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

– více na www.novedvere.cz
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Říčany mají obrovský 
problém s kanalizací

Starosti měst a obcí:
Držte palce, ať nám vydrží 
optimismus a enrgie

Život v kraji:
Kostelec nad Černými lesy 
– za cyklostezky musíme platit
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Milí čtenáři!
Vítejte u březnového Zápraží. Hned na 

začátek jsme pro vás připravili rozhovor 
s panem Vlastimilem Bezouškou. Tento vitální 
pětaosmdesátiletý pán spojil většinu života se 
značkou Jawa. Bylo to velice příjemné setká-
ní. Opět se potvrdilo, že vedle nás žijí zcela 
nenápadně a skromně zajímaví a skvělí lidé.

Dále se můžete těšit na rozhovor se zakla-
datelem fenomenální skupiny Olympic, která 
letos oslaví padesát let. Během povídání jsme 
zjistili, že Petr Janda je se „Zápražím“ spjatý 
už od dětství. Jako malý kluk jezdil s rodiči 
a bratry na koupaliště Jureček (o kterém se 
v tomto čísle také dočtete). „Vzpomínám, že 
jsme jezdili vlakem a v Radošovicích jsme 
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měli pronajatou takovou dřevěnou boudu,“ 
vzpomíná Petra Janda. „Bylo to nic moc, ale 
nám to nevadilo, protože tady bylo krásně. 
Chodili jsme se koupat, na houby a také na 
fotbal. Každé léto jsem si z Jurečku odvezl 
pár bodnutí do chodidel od včelek.“

Dobrou zprávou je, že přibývají distribuční 
místa a do „zápražákovic“ rodiny se přidala 
další krásná obec – Stříbrná Skalice.

Mějte se krásně 
a pište mi 
své podněty
Helena Vlnařová

inzerce
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hlavní výhra

objednej okna a vyhraj…

přijď te si k nám
pro zimní slevy !

K obvyklým distribučním místům, které fungují v mnoha případech 
na obecních úřadech, přibývají nová: 
Prodejna U Čápů, Svojetice; Magnific – čistírna oděvů, Černokostelecká 82/66, 
Říčany; Tabák, Šípková ulice, Srbín; Tabák – drobné zboží, Pražská 383, Kostelec n.Č.l.; 
Vinotéka Liverpool, Na Skalce 137, Jevany; Tabák Mukařov, Pražská ul.; Tabák na sídlišti 
Olivovna, Říčany; obchod v Lendsedlích, obchod a vinotéka na nám. Stříbrná Skalice.

ZÁPRAŽÍ VYCHÁZÍ V TĚCHTO OBCÍCH: 
Babice, Božkov, Březí, Čestlice, Černé Voděrady, Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, 
Chomutovice, Jažlovice, Jevany, Kamenice, Klokočná, Kolovraty, Kostelec u Křížků, Kozojedy, 
Krabošice, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Kuří, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, 
Modletice, Mukařov, Myšlín, Nebřenice, Nupaky, Ondřejov, Pacov, Petříkov, Pětihosty, Pyšely, 
Popovičky, Průhonice, Radošovice, Řehenice, Říčany, Senohraby, Sluštice, Srbín, Strančice, 
Strašín, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice, Stříbrná Skalice, Štíhlice, Tehov, Tehovec, 
Uhříněves, Velké Popovice, Voděrádky, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice, Žernovka.

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



Pane Bezouško váš život nejvíce ovlivnily 
stroje. Měl jste k technice vztah už od mládí?

Elektromechanika mě bavila a snadno jsem 
pochopil všechny nové věci, které nás na gym-
náziu učili. Technické předměty neměli mnozí 
spolužáci rádi, ale já byl ve svém živlu. Bo-
hužel jsem studoval za války, takže to nebylo 
vůbec jednoduché a navíc jsem ještě velmi rád 
maloval. Jeden pan profesor mě dokonce pře-
mlouval, abych počkal na konec války a pak se 
přihlásil na akademii výtvarných umění. Nako-
nec to dopadlo tak, že protektorátní režim sni-
žoval stav studentů a já musel ze školy odejít. 
Ale měl jsem štěstí a dostal se na praxi do ČKD 
do provozu, kde se vyráběly parní stroje. A to 
mě bavilo. Naučil jsem se spoustu zajímavých 
věcí, které se mi později hodily.

