si, že čtyři roky volebního období je 
krátká doba na to, aby starosta předvedl, co 
umí?

Ono je to složité. Samozřejmě, že se dá poznat, 
kdo pracuje poctivě a snaží se. Ale nově zvolený 
starosta se nejprve musí zorientovat v aktuální si-
tuaci obce, seznámit se všemi zákony a pravidly, 
podle kterých se obec řídí. A není to jenom zákon 
o obcích, ale i desítky dalších. Spektrum problémů, 
které starosta musí řešit, je velmi široké a nikdy ne-
můžete být na všechny dobře připravena. Někdy 
vás ty nejlepší postupy napadnou, až ve chvíli, kdy 
řešíte následky chyby a víte, že se to mělo udělat ji-
nak. Jsou ale takové osobnosti, které i za čtyři roky 
dokáží zázraky.

Vy jste byla na pozici starostky připravená?
Měla jsem určitou výhodu, protože jsem praco-

vala jako manažerka vzdělávání ve Vzdělávacím 
centru pro veřejnou správu ČR a s problematikou 
obcí jsem se setkávala.

Co pro vás bylo po nástupu do funkce největ-
ším překvapením? 

Asi to, že leckdy nemůžete jednat podle zdravé-
ho rozumu a podle toho, jak veřejnost očekává, že 
je to správné. Musíte se držet určitých formálních 
procedur, abyste se nedopustila porušení pravomocí 
veřejného činitele. A to je mnohdy svazující. Ráda 
bych se rozhodovala na základě logického úsud-
ku ve prospěch obce, ale někdy se zkrátka musíte 
držet formálních postupů. Protože, když vznikne 
problém, může vás někdo napadnout za porušení 

Leckdy nemůžeme jednat 
podle zdravého rozumu
Starostkou Průhonic byla opět zvolena PhDr. Hana Borovičková. Jak sama 
uvedla, má radost z toho, že dostala důvěru od občanů. Už jen proto, 
že nerada odchází od rozdělané práce.

pravidel a nikoho nezajímá, že to 
bylo v dobrém úmyslu. 

Můžete uvést příklad, kdy jste 
postupovala podle nařízení, ale 
zdravý rozum vám velel jinak?

Přemýšlím, co by to dobře vy-
stihlo… Třeba zadávání veřejných 
zakázek. Já bych při výběru vedle 
ceny kladla stejnou váhu na zku-
šenosti a na kvalitu práce, kterou 
už firma někde odvedla a může 
se s ní prezentovat. Samozřejmě cena je důležitá, 
ale rozhodně bych neupřednostňovala zájemce jen 
proto, že poskytuje laciné služby. Bohužel podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek a i u větši-
ny dotací je cena důležitější než kvalita. A pak se 
může stát, že firma pracuje levně, ale špatně. 

To je asi situace, která nastala i v Průhonicích 
při stavbě kanalizace. Dodavatelská firma 
neodvádí práci dobře…

Ano. S dodavatelem jsme měli problémy. 
Naštěstí je dobře postavená smlouva, která nám 
umožňuje nepřevzít nic, co není stoprocentní. 
Vady musí firma na své náklady předělat, napří-
klad v ulici Tulipánová, kde musela firma vyko-
pat špatně udělanou kanalizaci a položit ji znovu. 
Spolupráce s takovým dodavatelem je velmi ná-
ročná a prodlužuje se doba, kdy jsou komunika-
ce rozkopané. Musím ale konstatovat, že došlo 
k nápravě a firma začala pracovat kvalitněji, ale 
pozdě. Přišla zima a některé úseky se nestačily 

dokončit. Před sebou máme ještě 
asi polovinu z celkové akce, aby 
v příštím roce měly Průhonice 
kompletní připojení na kanalizaci 
a vodovod.  

Jak zvládají Průhonice financovat tak nároč-
nou akci, jako je dostavba inženýrských sítí?

V ulicích, kde chyběla splašková kanalizace 
a vodovod se v rámci možností snažíme dobudovat 
i ostatní inženýrské sítě, které v nich chybí - deš-
ťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a komunikace. 
Celkově náklady činí asi 75 miliónů Kč a ještě 
k tomu musíme připočítat čističku odpadních vod, 
jejíž rekonstrukce stála 22 miliónů a byla dokonče-
na v minulém roce. Na stavbu čističky, vodovodu 
a splaškové kanalizace jsme získali dotaci z fondů 
EU (SFŽP) ve výši cca 62%. Komunikace a ostat-
ní sítě financujeme z ušetřených prostředků z mi-
nulých let, a pokud bude potřeba, můžeme čerpat 
úvěr, protože jsme zcela bez dluhů.

  
Takový výsledek hospodaření by se líbil 
leckteré obci… Jak zajišťuje příjmy do obecní 
pokladny?

Příjmy z daní činí zhruba 27 milionů ročně, 
místní poplatky kolem 3 milionů a spolu s příjmy 
z ekonomické činnosti obce (pronájmy apod.) se 
dostaneme tak na 36 milionů ročně, ze kterých 
financujeme provoz a údržbu obce včetně školy 
a mateřské školy. Chtěla bych zdůraznit, že nepro-
dáváme pozemky. Ty které obec vlastní, chceme 
uchovat pro budoucí rozvoj obce. Abychom mohli 
zajistit potřebné investice do infrastruktury, musí-
me být velmi aktivní při získávání mimořádných 
zdrojů do rozpočtu z nejrůznějších dotačních fon-
dů (hlavně strukturální fondy EU) a ze smluv s in-
vestory, kteří budují své projekty na soukromých 
pozemcích na území naší obce.   

Když se bavíme o příjmech, je nutné zdůraznit 
problém, který asi trápí spoustu obcí v okolí Prahy 
- a to nízký počet trvale hlášených obyvatel, ze kte-
rého se počítá příjem obcí z daní ze státního roz-

počtu. V Průhonicích žije 2 600 trvale hlášených 
obyvatel a podle hrubého odhadu kolem 1 400 re-
zidentů nepřihlášených, kteří zde však také bydlí, 
užívají místní služby a infrastrukturu, a ze státního 
rozpočtu za ně nedostaneme nic. Odhadem spočí-
táno díky nim obec přichází ročně o více než 10 
milionů Kč. 

Plynou pro obec nějaké finanční výhody díky 
sousedství s Průhonickým parkem?

Ne! Naopak musíme řešit problémy, které při-
náší velký počet návštěvníků. Jen Průhonický park 
registruje kolem 200 000 platících návštěvníků 
ročně, kteří většinou přijedou autem a připočtěte 
k nim ještě návštěvníky Dendrologické zahrady 
a místních restaurací. Obec musí zajistit veřejný 
pořádek a dopravní provoz v obci, s čímž souvisí 
i parkování. Pořádek udržujeme díky obecní po-
licii, kterou financujeme z vlastních prostředků, 
což samozřejmě představuje velkou zátěž pro 
obecní rozpočet. Řešíme podobný problém jako 
Praha, ale s tím, že příjem z daní na 1 obyvatele 
obce naší velikosti je zhruba čtyřikrát menší než 
na 1 obyvatele Prahy.  Na druhou stranu si ale uvě-
domujeme, že je to daň za naši velikou výhodu, 
že žijeme v blízkosti dvou tak krásných parků. 
Sice musíme zaplatit vstupné stejně jako všichni 
ostatní návštěvníci, ale když si pořídíme celoroční 
vstupenku, tak ji na rozdíl od nich můžeme vyu-
žívat denně.     

Přináší peníze do obce alespoň místní podni-
katelé, kterým se zde díky turistickému ruchu 
daří?

Prostřednictvím daní má obec kromě daně z ne-
movitostí příjmy pouze od podnikatelů – fyzických 
osob, které zde mají trvalý pobyt. Do obecního 

rozpočtu přichází 30% z daní, které tyto osoby od-
vedou státu. Ale pokud máte na mysli vyhlášené 
místní restaurace nebo obchody v komerční zóně, 
tak je situace jiná. Většinou je vlastní firmy sídlící 
mimo Průhonice a navíc se nejedná o podnikatele 
– fyzické osoby, takže zisk opět žádný nebo vel-
mi malý. Tedy pominu-li fakt, že máme možnost 
přímo v obci navštívit několik dobrých restaurací, 
což určitě patří k těm příjemným stránkám našeho 
života.

Průhonice mají vlastní technické služby, které 
hospodaří samostatně, ale stoprocentním vlast-
níkem je obec. Osvědčuje se vám tento model?

Určitě ano! Technické služby Průhonice, s.r.o., 
v této podobě začaly fungovat v roce 2003. Zajišťují 
tyto služby: údržba a úklid komunikací, veřejných 
prostranství a zeleně; správa a údržba vodovodu, 
kanalizace a ČOV; údržba občanské vybavenosti 
(lavičky, zastávky, hřiště apod.); správa a údržba 
bytového fondu obce; správa a údržba nemovitého 
majetku obce (PFD a OÚ), pult centrální ochrany. 
Společnost Technické služby Průhonice, s.r.o. je 
v zisku, pracuje dobře a navíc můžeme občanům 
v porovnání s Prahou a okolními obcemi zajistit 
poměrně nízké vodné a stočné.

Řešíte tlak developerů, kteří mají zájem stavět 
na atraktivním místě kolem parků?

Situaci výstavby máme myslím dobře ošetřenou 
v rámci našeho územního plánu. Pokud se v blíz-
kosti parku realizuje výstavba, pohybuje se mezi 12 
- 15% zastavěné plochy. A nejsou povolené bytové 
domy. Riziko spíše vnímám na území okolních 
obcí, které povolily výstavbu na polích v těsném 
sousedství parku, navíc bez potřebného zázemí pro 
občanskou vybavenost. Tak je tomu například na 

jesenickém území v Osnici nebo ve Zdiměřicích 
u naší osady Rozkoš, kde jsou místní obyvatelé 
závislí na infrastruktuře Průhonic dopravní obsluž-
ností počínaje a školou či školkou konče. 

Na průhonickém území se velký rozvoj dá v bu-
doucnu předpokládat v tzv. Severozápadní rozvo-
jové zóně (oblast mezi dálnicí D1 a obcí Rozkoš), 
která je sice k zástavbě určena územním plánem 
již od roku 1994, ale její rozvoj je ze strany obce 
Průhonice podmíněn výstavbou Vestecké spojky 
(plánovaný sjezd cca v 3,6  km dálnice D1).  Sna-
žili jsme se tak předejít situaci, v okolí Prahy velmi 
časté, kdy vznikne nová komerční a obytná zástav-
ba bez potřebné nové dopravní infrastruktury a sta-
ne se další zátěží pro stávající komunikace, jejichž 
kapacita je nedostačující.

 
Jak hodně zahýbaly volby složením zastupitel-
stva?

Žádné zásadní změny se nestaly. Za těch osm 
let, co jsem starostkou, se jedná o téměř stejné slo-
žení a musím říci, že se svými kolegy pracuji ráda. 
Spolupráce se zastupiteli je věcná. Samozřejmě 
nejsme stále ve shodě, někdy máme různé názory 
na řešení konkrétního problému, ale to je ku pro-
spěchu věci. Myslím, že mezi sebou nemáme ni-
koho, kdo by sledoval svoje zájmy. Zastupitelstvo 
má pouze jedenáct členů, nemáme radu a všichni 
jsou velmi informováni a zapojeni do rozhodování. 
Zastupitelé se schází minimálně dvakrát do měsíce 
na poradním sboru a na veřejném zasedání. Kromě 
toho všichni pracují v některém výboru nebo ko-
misi. Vnímám, že mají o svoji obec zájem a práce 
v zastupitelstvu je pro ně výzvou směrovat rozvoj 
obce ku prospěchu občanů i významných hodnot 
na území Průhonic.