Po dvou letech praxe jsem se zkusil na studia 
vrátit. Udělal jsem zkoušky na vyšší průmyslo-
vou školu strojnickou v Betlémské ulici v Praze 
a přijali mě. Tenkrát to byl úspěch, protože za 
války fungovalo jen málo škol a byl problém se 
tam dostat. Německé úřady mě sice nejdříve ne-
chtěly z práce pustit, ale nakonec se to podařilo. 
Byla to úžasná škola, kde učili vynikající od-
borníci. Náš třídní byl profesor Šafránek, který 
je považován za jednoho z vynálezců televize. 
Už tenkrát nám předváděl různé pokusy s pře-
nosem signálu. Po maturitě si všichni mysleli, 
že půjdu na vysokou školu, ale dostal jsem na-
bídku do vývojového oddělení do Jawy, a to mě 
zlákalo. V Jawě jsem pak pracoval s přestávka-
mi od roku 1947 do 1986.

Na čem jste v Jawě pracoval?
Jawa už za války tajně rozvíjela výrobu „pé-

ráka“ a potřebovala nový konstrukční tým, aby 
práci dokončil. Pracovali tam skvělí lidé a v té 
fabrice byl stále patrný duch zakladatele firmy 
pana Janečka. To byl férový člověk a nesnášel 
blbé lidi. Proto v Jawě panovala tvůrčí, kamarád-
ská atmosféra. Nikdo se na nikoho nepovyšoval 
a samozřejmě každý vynikal ve svém oboru.

Potom jste musel odejít na vojnu?
Vojnu jsem absolvoval v letech 1948 až 1950 

u letectva v Pardubicích. Strašně moc jsem 
chtěl létat a hlásil se k navigátorům. Bohužel 
už tehdy jsem měl špatný sluch a neprošel jsem 
zkouškami. Nastoupil jsem tedy do školy letec-
kých důstojníků v záloze obor technika motorů. 
A bylo to ohromné štěstí. Jednak jsem si při 
zkouškách motorů také zalétal a navíc jsem se 
opět seznámil s novými věcmi. A také poznal 
svého výborného kamaráda – leteckého kon-

Honda ukradla Jawě automatickou spojku
V Průhonicích žije Vlastimil Bezoušek. Tento obdivuhodný 
pětaosmdesátiletý pán toho stihl ve své životě opravdu 
mnoho – napsal učebnici pro piloty, podílel se na stodvaceti 
patentech pro motocykly Jawa, nádherně maluje 
a nyní v důchodu staví parní stroje.

struktéra z Moravanu Otrokovice. Spolu jsme 
trochu zlobili přednášející pedagogy, když jsme 
je upozorňovali na chyby, které vykládají. 

Skončilo to tak, že jsem sestavil učebnici pro 
teorii leteckých motorů.

To jste se dokázal tak rychle zorientovat 
v zákonitostech leteckých motorů?

Víte, motory fungují na podobných principech 
a tehdy ta zařízení ještě nebyla tak složitá. 

A po vojně jste se vrátil zpět do Jawy?
Nebylo to vůbec jednoduché. Nechtěli nás 

z vojny pustit. Protože v padesátých letech za-
čali komunisté dělat čistky a vyházeli spoustu 
schopných lidí, kteří jim pak chyběli. Kdybych 
zůstal, určitě bych to dotáhl na plukovníka. Ale 
o to jsem nestál.

Co vás čekalo po návratu v Jawě?
Podnik v té době ještě prosperoval, vyráběla se 

pětistovka, 250 a 350 „Kývačka“, Jawa 50 Pionýr 
„Pařez“, Jawa 50 Jawweta, na jejímž konstrukč-
ním vývoji jsem pracoval. A jen pro zajímavost 
– původně se měl rám lisovat ze dvou kusů, ale 
takový lis se nepodařilo koupit, proto se musel 
dělat ze čtyř dílů. Také jsem navrhnul automatic-
ké sváření a opět nebylo dostatek finančních pro-
středků, takže to nakonec musely ženské svařovat 
ručně. Na tom bylo jasně poznat, že Jawa nebyla 
příliš podporovaná ze státního rozpočtu.