Helena Vlnařová

Průhonický zámek

Náměstí s radnicí

Půvabný Holský rybníčeik
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Život v kraji

Pana Jiřího Boháčka jsme se 
zeptali, kolik úsilí stálo prosadit 
se v tak silné konkurenci, a navíc 
dvakrát za sebou?

Nebylo to vůbec jednoduché, 
protože na obhájce titulu se sa-
mozřejmě rozhodčí zaměřují o to 
přísněji. Musím přiznat, že ani já 
jsem příliš nevěřil, že se to podaří. 
Svým kritickým okem jsem stále 
viděl chyby a srovnával výkony 
z minulého mistrovství. Ale holky 
předvedly v porovnání s ostatními 
družstvy opravdu nejlepší výkon. 
Výsledku si cením o to více, že ne-
máme ani mnoho prostoru pro tré-
nování. Děvčata se scházejí dvakrát 
týdně na hodinu a půl. Naši konku-
renti trénují mnohem více a v kom-
fortnějších podmínkách, než jaké 
nabízí stará říčanská sokolovna. 
Ale i za tu jsme vděční.

MISTRYNĚ SVĚTA Z ŘÍČAN

Čím to tedy je, že dosahujete tak 
dobrých výsledků?

Možná to bude znít jako fráze, 
ale zřejmě naši svěřenci dávají do 
tance více srdce. A to jejich nasa-
zení a radost je na výkonu znát. 
Holky, ale i kluci z naší taneční 
školy drží při sobě a jsou dobrá 
parta. A na tréninky chodí rádi. Je 
to dáno i tím, že si děti vychovává-
me od prvních tanečních krůčků. 
Nepřetahujeme „hvězdy“ z jiných 
oddílů. Přijdou k nám jako pětileté 
do přípravky a postupují do vyš-
ších věkových kategorií. A z toho 
co máme, postavíme družstvo… 
a vyhrajeme.

Máte nějaká kritéria, podle 
kterých děti vybíráte?

Právě že ne. Každému kdo při-
jde, dáme šanci. Samozřejmě, že 
jsou některé holčičky nadanější 
a postupují rychleji. Ale u nás mají 
místo i ti jedinci, kteří sice nejsou 
nejlepší, ale jdou do tance s velkým 
nasazením a tvrdě trénují. 

Jaké máte cíle na letošní rok?
Asi nejtěžší bude obhájit potřetí 

titul mistrů světa. Což bude téměř 
nemožné, protože porotci budou 
doslova pitvat každý náš pohyb a čí-
hat na sebemenší chybičku. Také 
polovina děvčat z Tequilas přechází 
do kategorie seniorek do uskupení 
Twistladies, se kterými chceme také 
uspět ve světě. Cíle na mistrovství 
světa máme i se skupinou párů Crazy 
Boogie. Chybí nám ovšem dva kluci, 
tak uvidíme, jak situaci vyřešíme.

Jak náročné je postarat se o té-
měř sto svěřenců, kteří 
školu navštěvují?

Někdy je to hodně náročné, pro-
tože se staráme o veškeré admi-
nistrativní záležitosti, vymýšlíme 
choreografii, kostýmy, stříháme 
hudbu, zajišťujeme vše potřebné 
kolem závodů a samozřejmě v ne-
poslední řadě i trénujeme. Musím 
říci, že bez pomoci rodičů bychom 
to s manželkou nezvládli.

Myslíte, že holky doceňují, 
že jsou mistryně světa?

Možná, že nyní jim to ještě tak 
nedochází, protože svět se točí dál. 
Přijely ze závodů a druhý den stej-
ně musely jít do školy a doma mýt 
nádobí. Ale tento úspěch už jim 
nikdo nevezme a určitě mají být na 
co pyšné.

Helena Vlnařová

Taneční škola Twist 
Říčany opět dokázala, 
že patří mezi světovou 
rokenrolovou špičku. 
Taneční formace 
juniorek Teguilas 
se stala již podruhé 
v řadě mistry světa. 
Svůj úspěch děvčata 
navíc potvrdila na 
mistrovství Evropy, 
kde skončila na 
druhém místě. 
Za skvělým výsledkem 
stojí především hlavní 
trenéři a zakladatelé 
školy Twist Říčany 
- manželé Boháčkovi. 

Největším úspěchem je titul mistra světa v kategorii juniorských 
dívčích formací (do 15-ti let), který získala skupina Tequilas 
v roce 2009 a obhájila jej i v roce 2010. Dále se Twist Říčany 
může pyšnit třetím a druhým místem (2008, 2010) na mistrovství 
Evropy (Tequilas), třetím místem na World Cup 2009 (Twistladies). 
Třikrát (2007, 2008 a 2010) získali Crazy Boogie čtvrtou příčku 
na MS v párových formacích. Opomenout nelze ani tituly 
“Mistr ČR” ve formačních disciplínách a dobrá umístění párů 
v národních žebříčcích a na světových pohárech.

Mistryně světa 
a vicemistryně 

Evropy: 
Sára 

Burešová, 
Veronika 

Klimentová, 
Eva 

Dvořáková
Karolína 

Benešová, 
Denisa 

Vacková, 
Dhenisa 
Vlčková, 

Tereza Malá, 
Michaela 

Šebestová, 
Žaneta 

Oprchalová, 
Šárka 

Hájková,  
Petra 

Kasalová, 
Kristýna 

Kohoutová,
Zuzana 

Kušičková, 
Karolína 

Bílá.

Pizzerii Vyžlovka založili před jedenácti lety 
bratři Martin a Tomáš Houžvičkovi v domě po 
babičce. Oba vystudovali hotelovou školu a ně-
kolik let pracovali v oboru, takže dobře tušili, co 
to obnáší provozovat vlastní podnik. Díky tomu 
mohli zákazníkům nabídnout hned na začátku 
perfektní servis a skvělou kuchyni, a vysoký 
standard udržují dodnes. Bratři Houžvičkovi 
navíc dokázali, že ne každá „podnikatelská“ 
dvojice se musí rozhádat. 

„Máme navzájem dobrý vztah a rozhodně si 
ho nenecháme zkazit penězi,“ odpovídají shod-
ně. „Sice jsme pracovně velmi vytížení a často 
na nás dopadá únava, ale práce nás stále baví, 
a to je nejdůležitější. Přátelské vtahy udržujeme 
i s personálem. „Nehrajeme“ si na šéfy. Pracují 
pro nás kvalitní lidé, v čele s šéfkuchařem Ro-
manem Jeníkem. A my jsem rádi, že je máme. 
Třeba číšníci bratři Krásovi jsou u nás už je-
denáct let. A myslím, že to hosté také dokáží 
ocenit. Restaurace, kde se personál mění každý 
měsíc, asi moc dobře fungovat nemůže.“

Máte k této restauraci osobní vztah?
„Určitě! Bydleli tady prarodiče a když jsme 

se rozhodli podnikat, celá rodina pomáhala při 
rekonstrukci. Největší pracant byl děda.

Vážíme si 
všech hostů

Pokud pojedete 
z Říčan směrem 
na Kostelec 
nad Černými lesy, 
určitě zpomalte 
v obci Vyžlovka 
a dejte si pozor, aby 
jste neminuli pizzerii stejného 
názvu – byla by to velká škoda.

Jaké je tajemství vaší skvělé pizzy?
Musíte mít dobrý recept na těsto a kvalitní 

pec. Ta naše je na bukové dřevo a stavěl nám 
ji jeden moc šikovný pecař. Potom kvalitní 
a čerstvé suroviny – na to hodně dbáme. Jez-
díme i do Itálie, odkud si vozíme skvělé sýry, 
sušená rajčata, hříbky a pikantní salámky. 
V neposlední řadě nesmíte porci ošidit a také 
dát příjemnou cenu.

Vaše restaurace ale nabízí i jiné speciality…
Umíme skvělé těstoviny, které si sami vyrá-

bíme. Dále si u nás pochutnáte na rizotu, ry-
bách, nabízíme vynikající předkrmy a polévky. 
A na co jsme opravdu pyšní, jsou naše grilova-
ná a zapékaná masa a hovězí steaky. Připravíme 
vám 200 g, ale klidně i 800 g. I takovou porci 
u nás zákazníci snědí.

Abyste toho neměli málo, provozujete ještě 
pizzerie v Čáslavi, Kolíně a Kutné Hoře. 

Ale to nebylo tak, že bychom sami pátrali 
po objektech a chtěli zakládat další restaurace. 
Vždy za námi přišel majitel nemovitosti a na-
bídl nám prostory k podnikání, protože se mu 
naše pizzerie líbila. Naše sláva už překročila 
hranice Vyžlovky .

To určitě ano, vždyť k vám zavítalo tolik 
slavných lidí.

Máme výhodu, že se nacházíme blízko Je-
van, a tak jsme měli tu čest tady přivítat Karla 
Svobodu, Karla Gotta, Lucii Bílou, Waldemara 
Matušku, Ladislava Štaidla, Petra Jandu, Hele-
nu Vondráčkovou, Dana Hůlku a mnoho dal-
ších. Začali jsme uvažovat, že bychom založili 
knihu vzácných hostů.

A proč jste to nakonec neudělali?
Jednak proto, že jsme našim slavným hostům 

chtěli dopřát klid a ne je obtěžovat kvůli podpi-
sům. A jednak, že si vážíme všech návštěvníků 
stejně a nechceme dělat rozdíly.

Plánujete něco do budoucna?
Stále je co zlepšovat. Teď chceme rozšířit re-

stauraci o nekuřácký prostor s herním koutkem 
pro děti.

Pizzerie Vyžlovka má otevřeno denně 
od 11 do 23 hodin. Kromě vynikajícího 
jídla nabízí příjemný interiér a v létě 
možnost posezení na terase. 
K dispozici je prostorné parkoviště 
a hřiště pro děti. 

V pizzerii se 
do 15. hodin nekouří!

Únava a nervozita 
před vystoupením.

PR prezentace

Rozvoz až domů
Pizzerie Vyžlovka nabízí rozvoz 
celého sortimentu (nejen pizzy), 
a to od 11 do 23 hodin každý den!
Volejte 604 308 858!

Pizzerie je zcela 
nově zařízená

Letní posezení 
je možné na 
dvou terasách



Rouhači

Na desce bylo napsáno: Hledej pravdy, Slyš pravdu, 
Uč se pravdě, Miluj pravdu, Prav pravdu, 
Drž pravdu, Braň pravdy až do smrti.

„Pochodu se ale mohou zúčastnit i nečlenové, 
rádi přivítáme každého,“ uvedla organizátorka 
pochodů Líba Rohošková. „Takzvané Nedělní 
pochody pořádáme od roku 2007 a vyrážíme za 
každého počasí jednou měsíčně. A jak vybírám 
trasu? Vezmu mapu, najdu zajímavé místo, vyhle-
dám spojení vlakem nebo autobusem na výchozí 
místo a potom musí klapnout i spojení zpět. Dů-
ležité je i naplánování odpočinku na občerstvení, 
takže vytipuji vhodnou restauraci asi tak na desá-
tém kilometru trasy. Trasa nesmí být ani krátká, 
ani dlouhá – optimální délka je v rozmezí od 15 

Nejmladšímu sedm, 
nejstaršímu sedmdesát
Pokud máte chuť vypravit se na 
bezva výlet a přitom poznat nové 
přátele, určitě využijte nabídku 
Klubu českých turistů Říčany  
– Radošovice, který funguje od roku 
1989 a sdružuje téměř sto turistů. z vesnice, kterou procházíme. Tak tipuje-

me, jak dlouho vydrží. Jeden s námi ušel 
5 km,“ líčí paní Rohošková.

Účastníci sbírají nejenom turistické 
známky z míst, kudy procházejí, ale i ra-

zítka do svých zápisníčků (tzv. vanderbuků). 
V Říčanech působí dva kluby českých turistů 
– KČT Říčany se odpojil v roce 2006.

Členství v KČT má několik výhod – nákup 
sportovních potřeb a oblečení se slevou, různé 
slevy na ubytování v tuzemsku i v zahraničí, 
pořádání dovolených. Dotazy na mail: libuse.
rohoskova@centrum.cz, další informace na 
www.kct.ricany.wz.cz.

do 20 km. Věřte, že někdy je těžké dodržet všech-
ny tyto podmínky,“ prozradila paní Rohošková.

Pochody KČT Říčany – Radošovice jsou vel-
mi oblíbené a pravidelně se schází kolem třiceti 
turistů – nejmladšímu členovi je sedm a nejstar-
ším je přes sedmdesát. „Jsme bezvadná parta 
a noví členové mezi nás brzy zapadnou. Vždy 
si užijeme dobrou zábavu. Veselých historek je 
spousta. Velice často se k nám přidá nějaký pes 

Pohled na původní vchod 
do tělocvičny, který bude obnoven

16  |  ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU  |  17

Rádce a tipy U jednoho stolu

Bosá Madona na mrazu
Na začátku prvních „Rouhačů“ v tomto 

roce děkuji všem dopisovatelům. Některé 
odpovědi vkládám spíše do emailů. Píše-
te hodně o manželství a rodině, domácích 
krizích a o rozvodu. Na to se obecně dá 
těžko odpovídat. A znělo by to přemoudře-
le a prázdně. V letošních mrazivých dnech 
mi ale došlo, jak soběstačně a sebestředně 
jsme tu zařízeni. Jakoby krizí rodiny na 
Zápraží nebylo. Spočetl jsem si jen mně 
známé bezdomovce v Říčanech a ty, co 
jsou na pokraji podobné krize. Když jsem 
pročítal vaše emaily a za zvuků tklivých 
vánočních melodií odpovídal, ptal jsem se, 
proč tu třeba nemáme azylová zařízení pro 
matky s dětmi. Pak jsem jednou rozvážel 
mládežníky po naší čajovně a potkal jsem 
na mrazu paní s dítětem jen tak, dokonce 
bez bot. Naložili jsme ji a vozili po Říča-
nech. Nakonec se vše dalo do pořádku a já 
její identitu budu před všemi chránit. Je to 
pro mne „bosá Madona.“ Jen si uvědomu-
ji, že pochytat více než dvacet nezletilých 
pod vlivem alkoholu v jedné hospodě, je 
jen jednou stránkou bíd, které tu žijeme. 
Vím, že babyboxy, azylové domy, skuteční 

terénní protidrogoví pracovníci a jiná za-
řízení pro člověka v nouzi stojí hodně, ale 
zároveň také stojí zato. 

Dodávám tradiční závěr: „Pište, pokud 
chcete na daniel@rouhaci.cz Žádné dopisy 
nepadají pod stůl. Jsem vám k službám!“ 
Ale pro jistotu ještě připomínám, že Rouhači 
říkám setkáním povětšinou po bytech či po 
hospodách, při kterých na mne diskutující 
hrnou dotazy spíše s potřebou mne přesvěd-
čit, že jsem mimo a Bible taky. Někteří sází 
dotazy tak, jak je poskládali z médií, někdy 
až rouhavě. Baví mne s nimi sedat. Pak je 
parta lidí, kteří chodí na Základy. Ti už si 
chtějí udělat pořádek a srovnat čemu vlastně 
všemu křesťané věří. A nakonec jsou ti, kte-
ří se zase scházejí vysloveně pro to, aby se 
připravili na křest. Tři úrovně a v nich lidé, 
jejichž názor je třeba ctít a věnovat se jim. 
Pěkné dny!

Na oblíbené procházkové trase podél 
Mnichovky někdo ukradl 95 let starou ko-
vovou desku z pomníku Jana Husa. Kámen 
s tabulkou přečkal velkou vodu v roce 1974, 
nájezdy traktorů při těžbě dřeva i průvody 
turistů. Bohužel, lidská chamtivost, hloupost 
a bezohlednost je nekonečná. Za bronzovou 
tabulku dotyčný dostane ve sběrně maximál-

Lidská chamtivost je nekonečná
ně 400 Kč. Náhrada bude stát nejméně de-
setkrát tolik. Nehledě na to, že nová deska už 
bude postrádat kouzlo historie. 

Někdo musel opravdu zoufale potřebovat 
peníze. Musel si počkat, až okolo nikdo ne-
půjde, přinést si nářadí, usmlouvat nákupčí-
ho ve sběrně … Snad mu to stálo zato. 

Za příspěvek děkujeme Janě Vrbové

24. října 2010 9. prosince 2010

Od 1. ledna 2011 vzniká pro 
většinu vlastníků nemovitostí 
nová povinnost. Důvodem 
je, že k tomuto dni vstupuje 
v platnost Nařízení vlády 
č.91/2010 o podmínkách 
požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv, které předepisuje 
pravidelné čištění a kontroly 
všech spalinových cest. 

Zákonné povinnosti vznikají u všech spo-
třebičů, které produkují spaliny, a to bez 
ohledu na to, které palivo spalují, či zda se 
spaliny vypouštějí komínem nebo například 
kouřovodem na fasádu.

Přestat číst mohou tedy jenom ti, kteří 
k vytápění používají pouze elektřinu, solární 
nebo termální energii.

Údržba komínů a kouřových cest má 
bohatou tradici sahající několik století do 
minulosti. Správnou údržbou a kontrolou 
můžete předejít riziku požáru a také možné 
otravě kysličníkem uhelnatým, která ročně 
stojí život několika desítek spoluobčanů. 
V poslední době vstupuje do hry i finanční
hledisko, protože udržovaná a optimalizo-

KOMÍNY, KOUŘOVODY 
A SPOTŘEBIČE PALIV

vaná spalinová cesta dokáže ročně ušetřit ne-
malé finanční prostředky.

1) Sjednocuje a vymezuje terminologii:
■ Spalinová cesta – má obecně tři části - spo-
třebič, kouřovod a komín, přičemž v kon-
krétním případě nemusí být všechny použity 
(např. plynový turbo kotel s vyústěním skrze 
fasádu má pouze spotřebič a kouřovod). 
Dosud byla obecně zažita představa, že všem 
kontrolám podléhá pouze komín.
■ Čištění spalinové cesty – odstranění nečistot 
vzniklých spalováním ze spotřebiče, kouřovo-
du a komínu.

■ Vybírání nečistot – odstranění nečistot 
nahromaděných během provozu a čištění.
■ Kontrola spalinové cesty – odborná kont-
rola funkčnosti spalinové cesty.
■ Revize spalinové cesty – první detailní 
kontrola spalinové cesty při jejím uvedením 
do provozu, nebo po každé její změně.

2) Definuje, které spalinové cesty se musí
kontrolovat:
■ Všechny, které se během roku používají. 
Nekontrolované spalinové cesty se používat 
nemohou.

3) Definuje četnost kontrol, čištění a vy-
bírání nečistot během jednoho roku:
■ Minimálně 1 x ročně musí být každá 
spalinová cesta kontrolována, čištěna 
a vybírána. Pro většinu spalinových cest je 
četnost vyšší.

4) Definuje, kdo je oprávněn jakou čin-
nost vykonávat:
■ vybírání a čištění je možno provádět své-
pomocí, kontrolu musí provádět firma nebo
živnostník v oboru kominictví a revizi pouze 
revizní technik se speciálním oprávněním.

Ing. Waltr Sodomka
Kominictví MESSY s. r. o.
www.kominictvi.messy.cz

Nová ředitelka 
Olivovy nadace

V Olivově dětské léčebně probíhá re-
konstrukce historicky cenné tělocvičny. 
Projekt financovaný Programem obnovy
venkova LEADER, počítá s obnovou pů-
vodních mohutných dveří a zazdí dosavad-
ní vstupy. Projekt z výzvy MAS Říčansko 
zahrnuje ještě úpravy trámoví věže, nové 
zvony, restaurování oltáře a jeho obrazu.

Daniel Kvasnička, 
farář

Co tedy obsahuje výše zmiňované 
nařízení vlády? 

Olivova dětská léčebna poskytuje péči 
dětem nemocným respiračními chorobami, 
ohroženým obezitou a také dětem s po-
ruchami pohybové soustavy. Léčbu hradí 
zdravotní pojišťovny a v případě dětí od 
1 do 6 roku věku hradí pobyt i rodinnému 
příslušníkovi, který dítě doprovází. Stačí 
poprosit dětského lékaře o vypsání návrhu.

V lednu 2011 správní rada Olivovy na-
dace odvolala jejího dlouholetého ředitele 
pana Jana Bočka. Důvodem k odvolání 
jsou opatření, která souvisí s potvrzením 
a rozšířením orientace činností Olivovy 
nadace na dotační činnost směrem k po-
třebným a nemocným dětem. Olivova na-
dace velice děkuje Janu Bočkovi za práci 
v čele nadace po dvacet let její obnovené 
existence. Nadace se významně podílela na 
odstátnění a proměnách dětské léčebny. Jan 
Boček stál vždy v popředí těchto aktivit.

Pověřenou ředitelkou Olivovy nadace je 
PhDr. Věra Doušová, dosavadní ředitelka 
úspěšného občanského sdružení Sedm pa-
prsků. To poskytuje vzdělávání a sociální 
služby seniorům, osobám se zdravotním 
postižením a pečujícím rodinám, dlouho-
době nezaměstnaným, kteří patří současně 
do skupin ohrožených sociálním vylouče-
ním, např. lidem v krizi, zdravotně postiže-
ným, absolventům odvykacích pobytů od 
závislostí, mládeži z nefunkčních rodin, 
atd. Nová paní ředitelka se dobře orien-
tuje v problematice neziskového sektoru. 
V České televizi byl v roce 2011 vysílán 
film Přesídlenci, který charakterizuje další
rys práce paní Doušové – zájem o krajany 
v zahraničí. Nové ředitelce Olivovy nada-
ce přejeme mnoho zdaru a sil.
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Život v kraji

Ohlédnutí za Mikulášem a Ježíškem 
Vánoce jsou sice už dávno 
za námi, ale v našem regionu 
se odehrálo tolik krásných 
akcí, že by bylo škoda je 
nepřipomenout. A protože 
Zápraží v lednu nevychází, 
připravili jsme pro vás toto 
„ohlédnutí“ nyní. 