Čím si to vysvětluje?
Komunistická vláda měla asi jiné představy, 

koho podporovat. Fandilo se hlavně automo-
bilové výrobě, protože jak prohlásil tehdejší 
prezident Novotný - „Do socialismu pojedeme 
v autě a ne na motorce.“ Větší politickou a tím 
i finanční podporu měl i náš konkurent Česko-
slovenské závody motocyklové, který vyráběl 
motorky ČZ. Těžko se mi o tom mluví a je mi 
z toho smutno, ale kvůli tomu zůstala nevyuži-
tá spousta vynálezů a vylepšení. Mnohdy šlo 
o převratné věci, ale nebyl dostatek peněz, tak-
že se udělalo pár prototypů a výroba se nikdy 
nerozjela. Za nějaký čas Jawě vypršely patentní 
lhůty a vynálezy tak mohli využívat další vý-
robci motocyklů a také to s radostí dělali.

Bylo náročné orientovat se ve složité spleti 
patentových zákonů a všechno uhlídat?

No velice! Mnohdy šlo i o hodiny, kdy pa-
tent zaregistrujete. Navíc v každé zemi platilo 
něco jiného. Ale Jawa měla obrovskou výhodu, 
protože měla pana doktora Jana Pivrnce. To byl 

báječný, chytrý chlap, kterého se bály patentní 
úřady po celé Evropě i dál. Tatínek pana Pivrnce 
byl vyhlášený pražský advokát, a trval na tom, 
aby jeho syn šel studovat práva, i když ten mi-
lovat techniku. Po studiích se však Jan Pivrnec 
dostal shodou šťastných náhod do právnického 
oddělení Jawy. Díky svým technickým znalos-
tech mohl patentová nároky perfektně ošetřit. 
Navíc se sám podílel na několika vynálezech.

To komunistické vedení Československa 
nelákalo blýsknout se ve světě něčím jedi-
nečným?

Co se týče motorek, tak asi ne. Navíc se vý-
roba musela řídit plánováním a hospodářské 
výsledky se počítaly podle divných pravidel. 
Zjednodušeně řečeno se počítalo, kolik stojí 
vyrobit kilo Jawy a kolik třeba kilo nákladního 
auta Tatra. Také bylo lepší ohodnocení za vyšší 
objem motocyklu. Takže se preferovala výroba 
350, i když na trhu byl velký zájem i o 250. 
Každé vylepšení a změna stály peníze, a tak 
bylo výhodnější vyrábět stále ten stejný typ. 
Navíc odběr byl díky RVHP zajištěn. V Sovět-
ském svazu naše motorky milovali.  

Přes tyto nelehké podmínky se Jawa pyšnila 
skutečně světovými vynálezy. Jedním z nich 
byla i automatická spojka…

Autorem patentu jsem byl já, Jan Ráfl, Evžen 
Ritschl a také Jan Pivrnec. Hned od začátku jsme 
věděli, že to bude bomba a že to bude každý chtít. 
Proto pan Pivrnec všechno řádně ošetřil. Přesto 
najednou vyjela značka Honda s motocyklem 
Honda Cub 50 s naší přesně okopírovanou auto-
matickou spojkou. Byl to jasný podvod. Zjedno-
dušeně řečeno jsme se pak dozvěděli, že Honda 

přihlásila patent třináct dnů před námi – ovšem 
na vylepšené ovládání běžné spojky. Teprve po-
tom okopírovali naši automatickou spojku a tvr-
dili, že měli patent první. Nastal velký problém. 
Pan Honda se zalekl následků, kdyby vyšla 
pravda najevo. Nejdříve chtěl kauzu ututlat, pak 
vyhrožoval nepříjemnostmi a nakonec požádal 
o jednání, na kterém se s Jawou dohodl o finanč-
ní vyrovnání. Honda zaplatila Jawě paušální 
částku za motocykly Cub, které byly dovezeny 
do Velká Británie, a v ostatních zemích, kde čes-
koslovenská automatická odstředivá spojka byla 
chráněna patentem, platil japonský výrobce sta-
novenou cenu dle dovezeného počtu kusů. 

Kdy nastal největší zlom v historii Jawy?
Domnívám se, že v roce 1963. Přesto, že se 

původně plánovalo zvětšení a modernizace zá-
vodu na Pankráci, nakonec došlo k pravému 
opaku. Naši továrnu převzalo ČKD Polovodiče 
a výroba motocyklů se přesunula do podniku 
Československé závody motocyklové ČZM 
ve Strakonicích, kde se potom vyráběly Jawy 
i ČZ dohromady. Hlavním sídlem se stal Týnec 
nad Sázavou, kde byla lisovna, slévárna, lakov-
na a další provozy. Zde se prováděla i konečná 
montáž.  V hlavním městě zůstal jen vývojový 
závod v Praze Strašnicích, kde se dříve nachá-
zela výroba motocyklů Ogar. Tímto krokem se 
zlikvidovala jedna z nejmodernějších fabrik 
na výrobu motocyklů na světě. Už to nemohlo 
tak dobře fungovat – dohadovat se ze Strašnic 
se Strakonicemi. Přece jenom mezi sebou tyto 
značky vždy soutěžily.