Na nové hasičské obleky 
a na pingpongový stůl
Třetí Hrusický vánoční jarmark se konal v prostorách sokolovny a také venku, kde mohli 
návštěvníci obdivovat krásný betlém podle Josefa Lady, tentokrát navíc doplněný o živé 
ovečky. „Speciálně pro ně postavili pánové Vávra a Vycpálek z pily v Ondřejově krásný 
přístřešek, za což moc děkujeme,“ upřesnila Hanka Skálová z OS Štastná rodina.
„Na jarmark přijelo mnoho lidí a měli opravdu z čeho vybírat. K dostání byly nejrůznější 
vánoční dekorace a dárečky. Nechyběl ani tradiční stánek s domácími koláčky, buchtičkami, 
houstičkami, dortíčky od všech šikovných a ochotných maminek a babiček z Hrusic a okolí. 
Moc jim za tuto pomoc děkujeme. K vytvoření té správné vánoční nálady přispívali vydatně 
hrusičtí hasiči se svým občerstvením a teplým svařáčkem. Mladí hasiči se také zapojili a 
vyrobili spoustu krásných dekorací, jež na jarmarku prodávali, aby si mohli pořídit nové 
hasičské obleky. Pořadatelé jarmarku se rozhodli, že celkový výtěžek v hodnotě 22 500 Kč 
rozdělí rovným dílem (7 500 Kč) mezi hasičskou omladinu, MŠ v Hrusicích a na nákup ven-
kovního pingpongového stolu, který bude umístěn v blízkosti dětského hřiště.“

Vánoční příběh 
a svíčka přání
Před čtyřmi lety se v Pětihostech začala nová 
tradice. Místní mateřský klub Veverky každoročně 
secvičuje s dětmi různého věku vánoční 
představení o narození Ježíška v Betlémě. O or-
ganizaci celé akce a občerstvení se stará zastu-
pitelstvo obce společně s hasiči. „V podvečer 23. 
prosince se nás u pětihostské kapličky sešlo zhru-
ba kolem dvou set lidí,“ sdělila nám Lucie Ben-
cová. „Mnoho jich přijelo i z okolních vesnic. Děti 
v maskách a kostýmech zahrály vánoční příběh 
a všichni jsem si zapívali koledy za doprovodu 
živé kapely. Po představení se rozsvítil stromeček 
a děti dostaly malé dárky. V otevřené kapličce si 
pak každý mohl zapálit svíčku přání.“

Betlémské světlo
Oddělení kultury městského úřadu připravilo 
v Muzeu hrnčířství předvánoční koncert míst-
ního občanského sdružení Kosáček. A to nebylo 
všechno! Na Štědrý den zavítalo do Kostelce 
světlo přímo z Betléma. „Je to krásná tradice, kdy 
se letadlem ve speciálních kontejnerech do Vídně 
dopraví zapálené lucerny z Betléma,“ vysvětluje 
Hana Flusserová z MěÚ. „Odtud potom putují do 
různých koutů Evropy. Naši skauti dostali světlo 
od kolegů z Kouřimy a na Štědrý den ho rozdávali 
všem zájemcům na městském úřadě.“

Pouštění lodiček v Lodičce
Rodiče a děti z mateřského centra Lodička se 
sešli týden před Štědrým dnem, aby si zpestřili 
čekání na Ježíška. „V příjemné náladě si každý 
pustil lodičku z ořechové skořápky, abychom 
věděli, kam letos doplujeme,“ prozradila 
Michaela Hupcejová. „Pak jsme zazpívali 
koledy za doprovodu  kláves a zatancovali si. 
Když se děti pořádně vyřádily, podívali jsme 
se, jakou nadílku Ježíšek připravil pro naši 

„Lodičku“. Dos-
tali jsme knížky 
s Krtečkem. 
A protože jsme 
zvyklí stále 
něco vyrábět, 
i tentokrát 
jsme zasedli 
ke stolům 
a vykouzlili oz-
doby a zvířátka 
z vizovického 
pečiva,“ uzavřela 
Michaela 
Hupcejová.

O zlatý vanilkový rohlíček
Již pátý rok organizují členové Občanského 
sdružení Báječný svět ve Svojeticích setkání 
dětí s Mikulášem v parku na návsi. „Letos byla 
akce kvůli sněhové kalamitě a mrazu málem 
ohrožena,“ informovala Hana Bajerová. „Když 
jsme se setkali dopoledne v parku, abychom 
vše přichystali, nebylo nám do zpěvu. Všude 
byly takové závěje sněhu, že děti zapadávaly 
nad kolena a mrzlo, až praštělo. Přemýšleli jsme, 
jestli nemáme Mikulášskou zrušit. Naštěstí nám 
přispěchal na pomoc pan Dubský se sněhovou 
frézou. Ještě jednou moc a moc děkujeme. My 
ostatní jsme popadli lopaty a hrabla a pustili se 
do práce. Byla to dřina, ale všechno jsme stihli.
Ve tři hodiny odpoledne se začali objevovat 
první nedočkavci.
Ve vánočním dobročinném bazárku si mohly 
děti u paní Dubské a paní Olmrové vybrat malou 
hračku, pro maminky jsme připravili adventní 
věnce a svícínky, nazdobené perníčky a vánoční 
ozdoby. Velkému zájmu se těšila soutěž o „Zlatý 
vanilkový rohlíček“. Zúčastnit se mohl každý, 
kdo přinesl na ochutnávku cukroví. Bylo výborné 
a jen se po něm zaprášilo. Tři nejlepší pekařky 
si odnesly malý dáreček. Paní Novotná a paní 
Hromadová rozlévaly malým návštěvníkům 
připravený horký čaj a „velcí“ byli obslouženi 
„svařákem“. Kdo měl zájem, mohl si dopřát 
u stánku na hrázi u rybníka i něčeho ostřejšího. 
A že tam byla fronta!“ prozradila paní Bajerová. 
Vrcholem příjemného odpoledne byl příjezd 
Mikuláše v kočáře taženým koňmi. Děti byly 
nadšené, zvláště když zjistily, že s sebou 
přivezl také obrovskou nůši dárečků. „Za 
spolupráci děkujeme členům MAS Říčansko, 
občanům – sponzorům, OÚ Svojetice,“ dodala 
Hana Bajerová z OS Báječný svět.

Kejklíř Pepa, kovář a dřevěný betlém
Občanské sdružení Dvě věže uspořádalo ve spolupráci s obecním úřadem 
v pořadí již šestý adventní „Jarmark“. „Letos přijel i kejklíř Pepa, který byl 
už na našem prvním Jarmarku a pěkně rozdováděl všechny děti,“ vyprávěla 
Iva Šrámková. „Program byl opravdu nabitý - děti a učitelky z MŠ Strančice 
zazpívaly koledy. V prostorách obecního úřadu byla výstava betlémů loutkaře 
a místního rodáka pana Suka. Ve stáncích nabízeli ke koupení nejrůznější 
dárečky, ozdoby, cukroví, teplé nápoje či opékanou klobásu. Jako každoročně 
se prodávala horká medovina a bramborové domácí placky a langoše. 
Nechyběl ani kovář, který každý rok pro děti rozdmýchá oheň, aby si mohly 
zdarma vykovat přívěšek. Návštěvníci si dále mohli odlít olovo budoucnosti, 
podívat se na mučení katovské, zatančit středověký tanec se skupinou Impu-
dici nebo si zazpívat se sousedy vánoční koledy.
OS Dvě věže děkuje moc všem, kdo se připojil, pomohl, zazpíval, napekl, 
přišel a pomohl nám v tom mrazu si udělat pohodovou předvánoční náladu.“

Jitrničky, tlačenka a štrúdl
Město Mnichovice ve spolupráci s místními 
hasiči, Veřejnými službami a ZŠ T.G. Masaryka 
uspořádalo vánoční setkání. „Za zvuku koled 
jsme si zavzpomínali, pobavili se a připomněli 
si staré české vánoční zvyky a tradice,“ řekly 
Renáta Zuzaníková a Radka Laštovičková 
z Informačního centra. „Ten, kdo k nám za-
vítal, mohl ochutnat výborné jitrničky, jelítka, 
domácí tlačenku a třeba i utopence. Tyto 
kulinářské dobroty připravil opět pan Sapík 
z „Restaurace U koně“ v Klokočné. Dále bylo 
v nabídce výborné uzené masíčko a sušené 
ovoce, které daroval pan Kefurt z „Hostince 
U nádraží“ v Mnichovicích. Kdo není zrovna 
jedlík masa, pochutnal si výborném štrúdlu ze 
školní jídelny. Hasiči tradičně pekli kaštany, 
a v tak vybraném menu nechyběl ani svařáček, 
medovina a grog. Děkujeme všem, kteří k nám 
zavítali a všem, jež na akci spolupracovali. 
Těšíme se na setkání opět za rok!“
V informačním centru také probíhala ukázka 
výroby vánočních ozdob z korálků a děti 
ze ZŠ Mnichovice vyrobily krásné vánoční 
dárečky pro přítomné – proutěné ozdoby.

SVOJETICE 

MNICHOVICE

KOSTELEC
NAD ČERNÝMI LESY

RADIMOVICE

MUKAŘOV

HRUSICE

Mikuláš v sokolovně
Mateřské centrum Mukařov-sko uspořádalo 
mikulášskou besídku v sále sokolovny. Byl 
to báječný nápad. Děti se mohly dostatečně 
vyřádit ve velkém prostoru tělocvičny, navíc pro 
ně byl připraven koutek s hračkami a různými 
sportovními pomůckami. Dospěláci tak měli 
čas na chvíli se zastavit a u dobrého grogu 
si popovídat a pozdravit sousedy. Program 
zpestřilo vystoupení dětí ze zájmových kroužků, 
které pořádá MC Mukařov-sko. Rodiče mohli 
pyšně pozorovat, jak jejich ratolesti zpívají 
anglicky, tančí a cvičí při hudbě. Každý malý 
návštěvník dostal od Mikuláše krásný dáreček.   

STRANČICE

PĚTIHOSTY

ŘÍČANY
Adventní prozpěvování 
pomohlo dětem
Z Adventního prozpěvování v Říčanech se 
vyvinula krásná tradice – letošní ročník byl 
již osmý. Na dobrovolném vstupném se vy-
bralo 12 339 korun, které všechny putovaly 
na konto celonárodní sbírky Pomozte dětem. 
Hlavní organizátorkou akce byla ředitelka 
Základní umělecké školy v Říčanech paní Iveta 
Sinkulová. Program Adventního prozpěvování 
byl velice nabitý. V galerii Kotelna vystoupil 
Felix Slováček, dále se předvedli žáci ZUŠ 
v Říčanech, zpěváci a tanečníci z FS Mikeš, 
MŠ Čtyřlístek s paní učitelkami, ZŠ Bezručova 
s rozšířenou hudební výchovou, hudebníci 
ze souboru T. Remka. Jako hosté se dobře 
prezentovali muzikanti, tanečníci a zpěváci 
z DFS Jarošáček při ZUŠ v Mělníce, 
a FS Libín-S v Prachaticích.
Na zahájení festivalu se přišel podívat i nový 
starosta Říčan Mgr. Vladimír Kořen, který 
poděkoval bývalé starostce paní Ing. Adrieně 
Mrázové, která stála u zrodu této tradice.
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Soutěž

HOROLEZCI, 
HOROLEZKYNĚ, 
HOROLEZČATA…
Pět výherců získá poukaz 
v hodnotě 300 Kč na nákup zboží
Milí rodiče a děti, pokud rádi chodíte na výlety do přírody, 
určitě vám uděláme radost touto soutěží. Pokud správně 
vyřešíte úkol, můžete vyhrát poukázky do obchodu, ve kterém 
najdete veškeré potřebné vybavení pro outdoorové aktivity.

SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Spočítejte všechny lidi, kteří si užívají krásný den v přírodě. 

Výsledek pošlete na e-mail: redakce@zaprazi.eu 
nebo na adresu redakce: SKC Ondřejov, Choceradská 62, 251 65.

Výherci z minulého čísla: Karolínka Čejková z Říčan, 
Milánek Pícha z Průhonic, Tedík Válek Velké Popovice.

Ceny věnoval obchod MATUM ALPINE – Vybavení do přírody. V obchodě naleznete 
vše, co potřebujete pro letní i zimní výpravy do přírody. Na své si přijdou sportovci, 
kteří vyznávají náročné adrenalinové sporty, ale i rodiny s dětmi, které chtějí vyrazit 
na dovolenou “pod stan”. V bohaté nabídce objevíte kompletní outdoorové vybavení, 
stany, spacáky, karimatky, outdoorové hodinky, sluneční brýle, dalekohledy, 
trekové hole, batohy a vaky, lahve a pitné systémy, obuv, vařiče a nádobí, svítilny, 
nože a multifunkční nářadí, vybavení 
pro cestování a camping, horolezecký materiál 
– zkrátka vše, co byste mohli potřebovat. 
Navíc se můžete těšit na výrazné SLEVY!

A čím je školka Chytrá sovička tak výjimeč-
ná? To jsme se zeptali majitelek Gabriely 
Babické a Lucie Žalmanové.

„Pracujeme s kvalifikovanými pedagogy 
a náš program je připraven ve spolupráci s dět-
skou Mensou ČR a Centrem nadání. Vaše děti 
budeme již od počátku učit hravou formou an-
glický jazyk s rodilými mluvčími. Předškolá-
kům usnadníme speciálním programem Maxík 
vstup do základní školy. Individuálně se věnu-
jeme každému dítěti. Rodiče určitě také ocení 
flexibilní provozní dobu (nemusíte se stresovat, 
když při návratu z práce uvíznete v dopravním 
kolapsu) a večerní programy, kdy vám děti rádi 
pohlídáme a vy se můžete věnovat vlastním ak-
tivitám. Přátelské prostředí naší školky je vhod-
né pro děti už od 2 let (mladší jen po dohodě). 
A navíc si můžete upravit docházku podle své 
potřeby – nemusíte docházet každý den. Velmi 
oblíbené jsou i permanentky s možností jednot-
livých vstupů, a to kdykoliv chcete.“

Proč je školka 
Chytrá sovička 
výjimečná?!
Soukromých školek je v našem kraji dost. Ne všechny 
však poskytují kvalitní služby, přestože za ně platíte! 
Je proto důležité svůj výběr dobře zvážit – vždyť jde 
o vaše dítě a chcete, aby bylo spokojené, v bezpečí 
a také dobře prospívalo a něco se naučilo.

Proč jste se rozhodly založit vlastní školku?
Na nápad založit jazykovou školku nás přivedl 

manžel jedné z nás, který podpořil ve své spo-
lečnosti otevření firemní školky z řetězce Kin-
derGarten se zaměřením na předškolní vzdělání 
a anglický jazyk. Tato myšlenka nás velmi zauja-
la, líbila se nám možnost získání metodiky reno-
mované a v minulosti několikrát oceněné školky. 
Chtěly jsme záruku, že poskytneme dětem to nej-
lepší. Nemáme zájem jen „hlídat“. 

Zmínily jste, že speciální výukový program 
byl připraven ve spolupráci s dětskou 
Mensou ČR. Tedy zařízením, které sdružuje 
chytré, nadané a talentované děti…

Je to jedinečná spolupráce a jejich metoda za-
měřená na individuální přístup k dětem s cílem 
rozvíjet potenciál, talent a nadání funguje skvěle. 
Naši učitelé navíc procházejí školením Mensy 
ČR a zúčastňují se odborných seminářů. 

Mluví děti ve školce jenom anglicky?
Ne. Primárním jazykem je čeština. Také proto, 

že připravujeme děti do školy. Anglický jazyk ale 
procvičujeme hravou formou každý den. Výhodou 
je rodilá Američanka v týmu našich pedagogů.

Školka sídlí v nádherném prostředí. Bylo 
těžké sehnat vhodné prostory?

Na školku jsme opravdu pyšné. Sídlíme v bý-
valé škole na konci vesnice, v její klidné části. 
Třídy jsou opravdu velké a světlé, děti mají do-
statek prostoru, jak na hru, tak i na odpočinek. 
V jedné třídě je velká klouzačka a překážková 
dráha, která dětem zajišťuje dostatek pohybu, 
když je venku špatné počasí. Samozřejmou sou-
částí školky je i velká zahrada v těsném soused-
ství krásné přírodní rezervace Mýto, kam se děti 
téměř denně chodí vyřádit na velké hřiště.

Vaše nejnáročnější požadavky vám může 
splnit jazyková školka Chytrá sovička v Ne-
dvězí u Říčan, která patří do sítě školek Kin-
derGarten.  Ty získaly již několikrát oceně-
ní „Školka roku“ od Asociace předškolního 
vzdělávání.

Pro děti, které k nám do školky přímo nechodí, ale rády zpívají, 
malují, tancují a mají chuť se učit novým věcem, nabízíme výběr 
odpoledních klubů – hra na flétnu, klávesy, zpívání a rytmické 
bubnování, výuka angličtiny nebo flamengo, balet a jóga.

Kde nás najdete? 
Slámova 38/8, Praha 10 – Nedvězí u Říčan 

e-mail:nedvezi@kindergarten.cz, tel: 776 633 633 

V prostorách 
školky máte 
možnost 
uspořádat 
narozeninovou 
oslavu.

PR prezentace



MAS Říčansko

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí
Stránky MAS Říčansko připravuje Mgr. Ludmila Třeštíková

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

Olivova 224, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881, 
mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu

ŘEDITEL – Vladimír Haš
manager@ricansko.eu

PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA 
V RÁMCI OSY IV. LEADER, PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY
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Co konkrétně může centrum nabídnout oby-
vatelům Říčanska, jsme se zeptali jednatele 
společnosti Oáza Říčany pana Jiřího Böhma.

Oáza Říčany disponuje zejména výborným 
zázemím pro tenis – máme 8 venkovních antu-
kových kurtů a 3 kurty se špičkovým tenisovým 
povrchem z Austrálie v tenisové hale. Působí 
u nás kolektiv kvalifikovaných trenérů, kteří učí 
děti v “tenisové škole”, a věnují se i dospělým. 
Kurty samozřejmě využívají tzv. ”pasaniti”, kteří 
si celoročně nebo “ad hoc” u nás rezervují kurt. 
Oblíbená je rovněž sauna, whirlpool, dětské 
hřiště s brouzdalištěm, plážový volejbal, stolní 
tenis či petanque.  Návštěvníci se mohou posil-
nit v útulné restauraci s krbem a velikou terasou. 
K dispozici je rovněž ubytování hotelového typu 
tříhvězdičkové kategorie s kapacitou 30 dvoulůž-
kových pokojů (některé s přistýlkou).

 
Můžete nám říci něco bližšího 
k “dětské tenisové škole” v Oáze Říčany?

Tato tenisová škola je zaměřena na děti od 4 
do 15 let. Jsou zde úplní začátečníci i pokročilí, 
kteří chtějí hrát tenis závodně. V Oáze máme zá-
vodní družstva ve všech mládežnických kategori-
ích. Výuka probíhá ve skupinách 1-5 dětí, jednou 
nebo několikrát týdně v závislosti na přání dětí 
a rodičů. Velmi oblíbené jsou rovněž letní i zimní 

Sportovní a kongresové centrum 
Oáza Říčany 
– kvalitní služby, 
příjemné prostředí 
a výhodné ceny 

tábory, které Oáza každo-
ročně organizuje. O jar-
ních prázdninách jedeme 
do Krkonoš do Černého 
dolu na chalupu přímo 
k sedačkové lanovce – 
máme ještě poslední vol-
ná místa, kdyby náhodou 
byl zájem z řad čtenářů.

 
Poměrně známe jsou 
i tzv. příměstské tábory, které každoročně 
organizujete během letních prázdnin…

 Ano, my je nazýváme „letní sportovní cam-
py”. Letos budeme organizovat o prázdninách 
celkem 7 turnusů (vždy pondělí až pátek). Tyto 
campy si získaly velikou oblibu – dojíždějí 
k nám dokonce i děti až z Prahy. Během dne 
mají děti bohatý program, při kterém využívají 
zejména zázemí Oázy (výuka základů tenisu, 
sportovní hry, jízda na kole, bazén, společenské 
hry), během dne je zajištěno kvalitní stravování 
(2 svačiny, oběd, celodenní pitný režim). Cam-
py jsou určeny pro děti od 6 do 15 let.

 
Jaké služby můžete nabídnout firemní 
klientele?

Oáza Říčany disponuje opravdu profesionál-
ním zázemím pro firemní akce a školení. Před 
více než rokem jsme otevřeli nové kongresové 
centrum s kapacitou až 150 osob. Klimatizo-
vané konferenční prostory, které lze variabilně 
uspořádat podle přání klientů, jsou vybaveny 
špičkovou AV technikou s centrálním ovlá-
dáním na dotykovém panelu. Firemní klienti 
si Oázu Říčany oblíbili nejen díky kvalitnímu 
zázemí, ale také   díky široké nabídce doplňko-
vých sportovních, relaxačních a outdoorových 
aktivit, kompletní nabídce gastronomických 
služeb a kvalitnímu ubytování.

Bližší informace se dozvíte na
www.oazaricany.cz nebo vám 
rádi poradí na tel.: 323 601 170.

Oáza Říčany – sportovně relaxační 
a kongresové centrum si nachází 
stále více zákazníků, jak z řad firemní 
klientely, tak návštěvníků, kteří si 
přicházejí zasportovat, zarelaxovat 
nebo posedět v útulné restauraci 
a ochutnat některou ze specialit 
kuchyně. Areál, který se nachází na 
okraji Říčan v malebném přírodním 
prostředí, nabízí široké možnosti sportu 
a zábavy a zároveň profesionální 
zázemí pro firemní akce a školení.