 Vy jste potom nechtěl dále pracovat v Jawě?
Víte, já jsem si řekl, že pracovat na polovodi-

čích by mohla být zajímavá práce a zase bych se  
naučil něco nového. Začal jsem soukromně do-
cházet na univerzitu na přednášky fyzika pevné 
fáze. Hrozně mě to chytlo a opět to byla ohromná 
zkušenost. Přesunutí „polovodičů“ do bývalé-
ho závodu Jawy pomohlo i ČKD, protože jsme 
uměli vymyslet systém pro sériovou výrobu. 
I v „polovodičích“ jsem autorem několika paten-
tů.   Pracoval jsem zde dvanáct let a potom utekl 
zpět k Jawě, kde jsem působil až do roku 1986. 
Situace se bohužel nezměnila a opět spousta ná-
padů zůstala jenom u prototypu. Konkurenční ja-
ponské motocykly už byly daleko před námi.

Pane Bezouško, vy ale nezahálíte ani v důcho-
du a vymýšlíte a stavíte úžasné parní stroje…

To já bych nemohl jen tak sedět. A protože 
jsem jako kluk obdivoval parní stroje, které pra-
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přihlásila patent třináct dnů před námi – ovšem 

■ Rod Bezoušků, který se věnoval kovářství, je 
v Průhonicích již od roku 1824. 
■ Panu Vlastimilovi stojí celý život věrně po 
boku jeho žena paní Josefína, která si musela 
zvyknout, že její manžel tráví většinu času 
v dílně. Manželi jsou již 56 let! Mají dvě dcery 
a čtyři vnoučata, na která jsou moc pyšní.

covaly na polích – třeba parní mlátičku, válec 
nebo oračku, tak jsem se rozhodl, že se poku-
sím nějaký stroj postavit?

A měl jste technické plány?
To by mě nebavilo číst. To si to raději všech-

no vymyslím po svém. Je to ohromný koníček 
a díky němu jsem poznal zase spoustu skvělých 
lidí. S mojí vlastnoručně vyrobenou oračkou 
jezdím  na různé akce „milovníků páry“.

Helena Vlnařová

Pan Bezouška nejraději maluje Průhonice

Tak vzniká vynález… náčrtky na kousku papíru

Mladý Vlastimil 
Bezouška 

na vlastnoručně 
udělané 

Jawě 350

Takových patentů 
vlastní pan Bezouška na sto dvacet

Slavná Jawa, na které František Šťastný 
vyhrával závody

Parní 
oračka 
skvěle 
funguje 



inzerce
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Uhříněves – Dům dětí a mlá-
deže v Uhříněvsi připravil pro 
malé návštěvníky Pohádkovou 
noc. „Dvacet dětí, které k nám 
přišly, přivítala začarovaná prin-
cezna. Ukázala jim cestu do po-
hádky a poprosila je o pomoc 
proti zlé čarodějnici,“ vysvětluje 
Mgr. Markéta Petrová, metodik 
DDM-Dům UM. „Děti musely 
vyluštit spoustu hádanek a pro-
kázat znalost pohádkových by-
tostí a jejich zvyků, aby překo-
naly nástrahy, které si tu na ně 
čarodějnice připravila. Nakonec 
se vypravily ven a z noční hry 

Děti přespaly v DDM
přinesly kouzlo pro vysvoboze-
ní princezny. A protože všechny 
byly opravdu stateční, čekalo je 
za odměnu promítání pohádek. 
Potom se děti zachumlaly do 
spacáků a přespaly v DDM až do 
rána. Po pohádkové rozcvičce si 
pro ně přišli rodiče.

Protože se celá akce vydařila 
a děti si netradiční přespání uži-
ly, těšíme se, že jej zopakujeme 
příští rok. Do té doby nás může-
te navštívit na nějaké jiné akci, 
kterou pořádáme. Těšíme se na 
vás!“ pozvala zájemce Markéta 
Petrová. 