Pohled na novou 
konferenční budovu 

salónek 
v konferenční 

budově

Pohled na dvoulůžkový pokoj

interiér restaurace 

Děti z tenisové školy s trenérkou

STAROSTOVÉ 
PŘI SNÍDANI 
O SPOLUPRÁCI

Dvacet starostů a zástupců obcí Říčanska 
spolu na začátku ledna v prostorách MAS 
Říčansko posnídalo. U šálku čaje se roko-
valo o možnostech spolupráce obcí a MAS 
a obcí navzájem, zástupci dostali miniškole-
ní o dotačních titulech ČR i EU a aktuálních 
možnostech rozvoje. Setkání se zúčastnily jak 
malé i tak i velké obce, nově zvolení starosto-
vé i již zkušení bardové – představitelé obcí 
Herink, Světice, Mukařov, Velké Popovice, 
Klokočná, Stránčice, Babice, Doubek, Svoje-
tice, Křížkový Újezdec, Petříkov, Popovičky, 
Čestlice, Sulice, Tehovec, Tehov, Ondřejov 
a Struhařov. Největší zájem projevili o otázky 
tvorby a správy obecního rozpočtu, o územní 
plánování a o pomoc s dotačními programy. 
Starostenské snídaně bude MAS Říčansko 
pro zástupce svých 38 obcí pořádat pravi-
delně alespoň jednou za dva měsíce. „Na se-
tkání vždy budou zváni odborníci s krátkým 
seminářem na vybrané téma. Zároveň bude 
prostor i pro neformální výměnu zkušeností 
a dotazy na aktuální problémy a situace, se 
kterými se obce potýkají,“ uzavírá budoucí 
koordinátorka setkání, Jana Tywoniaková. 

NOVÝ ROK, 
NOVÉ AKCE 

V novém roce hodlá MAS Říčansko pokračovat 
nejen ve svých projektových a informačních služ-
bách, ale také v rozvoji další ze svých aktivit – pro-
dukci kulturních a komunitních akcí. Naším cílem 
je podpořit společenské dění na Říčansku a posílit 
tak pocit sounáležitosti v obcích regionu. V průběhu 
roku bychom proto rádi zorganizovali několik akcí, 
které mají ambici stát se tradičními událostmi a které 
si, jak doufáme, najdou své stálé místo v kulturních 
kalendářích obcí. Vše bohužel závisí také na finan-
cích. Proto nyní usilovně pracujeme na jejich zajiš-
tění, abychom vás již v dalším čísle Zápraží mohli 
oficiálně pozvat na některou z našich plánovaných 
akcí. Prozradit můžeme, že pro vás chystáme napří-
klad první ročník Říčanského MASopustu. 

MASka se v letošním roce zaměří i na rozvoj regio-
nální gastroturistiky. Ve spolupráci s přední pražskou 
kongresovou agenturou realizuje incentivní progra-
my pro významnou klientelu a podpoří tak propagaci 
regionu a rozvoj regionálních gastroproducentů.  

MgA. Kristýna Vyorálková

MAS Říčansko 
s radostí 
oznamuje:
■ Rozšířili jsme řady našich partnerů 
o obce Křenice a Velké Popovice. 
Partnerské smlouvy byly podepsány 
i s Olivovou dětskou léčebnou, 
Olivovou nadací, Babický drak o. s., 
SK Slunéčko a Ing. Petrem Šteglem.
■ Přijaté projekty do Výzvy č. 1/2011 
bude Výběrová komise hodnotit 
v sobotu 12. 2. 2011 a Programový 
výbor její rozhodnutí schválí v úterý 
15. 2. 2011. Sledujte aktuální informace 
na našich stránkách http://mas.
ricansko.eu/, které projekty z regionu 
říčanska byly doporučeny k podpoře.   
■ Začali jsme spolupracovat s novými 
externími projektovými manažerkami, 
paní Kristýnou Vyorálkovou a Petrou 
Přílučíkovou.

Struhařovský Požární dům žije
Sbor dobrovolných hasičů ve Struhařově se dočkal zasloužené rekonstrukce hasičárny. V rámci de-

váté výzvy do Programu rozvoje venkova-Leader, vyhlášené v lednu loňského roku MAS Říčansko, 
byl projekt s názvem „Obnova hasičské zbrojnice zejména společenského sálu Struhařov“ úspěšný 
a v posledním čtvrtletí došlo k realizaci. Havarijní stav oken již přinášel rizika  a tak dotace přišla právě 
včas. Kompletní výměna polorozpadlých dřevěných oken a dveří za nové plastové s tepelněizolačními 
dvojskly přinesla do objektu výrazně lepší tepelnou pohodu. Věčně protékající záchody byly nahrazeny 
novými, stejně jako polozarostlé trubky, sanita a boiler. Na závěr  je i čerstvě vymalováno, dobrovolníci 
z řad hasičů řádně uklidili a tak hned 3. prosince sál zaplavila drobotina na své Mikulášské schůzce 
s čertem, Mikulášem a andělem. Pro aktivity hasičů, pro společenské akce, kroužky a lidi z obce a oko-
lí se tak Požární dům vylepšil ke všeobecné spokojenosti. Celkové výdaje projektu činily 366 600,-Kč. 
Na přípravě, realizaci i vyhodnocení projektu zejména spolupracovali starosta SDH Zdeněk Martínek 
spolu se starostkou obce Dagmar Zajíčkovou. Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli. 

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

PR prezentace



Zajímáte se o plavání kojenců a malých dětí? 
Chcete pro své potomky jen to nejlepší? V tom 
případě určitě navštivte Baby Centrum Svět 
dětí na dlani v Říčanech, který najdete na adre-
se Černokostelecká 2205 (vedle obchodu Lidl). 
Čekají vás profesionální instruktorky, příjemné 
prostředí s vybavenou, prostornou hernou a také 
bar, kde si můžete dát kávu a dobrou svačinku. 
BC Svět děti na dlani založila v roce 2007 paní 
Marta Truncová, která má s plaváním dětí bohaté 
zkušenosti. Zajímalo nás, jak celý nápad vznikl.

„Mám tři děti a vždy jsem se snažila být 
aktivní maminkou. První dcera se narodi-
la v roce 1991, a to ještě nefungovalo tolik 
možností, jak plnohodnotně strávit mateřskou 
dovolenou,“ vysvětluje paní ředitelka. „Zkou-
šela jsme nejrůznější aktivity, ale když jsem 
objevila plavání s dětmi, byla jsem nadšena. 
A v roce 2001 jsem se po absolvování kurzů 
stala instruktorkou. Práce mě velice bavila. 
Vystudovala jsem rehabilitaci, tak dobře vím, 
jak je plavání pro zdraví dětí prospěšné. Kurzy 
jsem aktivně provozovala na mnoha místech. 
Bohužel, nikdy jsem nebyla úplně spokojená. 
Buď nevyhovoval bazén, zázemí pro maminky 
nebo jsem začala mít jiné představy o posky-
tovaných službách než majitel. Proto zbývalo 

Plavání 
dětí 
a guláš od manžela

jediné – založit si vlastní studio a udělat ho 
podle vlastních představ.“

Paní Truncová našla vhodné prostory v Ří-
čanech, kde před dvěma a půl lety zařídila své 
studio a při jeho realizaci mohla zúročit obrov-
ské zkušenosti v tomto oboru. „Největší radost 
mám z bazénu 6 x 3,5 metru. Voda je vyhřátá na 
příjemnou teplotu 32°C a je slaná. „Slaná tech-
nologie“ je velice příznivá k pokožce a může 
pomoci i při ekzémech. Bazén je určen výhrad-
ně pro plavání dětí a splňuje veškerá hygienická 
a bezpečnostní nařízení. Také mě těší, že se po-
dařilo vytvořit fungující tým kvalitních instruk-
torek a že k nám lidé chodí rádi. Dokonce spolu 
s klienty pořádáme prima rodinné dovolené. 
Přidat se může každý zájemce.“
Bylo náročné skloubit podnikání a péči 
o velkou rodinu?

„Začátky určitě nebyly jednoduché. Vzala 
jsem na sebe veškeré břímě podnikaní a často 
pracovala dlouho do noci. Samozřejmě mi bylo 
líto, že nemám tolik času na rodinu. Manžel se 
dokonce musel naučit vařit. Jeho guláš je skvělý. 
Bohužel ho vařil stále dokola, takže se rodině 
přejedl :). V současné době už je času více, a tak 
se zase mohu věnovat rodině naplno. A manžel 
přestal vařit…“.

Co BC Svět dětí 
na dlani nabízí:
● Hlavní specializací BC je plavání v bazénu 
pro děti od 6 měsíců do 6 let. 
● Plavání ve vaně je možné začít ihned 
po zhojení pupečníkové jizvy miminka. 
Lekce jsou doplněny povídáním 
o psychomotorickém vývoji dítěte 
v jednotlivých měsících, samotným plaváním 
a poradenstvím.
Naučíte se s vaším miminkem plavat 
v klubíčku, splývat na zádech, na bříšku. 
Seznámíte se s abecedou potápění, při 
které využíváme přirozeného reflexu kojence 
(zatajení dechu při styku obličeje s vodou), 
základy otužování.
● Pokud se nemůžete dostavit a omluvíte 
se předem, nabídnou vám díky 
propracovanému elektronickému systému 
náhradní hodiny plavání, takže o žádnou 
nepřijdete. Samozřejmostí je i ukázková 
lekce zdarma a bonusové plavání navíc. 
● Kromě plavání zde funguje cvičení dětí, 
hudební školička Yamaha a také oblíbený 
výtvarný kroužek.
● Maminky zde mohou strávit, kolik času 
chtějí. K dispozici je herna, hračky, kojící 
místnost, přebalovací pulty, ohrádky 
a samozřejmě možnost občerstvení.
● Na webových stránkách www.
svetdetinadlani.cz funguje e-schop, kdy si 
můžete koupit nejrůznější zboží a pomůcky 
pro děti. Výhodou je, že si je můžete přímo 
v centru vyzkoušet.
● V prostorách BC uspořádají pro 
vaše děti nezapomenutelnou, originální 
narozeninovou oslavu. Určitě vyzkoušejte!
● O víkendu je možné si pronajmout celý 
bazén za 400 Kč na hodinu. Vstup pouze 
pro rodiny s malými dětmi (2 dospělí + 
2 děti). 5-8 osob platí 500 Kč za hodinu. 
Maximálně 8 osob v bazénu. K dispozici 
hračky a plavecké pomůcky. Bez dozoru 
instruktorky.
● Můžete si objednat profesionální natáčení 
plavání dětí. Film vám vypálí na dárkové CD.

Kontakt: telefon do recepce: 323 605 426, 
602 540 115, www.svetdetinadlani.cz

Přihlášky do našich kurzů 
přijímáme po celý rok.

Křížovka

SKONCUJTE S PLÍSNĚMI

Tajenku posílejte do 20. února na adresu: SKC Ondřejov, Choceradská 62, 251 65 nebo mailem: redakce@zaprazi.eu.
Vylosovaní výherci z minulého čísla: Jana Kalinová z Kostelce n. Č. l., Václav Valeš z Říčan, Lucie Gallo z Mnichovic.
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Tři luštitelé vyhrají přípravky 
proti plísním Fungispray
Plísně se projevují jako bílé, žluté, hnědé, zelené nebo černé skvrny. Můžeme se s nimi setkat na omítkách, tapetách, 
mezi kachličkami, ale i na dřevě, kůži a dalších materiálech. Jsou škodlivé nejen z hlediska hygienického a mohou nás 
ohrozit na zdraví, ale působí také ničivě - plísně mají na svědomí například zvětrávání vápenných a silikátových materiálů. 
Bojovat s nimi můžeme jedině účinnou dezinfekcí. K tomuto účelu je vhodný přípravek Fungispray Super, který jakožto 
bezchlorový prostředek nezapáchá, a přitom vyhovuje náročným testům akreditovaných laboratoří a má i ověřený 
částečný preventivní účinek. Fungispray Super nezanechává skvrny na tkaninách, ani nevyběluje barevné plochy a lze jej 
použít i v rodinách s alergiky. Lze ho použít i v exteriéru – na zdi, omítky, beton, dřevo, střechy z eternitu apod. 
Více informací nejen o produktu získáte na: www.stachema.cz

PR prezentace



inzerce

VÝSTAVBA 
ZAHÁJENA

www.bytydubec.cz

Kalendář akcí
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PROJEKT CZ/1.07/1.1.06/02.0041

Interaktivní metodou výuky
k rozvoji komunikačních dovedností žáků

na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice

Základní škola T. G. Masaryka 
Mnichovice 

okres Praha – východ

TERMÍN REALIZACE: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012

CELKEM FINANČNÍ PODPORA: 3 670 039 Kč

CÍLE:

Využívání ICT ve výuce 
– inovace výuky se zaměřením na zkvalitnění práce 
s interaktivní tabulí a informačními technologiemi, 
zvýšení dostupnosti ICT

Rozvoj komunikačních dovedností žáků 
– vybudování školní multimediální knihovny, 
rozvoj čtenářských kompetencí žáků

Podpora a rozvoj environmentální výchovy 
– založení pracovního týmu Ekoškoly

Galerie Kotelna Říčany
Výstava „4“ potrvá do 3. března. Vystavovaní autoři jsou Marek Slavík, 
Jan Uldrych, Zdeněk Trs a Aleš Brázdil, kteří se řadí k nejmladší 
generaci absolventů Akademie výtvarného umění ateliéru klasické 
malby Zdeňka Berana. Galerie svým výstavním prostorem cca 
600m2 umožní představit tyto mladé autory i prezentací jejich 
velkoformátových děl. V galerii se také můžete zúčastnit workshopů 
pod vedením akademických výtvarníků – malba – sochařství 
– papírmašé – grafika – airbrush  www.galeriekotelna.cz

 5. února
■ Senohraby, 14 hod.
Maškarní karneval pro děti se 
skupinou Myš a Maš, plno soutěží, 
od 20 hod. pro dospělé 
se skupinou Reminiscence. 
■ Říčany, Měks, 20 hod.
Hasičský ples – k tanci 
a poslechu hraje skupina „Vatt“.

 6. února
■ Vyžlovka, hotel Praha, 16. hod.
Pohádka pro děti divadla Elf 
„Kocour v botách“

 9. února
■ Říčany, Měks, 20 hod.
Nezmaři – 33 let aneb kapela 
v nejlepších letech. 

 10. února
■ Muzeum Říčany vás zve na 
výstavu grafik a dalších výtvarných 
děl s námětem literární postavy 
Dona Quijota. Výstava bude 
probíhat od 10. 2. do 10. 4. 
Otvírací doba: po–čt 14–18 hod., 
so, ne 13-18 hod.

 12. února
■ Svatbín, náves, 14. hod.
Masopustní veselí, odměna 
pro nejlepší masky, živá hudba 
Duo Tandem, 
www.osprosvatbin.uvadi.cz
■ Říčany, Měks, 20 hod.
Sokolský ples – k tanci a poslechu 
hraje skupina „ Reminiscence.

 13. února
■ Říčany, Měks, 14 hod.
Nebojsa – pohádka pro děti
■ Říčany, Nedělní pochod s Líbou
Trasa: Radotín – Vonoklasy 
– Černošice – 13 km, Odjezd 
vlakem: Říčany 7.39 hod. Zájemce 
o pochod prosíme o potvrzení 
účasti alespoň 3 dny předem na 
mail:libuse.rohoskova@centrum.
cz, nebo na tel.: 723 513 431. Další 
informace na www.kct.ricany.wz.cz.

 14. února
■ Muzeum Říčany zve od 18. hod. 
na přednášku o exotické Africe. 
Spolu s Arthurem Sniegonem a jeho 
fotkami z dvouměsíčního putování 
navštívíme bílé pláže a černé pralesy 
Gabonu, pygmeje, gorily a slony 
Středoafrické republiky a žirafy, 
hrochy a velehory Kamerunu. 

 15. února
■ Říčany, Měks, 20 hod.
Jazzové večery – Steamboat 
Stompers a Eva Emingerová,
dixieland koncert.

 16. února
■ Říčany, Měks, 19.30 hod.
Kruh přátel hudby – Lubomír 
Brabec, koncert významného 
a světově uznávaného hráče na 
akustickou kytaru. Na programu: 
Heitor Villa-Lobos, Fernado Sor, 
Joaquin Turina, Isaac Albeniz, 
Francisco Tarrega, Benvenuto Tezi
■ Uhříněves, DDM – Dům UM, 
od 14-17 hod. 
Turnaj v deskových hrách – akce 
otevřeného Klubu 803 pro všechny.

 17. února
■ Jevany, barevná tělocvična OÚ, 
18.30 hod.
Keramika pro veřejnost, 
téma: Příprava na jaro.

 18. února
■ Štiřín – Ondřej Havelka 
a Melody Makers

 19. února
■ Uhříněves – DDM – Dům UM, 
9 – 12 hod.
Mramorování – výtvarná dílna. 
Tentokrát budeme mramorovat 
papíry, doplňky atd. Účastnický 
poplatek: 30 Kč. Místo je nutno 
si rezervovat předem. Bližší 
informace a přihlášky: dumum.cz, 
274 877 017, petrova@dumum.cz

 20. února
■ Říčany, Měks, 9 hod.
Říčanský pohár – soutěž v latinsko-
amerických a standardních tancích.

 23. února
■ Říčany, Měks, 20 hod.
Václav Neckář se skupinou Bacily.

 24. února

■ Ekocentrum Říčany, 16-19 hod.
Přijďte si postavit ptačí budku! 
Za asistence dospělých to 
zvládnou i děti. Vyrobená ptačí 
budka musí být následně vyvěšena 
v Říčanech nebo nejbližším okolí.
Akce je součástí projektu Ekocentra 
Říčany „Ptáci Říčanska“, jehož 
cílem je zvýšit povědomí veřejnosti 
o ptactvu žijícím na území Říčanska 
a způsobech jeho ochrany. 
V letošním roce se tak můžete 
těšit i na ornitologické vycházky, 
přednášky a tematické aktivity pro 
mateřské a základní školy.

 25. února
■ Říčany, Měks, 20 hod.
Ples ZŠ Bezručova 
– k tanci a poslechu hraje 
skupina „Repete“.

 26. února
■ Kostelec n. Č. l., Rytířský sál 
na zámku
Ples města, předprodej zahájen 1. 2.
■ Říčany, Měks, 20 hod.
Ples rugby

 28. února
■ Kamenice, KD, 19.30 hod.
Pavel Bobek a Malinaband 
– host Robert Křesťan
■ Kamenice, Kulturní dům, 
od 9 a od 10.30 hod.
Pinocchio pohádka, 
hraje Divadlo Játojsem – Marčík.

Říčany – Kreativní 
dílna Domeček
■  Domečkohraní pro děti 
od 3 do 6 let, každé 
všední dopoledne 
od 8 do 13 hodin. 
Aktivní hlídání dětí, výtvarné 
pondělky - možnost 
pravidelné docházky. 
Zápis na 2. pololetí. 
■  Výtvarné kurzy pro děti 
od 6 do 12 let, každé pondělí 
a úterý odpoledne. 
■  Aktuální nabídka 
výtvarných kurzů pro dospělé
www.domecek-ricany.cz

Filmový klub 
Muzea Říčany
Od února do června bude 
probíhat v Muzeu Říčany 
filmový klub s nejlepšími filmy 
české kinematografie. 
Film Čest a sláva, 9. února 2011, 
od 19.30 hod., režie: Hynek 
Bočan. Děj snímku se odehrává na 
podzim 1647 v Čechách a vypráví 
o potomku protestantského 
šlechtice (Rudolf Hrušínský), 
který se po dlouhém váhání přidá 
k organizátorům předem prohrané 
protihabsburské vzpoury. V dalších 
rolích se ve filmu objeví Blanka 
Bohdanová, Karel Höger, Iva
Janžurová nebo Josef Kemr. Na 
MFF v Benátkách patřil snímek 
k největším událostem festivalu. 
Filmový klub se bude konat vždy 
druhou středu v měsíci.

Galerie Kotelna Říčany
Výstava „4“ potrvá do 3. března. Vystavovaní autoři jsou Marek Slavík, 
Jan Uldrych, Zdeněk Trs a Aleš Brázdil, kteří se řadí k nejmladší 
generaci absolventů Akademie výtvarného umění ateliéru klasické 
malby Zdeňka Berana. Galerie svým výstavním prostorem cca 
600m2 umožní představit tyto mladé autory i prezentací jejich 
velkoformátových děl. V galerii se také můžete zúčastnit workshopů 
pod vedením akademických výtvarníků – malba – sochařství 
– papírmašé – grafika – airbrush  www.galeriekotelna.cz

Mateřské centrum Lodička
Bohužel jsme se koncem roku dostali v Radimovicích do finanční krize vzhledem 

k vysokým platbám za elektřinu. Proto jsme se rozhodli už v prosinci oslovit 

obce v blízkém okolí, jestli nenajdeme vhodné prostory. Obdrželi jsme vstřícnou 

nabídku od Obecního úřadu Strančice, který nám poskytl prostor v domku bývalé 

hasičské zbrojnice ve Všechromech. Nejdříve však musíme  provést stavební 

úpravy, abychom mohli rozjet činnost s malými dětmi naplno. Prozatím můžeme 

fungovat ve veřejných prostorách Obecního úřadu ve Strančicích.

Děkujeme všem za pochopení a prosíme vás, pokud by jste mohli nějakým 

způsobem pomoci při stěhování, úklidu a zajištění vedení nových kurzů 

a akcí na novém místě, budeme velice rádi. Děkujeme všem za přízeň 

a doufám, že poplujeme dál. Michaela Hupcejová, tel.: 732 16 17 06, 

email:mc.lodicka@seznam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka.

Pětky s hvězdičkou 
na vysvědčení
Děti v Říčanech hledají pět zásad 
zdravého životního stylu. Za úspěchy 
pak dostávají vysvědčení se samými 
pětkami s hvězdičkou! „5*“ je projekt, 
který uskutečňuje Olivova dětská 
léčebna díky dotaci 60 tis Kč od 
Nadačního fondu Albert. Olivovna 
připravila s MAS Říčansko zábavný 
program a hry pro děti prvního stupně 
a týmové aktivity a diskuzi pro děti 
druhého stupně ZŠ Bezručova Říčany 
a děti léčebny. Jde o pilotní projekt na 
výchovu ke zdraví v pěti krocích. K akci 
se připojila i družina ZŠ s aktivitami 
Bramborový týden. Děti nosily recepty, 
povídaly si o bramborách a nakonec 
vyráběly bramborové sochy.