Babice – Rok se s rokem sešel 
a občanské sdružení Babický drak 
uspořádalo již II. ročník dětského 
karnevalu. Tentokrát se „veseli-
ce“ konala v ZŠ Open Gate. „Ve 
vyzdobeném divadle na všechny 
čekalo pohoštění a prima zábava. 
Program zahájili žáci ze základní 
školy, kteří zazpívali hymnu Open 
Gate v českém i anglickém jazy-
ce,“ uvedla Marcela Chadrabová 
z OS Babický drak. „Taneční umě-
ní předvedly také dětičky navštěvu-
jící kurz Tanečků pro malé šikuly. 
Celým odpolednem provázel a děti 
bavil náš známý kejklíř Pet. Pod-
pořit nás také přišla paní starostka 
obce Babice, která společně s další-
mi porotci ocenila nejhezčí masky. 

Milé dárečky, balónky a frkačky 
si odnesly všechny děti. Děkuje-
me tímto všem účastníkům – ZŠ 
Open Gate, obec Babice, Cukrár-
na Doubravčice, Husqvarna

Česko, HP Susan, a těšíme se 
na setkání s vámi na další akci.“

Balónky, 
frkačky 
a kejklíř 
Pet

Zákaz se týká bohužel i třech 
důležitých projektů ve městě. Na 
stoku A se mělo připojit i volno-
časové centrum Openplace, které 
za 120 milionů korun chce v Ří-
čanech vybudovat majitel firmy 
Mountfield Ivan Drbohlav. Projekt 
přitom podporuje i radnice. Mo-
derní dům dětí s bazénem přitom 
nepředstavuje hlavní zátěž. Tu lze 
očekávat po dostavbě 125 nových 
bytů v rámci projektu „Bydlení 
v Alejích“, který realizuje společ-
nost RIM. Předběžný souhlas s na-
pojením dostalo sídliště „Na Fial-
ce“ v roce 2005. Jenže už tehdy 
lidé v petici vyzývali radnici, aby 
s ohledem na stav kanalizace a ka-
pacitu ČOV neuzavírala smlouvy, 
které by v příštích letech ohrozily 
možnost připojení na kanalizaci 
u stávajících obyvatel. Vzhledem 
ke zpoždění výstavby sídliště 
a vzhledem k dalšímu nárůstu zá-
těže na stoku A je připojení tohoto 
projektu v této době nemožné.

„Rozhodování předchozího vede-
ní radnice bylo krajně nezodpověd-
né,“ doplňuje starosta města Vladi-
mír Kořen. „O problému se vědělo, 
mluvilo, občané psali petice…. Jen-
že bývalé vedení radnice nezajistilo 
ani zpracování projektové doku-
mentace, která by opravu kritického 
místa řešila! Investoři i obyvatelé 
města můžou bývalému vedení po-
děkovat. Stamiliony korun, které 
investovali nebo chtěli investovat, 
jsou teď ve velkém riziku.“

A nejenom to. Radnice v Říča-
nech připravuje projekt dobudo-
vání kanalizace. Do sítě se měly 
připojit další stovky obyvatel.

Jenže i v rizikových částech 
města na stoce A.

„Jde o projekt za sto čtyřicet mili-
onů korun, které poskytne Evropská 
unie,“ doplňuje radní Ing. Miloslav 
Šmolík. „Zákaz připojování se do-
tkne mnoha obyvatel, včetně staros-
ty a jeho sousedů. I oblast, kde žije, 
měla být konečně odkanalizována. 
Jenže odpadní vody z této oblasti 
měly být svedeny právě na stoku A. 
Peníze z projektu přitom nelze pou-
žít na opravu staré stoky. Jsou urče-
né výhradně pro novou výstavbu.“

Jaké jsou možnosti řešení celé 
situace?

„Nejrychlejší řešení je samo-
zřejmě zkapacitnění stoky na mi-
nimálně dvojnásobný profil,“ vy-

světluje Miloslav Šmolík. „To by 
však zhoršilo situaci níže pod sou-
tokem všech stok, odkud již vede 
jediná s průměrem 700 mm přímo 
na ČOV. Proto jednou z variant 
řešení bude spolu se zkapacitně-
ním potrubí zřejmě i vybudování 
retenční nádrže na zadržení určité-
ho objemu, který zachytí špičkové 
průtoky. Současně bude nutné mís-
ta, kde bude docházet k možnému 
odlehčení odpadních vod do poto-
ka, osadit česlemi, které zachytí 
plovoucí nečistoty. Optimální by 
bylo vybudovat nový kanalizační 
sběrač k ČOV včetně dostatečně 
velké nádrže a nové odlehčovací 
komory se strojně stíranými česle-
mi. Toto řešení je komplexní, jeho 
investice však může dosahovat až 
40 miliónů korun, což v dnešní 
finanční situaci města je nemysli-
telná částka. Dotace na tyto velmi 