DDM Uhříněves
■  Výtvarná soutěž Zimní zahrada
Libovolnou technikou vytvořte své 
vlastní výtvarné dílo a do 4. března jej 
přineste do kanceláře DDM – Domu 
UM v Uhříněvsi. Vítězové obdrží 
lákavé ceny a všechny výrobky budou 
vystaveny v uhříněveském muzeu. 
■  Jarní prázdniny v Orlických horách
5.- 12. 2. – tábor na jarní prázdniny 
s celotáborovou hrou, lyžování, 
hry na sněhu i uvnitř, zábava.
7.- 11. 2. – příměstský tábor Zimní 
pohádka – příměstský tábor v Hostivaři 
– táborová hra, výlety po Praze, 
stolní hry, sport a výtvarné dílny. 
Cena: 900,-/týden, 230,-/1 den. 
Bližší informace a přihlášky: dumum.
cz, 274 877 017, petrova@dumum.cz

SKC Ondřejov
■ 6. února se na vás těší Ála Matějovská a její ZUMBA PARTY. 
Ála je oficiální instruktorkou a pokaždé své příznivce nadchne. 
Na hodinách se začíná nejprve s velmi jednoduchými sestavami, které se 
postupně doplňují o nové prvky, a zvládnout je tak může opravdu každý. 
Přihlásit se můžete už teď na recepci SKC nebo na on-line přihlášce na 
www.obecondrejov.cz/skcentrum/.Cena: 220 Kč při platbě předem, 250 Kč na 
místě. Program: 8.30 hod. prezence, 9.00 hod. 1. lekce, 10.15 hod. 2. lekce.
■ Olga Šípková každé úterý taneční aerobik od 18 hod. a každý čtvrtek 
aerobik a formování těla od 18 hod. 
■ Michaela Svobodová každý pátek od 10 a od 18 hod. Step aerobik je 
výborný na redukci váhy, zvyšuje celkovou kondici a pomáhá tvarovat tělo 
(zejména nohy a hýždě). 
■ Pavla Landová – Fitness latina – každý čtvrtek od 19 do 20 hod. Atraktivní 
kondiční cvičení založené na tanečních krocích, obdobně jako zumba. 
■ Vanda Březinová – každý čtvrtek cvičení bosu, od 17 do 18 hod.

SKC Ondřejov nabízí širokou škálu aktivit pro všechny věkové kategorie 
– balet, street dance, power joga, zdravotní cvičení pro seniory, 
kytarové kurzy, jazykové kurzy a mnoho dalších. To vše za příznivé ceny, 
v atraktivním prostředí, bližší info na tel.: 606 607 943, 777 668 212, mail:
skcvondrejove@seznam.cz.

Mraveniště – centrum 

volného času při ZŠ Bezručova 

v Říčanech zve do keramické 

dílny. Pod vedením zkušených 

lektorek každý může vytvořit 

výrobek podle své představy.

Termíny: 22. 1., 5. 2., 19. 2., 

vždy od 9 do 12 hod. Cena: 200 Kč.
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STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Tel. 312 315 213

STAVEBNÍ FIRMA PROCE
Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D. 

Podporujeme projekty neziskových organizací
www.procestavby.cz

Martin Svoboda
Tel.: 777 832 084 
E-mail: info@vasnabytek.cz 
www.vasnabytek.cz

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

� Zakázková výroba z lamina, MDF a dýhy vč. lakování – i do vysokého lesku
� Materiály značek Technistone, Corian, Egger, Thermopal, Eurolight, Glunz, 

Kronospan, Polyform, Hettich, Blum, Graz, Effegibrevetti, Peka, Wireli, Mivokor, Franke a další
� Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací stěny, postele
� Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů od patnácti značek 

a dalších doplňků dle požadavků zákazníka vč. přípravy elektro a vodoinstalace

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRU

PRODEJNA:

Biomac Ing. Černý s.r.o.
Sklad Všechromy Hala 1, dálnice D1, exit 15
mob.: 774 505 111, e-mail: prodejna.ricany@ekopaliva.com

www.biomac.cz

KVALITNÍ BRIKETY, PELETY, PALIVOVÉ DŘEVO A
DŘEVĚNÉ UHLÍ

AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

OPROTI PLYNU UŠETŘÍTE AŽ 50 %
TOPNÁ SEZÓNA ZA 15 – 16.000,- Kč

DOPRAVU VÁM ZAJISTÍME
AŽ K VÁM DOMŮ

AKCE CENA OD 440,- / 100 kg

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSTVÍ 
KOMPLETNÍ REALIZACE 

STŘECH 
WWW.KROLAN.CZ 

 

Vyrábíme a prodáváme veškeré 
klempířské výrobky dle vašich 
požadavků, včetně atypických, 

s dopravou až k Vám.                       
Výroba žlabů a svodových rour na míru 

v libovolné délce.                                
Ohýbáme prvky do 8 metrové délky. 

 STAVÍTE ČI REKONSTRUUJETE A 
POTŘEBUJETE NOVOU STŘECHU? 
Naše společnost Vám zajistí demontáž 

stávající konstrukce, dodávku a montáž 
nové střechy na klíč včetně krovu, 

pokládky tašek, hromosvodu, opravy 
komínů, montáže střešních oken a 
oplechování střechy z jakéhokoliv 

materiálu. Poskytujeme poradenství, 
zaměření stavby a cenové nabídky 

zcela zdarma. 

Poděbradská 1163 
Šestajovice 250 92 (Praha východ) 

246 089 706 – 732 211 111 
www.krolan.cz   krolan@krolan.cz 

 

U Mototechny 89 (areál PRO-DOMA) 
Mukařov – Tehovec 251 62 (Praha východ) 

245 008 246 – 603 431 537 
 www.krolan.cz   pomykacek@krolan.cz 
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SOUDNÍ ZNALEC V OBORU EKONOMIKA
CENY A ODHADY MOTOROVÝCH VOZIDEL

VLADIMÍR ZUB
Komenského náměstí 1518/5

251 01 Říčany u Prahy, Okres Praha - Východ
tel.: 602 397 797, e-mail: vzub@chello.cz

stanovení prodejních cen motorových vozidel
stanovení výše majetkové újmy 

na poškozených vozidlech
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BETONÁRKA
MUKAŘOV

Výroba, doprava a čerpání 
betonových směsí

Prodej písku, kačírků a drtí
Prodej plotů a pletiv
U Mototechny 89, Tehovec

– areál stavebnin PRO-DOMA

Objednávky: 

721 870 737 
602 442 950

www.betonmuk.cz
e-mail: obchod@betonmuk.cz

AUTODOPRAVA HR 

www.europalivo.cz europalivoeuropalivoeuropalivoeuropalivoeuropalivoeuropalivoeuropalivo@@europalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eu

Připravujeme prodej na ekopelety a ekobrikety
�� 312 310 773312 310 773312 310 773312 310 773 774 505 111, 774 605 111774 505 111, 774 605 111774 505 111, 774 605 111774 505 111, 774 605 111774 505 111, 774 605 111
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Zastávka Netluky
BUS 264, 266, 364

VŠECHROMY
                   HALA 1                    HALA 1                    HALA 1                    HALA 1                    HALA 1                    HALA 1                    HALA 1                    HALA 1                    HALA 1 
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Celoroční prodej EKOLOGICKÝCH biobriket a peletek

INSTAL
Tel.: 603 525 617
Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com

INSTALKLUB
Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
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MNICHOVICE 
NÁMĚSTÍ

pronájem 
nebytových prostor 28 m2

vhodné jako kancelář 
nebo obchod

 tel: 777 641 075

■ Zpracuji účetnictví a daně
Tel: 773 615 186, www.ucetnictvi-jana.cz
■ Obec Tehovec,Tehovecká 22, 
251 62 Tehovec vyhlašuje 
konkursní řízení na pozici ředitele 
Mateřské školy Tehovec.
Bližší informace na www.tehovec.cz, 
ve složce aktuality. 
Lhůta pro podání přihlášek 24. 2. 2010. 
Termín výběrového řízení 22. 3. 2011.
■ ÚKLID DOMÁCNOSTI
Tel: 602 777 131, J1959S@seznam.cz

Řádková inzerce
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Strančice
KosmetikaKosmetika Strančice

nabízí
 Kavitace – bezbolestná liposukce 
 Radiofrekvence – lifting bez skalpelu 
 Tělová radiofrekvence 
 Fotorejuvenace omlazení IPL
 Chemický peeling 
 Vakuová diamantová mikrodermabraze 
 Magnetoterapie 32 programů léčby 
 Depilace voskem ,trvalá epilace  IPL
 Čištění pleti – odstraňování milií 
 Líčení, barvení řas a obočí 
 Ozonizace pleti, Sonoforeza 
 Léčba akné IPL

 Ultrazvukové ošetření těla, obličeje 
 Prodej kosmetiky, tělové zábaly 
 Kyslíkové ošetření pleti 
 Liftink a lymfatická drenáž obličeje 
 Lepení dentálních kamenů Swarovski 
 Kadeřník, vlasový stylista Pepa Hanák

www.kosmetikastrancice.cz
kosmetička 606 920 612  kadeřník 739 634 567 

YAMAHA Class
Dagmar Duchkové 
Nabízí volná místa v hudebních kurzech pro děti již 
od 4 měsíců do 6 let. Působíme v Ondřejově, 
Mnichovicích, Zaječicích, Říčanech – Domeček Helen Doron 
a Baby centru Svět dětí na dlani.

Kontakt: Dagmar Duchková, tel: 603 336 579
Email: dagmarduchkova@seznam.cz

www.yamahaskola.cz
Úzce spolupracujeme s Cestovní Agenturou D+R, 
která organizuje soustředění pro skupiny 
(škola Yamaha, joga, aerobic, tenis, boj.umění atd.) 
Škola Yamaha se na konci června ve dvou turnusech 
zúčastní již 4 ročníku, Chorvatsko s Yamahou 2011. 
Těšíme se na Vás CA D+R Škochová Dagmar
karavanychorvatsko.cz, tel: 604 690 003

■ Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 – 37m2, 
v Kostelci nad Černými lesy. 
Rekonstruovaný, nezařízený, 
cena 5 800 Kč + poplatky. Tel: 603 776 117
■ Máte zájem o soukromé hodiny 
angličtiny? Žila jsem 10 let v Anglii 
a mám zkušenosti s vedením jaz. kurzů. 
Denně od 8.30 do 11.30 hod. Učím 
jednotlivce, malé skupinky. Vhodné 
i pro maminky na mateřské nebo děti. 
Cena 300,- Kč/hod. (snižuje se podle počtu 
účastníků). Prosím volejte 725 521 091.
■ Hledáte práci? 
Mezinárodní společnost hledá obchodně 
administrativního pracovníka pro kancelář 
v Říčanech. Požadujeme trestní 
bezúhonnost. Nabízíme zázemí 
stabilní společnosti, odborné zaškolení, 
možnost profesního růstu a atraktivní 
ohodnocení. V případě  zájmu o zařazení 
do výběrového řízení zašlete svůj životopis 
na jan.benes@pp.avivazp.cz
nebo volejte na 607 589 873

● veškeré ocelové prvky stavebního zámečnictví
● vrata, ploty, brány, portály, žebříky, mříže

U Trati 2203, 251 01 Říčany
mobil: 602 333 048, 602 320 055, 606 691 777
e-mail: info@zamkavka.cz

Vše po telefonické dohodě.

P. Kavka
KAVKA

ZÁMEČNICTVÍ

■ NĚMECKÝ OVČÁK štěňata s PP. 
Celočerná a znaková. Tel: 737 921 890

PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO

www.broukal.cz
602 238 849