NAPOJOVÁNÍ 
NA KANALIZACI

efektivní stavby vzhledem k do-
padu na životní prostředí bohužel 
nejsou.“

Celou situaci zhoršuje fakt, že 
vzhledem k zadluženosti Říčan 
musí každou investici nad milion 
korun schvalovat Česká spořitelna. 
Radnice nyní intenzivně pracuje 
na přípravě projektu na opravu sto-
ky A. Rozhodnutí nepřipojit nové 
producenty odpadních vod však 
bude platit minimálně do konce 
letošního roku.

„V rámci našeho volebního 
uskupení Klidné město jsme chtěli 
sehnat peníze na školku a na opra-
vu ulic,“ říká Vladimír Kořen. „Teď 
ale sklízíme úrodu z minulých let. 
Dluhy a nepořádek. Omluvit bych 
se chtěl obyvatelům obcí ležících 
níže po proudu Říčanského poto-
ka, kteří jsou nuceni žít v podstatě 
vedle odpadní stoky.“

Kdo nezaplatil 
popelnici?!

Mukařov – Ve většině obcí a měst se na začátku roku platí po-
platky za svoz domovního odpadu. Výjimkou nebyl ani Mukařov. 
Oproti minulým rokům však došlo ke změně. „Známky na popel-
nice byly rozesílány zároveň se složenkou. Bohužel mnoho občanů 
za popelnice nezaplatilo,“ vysvětluje starosta Rudolf Semanský. 
Firma Marius Pedersen, která pro obec svoz odpadů zajišťuje, 
nás na konci roku informovala, že dlužná částka činí 130 000 Kč. 
Rozeslali jsem upomínky a mnoho občanů se omluvilo a okamži-
tě zaplatilo. Stále ale ještě zbývá část dlužníků, kteří nereagují. 
Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit na razantnější přístup 
– občané si mohou známku vyzvednout na OÚ až po zaplacení 
složenky. Sice musíme vyslechnout někdy nepříjemné poznámky, 
ale nedá se nic dělat. Lidé nám třeba vyčítají, že by mohly být 
poplatky levnější. Samozřejmě, že jsme zkoušeli hledat levnější 
firmu, ale neuspěli jsme,“ doplňuje starosta. „Naše zkušenost je 
taková, že se firmy domluví a každá vám nabídne stejnou cenu.“ 

STOP 

Na úvodní 
webové stránce 
města Řičany 
(www.ricany.cz) 
je vytvořen rychlý 
odkaz na složku 
ve které naleznete 
veškerou 
technickou 
dokumentaci, 
situační plánky, 
fotografie, apod. 
Rovněž zde 
můžete průběžně 
sledovat postup 
při řešení 
problému stoky A.

Město Říčany má obrovský problém. 
Hrozí, že fekálie potečou rovnou do 
Říčanského potoka. Od minulého 
měsíce platí zákaz připojování 
nových producentů odpadních vod 
na kanalizační řad, a to z důvodu 
jeho nedostatečné kapacity. 
Konkrétně jde o Stoku A, která má 
v jednom místě odlehčovací přepad, 
přes který za vyšší zátěže přetéká 
odpadní voda přímo do potoka. 
Podle vyjádření expertů by každé 
další napojení mohlo vést k tomu, 
že fekálie budou přetékat 
i za běžného provozu.



S Bohem to mám všelijaké, 
říká Petr Janda z Olympicu
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Osobnosti regionu

Jak jste se ocitl tady v Hradci?
Do tohoto domu jsem jezdil s rodinou od 

roku 1973. Nebydleli jsme tady natrvalo, ale 
trávili zde každé volno – víkendy, Vánoce, Ve-
likonoce, dokonce i dovolenou. Tenkrát jsem 
si nedovedl představit, že bychom v Hradci 
bydleli s malými dětmi a s mým zaměstnáním 
natrvalo. Ale teď jsme tady s ženou Aličkou 
a dcerou Anežkou velice spokojení.

Zajímáte se o kraj, kde žijete?
Hradec je poměrně malá obec spadající pod 

Stříbrnou Skalici. Kdysi tady stával nějaký 
hrad, ale už se ani neví kde přesně a v lese bylo 
hluboké jezero Propast. Podle něj říkám, že 
bydlíme „na Propasti“.

A co se stalo s tím jezerem?
Je z něho obrovský rybník, do kterého vedou 

přítoky z Jevanského a Zvánovického potoka. 
Teď se ten rybník čistí a vozí z něho neuvěřitelné 
množství bláta. Už zaplnili bývalý pískový lom 
a přilehlé pole a bláta neubývá. Daleko zajíma-
vější je Stříbrná Skalice. Jak název napovídá, 
bývalo to zlatokopecké město. V okolních lesích 
můžete narazit na zazděné doly a na obrovské 

Muzikant Petr Janda bydlí 
se svou rodinou v malé obci 
Hradec u Stříbrné Skalice. 
Užívá si života v přírodě, 
po padesáti letech přestal 
kouřit a do hospody 
na karty jezdí autobusem. 

haldy vytěžené hlíny. Ve Skalici jsem také ob-
jevil překrásný románský kostelík sv. Jakuba, 
který jsem si okamžitě zamiloval a rozhodl se, 
že pomohu opravit tamní varhany. Spojil jsem 
se s místní občanskou iniciativou a začal shánět 
peníze. Na varhany jsem vybíral i při koncertech 
Olympicu ve Stříbrné Skalici. Nakonec se po-
dařila sehnat potřebná částka a varhany má nyní 
v péči zkušený opravář. Myslím, že bychom ješ-
tě letos mohli uspořádat varhaní koncert.

Chodíte rád do kostela?
Mám před těmito starobylými, duchovními 

stavbami úctu. Dobře se mi v tom klidu a přítmí 
rozjímá, ale s Bohem to mám všelijaké. I když 
křtěný jsem. A pokřtěné jsou i moje všechny 
děti, včetně Anežky, která měla křest právě ve 
Skalici. Přijel můj kamarád farář Zbygniew 
Czendlik a zjistil, že naposledy se tady křtilo 
před sto dvaceti lety.

Kdo vám šel za kmotry?
Alička měla svoji kamarádku, já také kama-

ráda Petra Vítka a ještě se nám přihlásila Jiřinka 
Bohdalová, která pak nechtěla miminko niko-
mu půjčit.

ta lidí to totiž neví. K padesátiletému výročí 
Olympicu chystáme znovu vydat i vinylové 
desky. No zkrátka nápadů je hodně.

Když už jsme u těch desek. Máte jich na kon-
tě velké množství. Některé byly veleúspěšné, 
některé sklidily kritiku. Můžete vy osobně 
říci, jaká deska se vám nepovedla?

Těžko říci, třeba o desce O jé! jsem byl pře-
svědčen, že se nám nepovedla. Teď nedávno 
jsem si ji pustil a byl překvapený, jak je prima. 
A fanoušci jsou také rozdělení do táborů – ně-
kdo třeba nedá dopustit na Laboratoř, jiným se 
vůbec nelíbí. 

Neplánujete vydat novou desku?
To vůbec nemá cenu. Dneska si může vy-

dat desku každý. Kapela se ani nemusí vidět. 
Bubeník všem pošle přes internet nahrávku, 
ostatní k tomu nahrají své party, v počítači se 
to namixuje a je hotovo. Chybí tady silné pro-
ducentské osobnosti, které desku dotáhnout do 
perfektního konce. Protože to už kapela nedo-
káže. Je příliš zahleděná do vlastního díla. To 
se stávalo i nám. Když jsem slyšel nahrávku po 
půl roce a získal  odstup, už mi bylo jasné, co 
mělo být jinak. Bohužel to tady nefunguje jako 
třeba v Americe, kde jsou páni producenti, kteří 
klidně předělají polovinu nahrávek a kapela po-
korně poslechne, protože ví, že to bude dobré. 
Jako když si stavíte barák. Máte spoustu dobrý 
nápadů, ale teprve architekt tomu dá řád.

Také jste se dal na dráhu pedagoga a
 učíte na Ježkově konzervatoři?

Před třemi lety jsem začal učit hru na elek-
trickou kytaru a po roce měl chuť skončit. Ně-
jak jsem si nevěděl rady, jak to uchopit. Teď už 
mám vlastní přístup a kluky učím nejen na ná-
stroj, ale také praktický přístup k muzice. Třeba 
jak si pohlídat smlouvy, jak vést kapelu, aby 
vydržela, jak dělat propagaci a další věci. 

Mají mladí kluci stále chuť hrát 
a zakládat kapely?

Ale jo! Ale teď je to o něčem jiném, než za 
nás. Je opravdu jednoduché vydat desku. Také 
mají obrovskou výhodu, že jsou k dostání nejen 
veškeré nástroje a technika, ale také mají mož-
nost všechno se snadno naučit. My jsme koli-
krát ani netušili, jak ten tón, který jsme slyšeli 

Proč je pro vás křest tak důležitý, 
když nejste věřící?

Ale nejsem ani bezvěrec. Křest má pro mě tu 
symboliku, že dáváte najevo, že patříte do této 
společnosti, kde má křesťanství historické tradi-
ce a že ctíte určité morální hodnoty. 

V roce 2004 jste kandidoval za stranu 
Nezávislí do Senátu. Myslíte, že byste byl 
jako politik úspěšný?

Kandidoval jsem v obvodu Kutná Hora, kte-
rou mám mimochodem velmi rád a myslím, 
že bych měl co nabídnout. Seznámil jsem se 
s tehdejším starostou a mluvili jsme o někte-
rých mých nápadech. Třeba mě mrzelo, že 
chátrá bývalý cukrovar, kde sídlili nepřizpů-
sobiví občané. Teď se konečně začalo s tím 
cukrovarem něco dělat. Jako politik bych byl 
neúplatný, protože jsem si peníze dokázal vy-
dělat a co mám, to mi stačí. Nemusel bych si 
ani nic dokazovat, protože sebevědomí mi do-
dává muzika. Škoda, že to nevyšlo a byl jsem 
poražen.

Třeba jste neměl dobrou kampaň!
Předvolební plakáty jsem si 

sám vylepoval. Samozřejmě 
v noci, protože jsem se styděl. 
Před první diskuzí s občany 
jsem byl nervózní, abych ob-
stál pod palbou otázek a ne-
přišel nikdo. Po druhé dora-
zilo pět lidí… Nebylo to moc 
radostné.   

 
Teď už byste se nechtěl 
angažovat v politice?

Už asi ne. Přece jenom 
uběhlo sedm let, jsem star-
ší a hrozilo by, že bych 
při jednáních usínal, jako 
někteří senátoři. A hlav-
ně mám rodinu, kterou si 
užívám. A také Olympic 
bude mít padesát let. A na 

plakátech píšeme: slavíme padesát, těšíme se 
na šedesát. A tento slogan mě tak nabudil, že 
mám vyloženě novou chuť do práce. Vymyslel 
jsem sérii koncertů Olympic retro. Každý kon-
cert se bude vztahovat k jedné desce. Jako první 
uskutečníme vystoupení v Malostranské besedě 
v Praze a pojedeme Želvu a také další písničky, 
které jsme v té době hráli. Každý fanoušek si 
tak může vybrat koncert podle desky, která se 
mu nejvíce líbila. Koncerty budou doplněné vý-
stavou fotek a nebude chybět ani obrovský pře-
bal z každé desky. Už se těším, jak na koncert 
k desce Pták rosomák přinesu vycpaného toho 
ptáka, který je vlastně šelma kunovitá. Spous-

na desce nebo v rádiu, vznikl. Museli jsme to 
prostě zkoušet. Dneska si na internetu najdete 
videoškolu a můžete dřít celé dny. 

Je o vás také známo, že jste dobře hrál 
na housle… 

Nějaký hudební talent jsem zřejmě zdědil po 
rodičích, i když oni nebyli žádní profesionálo-
vé. Maminka hrála na piano, otec na housle. 
V devíti letech jsem se začal učit hrát na housle. 
Otec se mnou měl ohromnou trpělivost a tříbil 
mi sluch, za což jsem mu hrozně vděčný. Pak 
mě začal učit Vojtěch Freit, což byl virtuos, prv-
ní houslista Symfonického orchestru Českoslo-
venského rozhlasu. A měl jsem výsledky. Zvládl 
jsem docela náročné skladby včetně Mendelso-
hnova koncertu. V sedmnácti ale přišel zlom. 
Najednou jsem nevěděl kam dál postupovat. Na 
konzervatoř mi pan profesor nedoporučil jít, že 
by mě tam prý zkazili a navíc už jsem čím dál 
tím více propadal kytaře a rokenrolu.

Nedávno jste si ale housle pořídil 
a znovu zkoušel hrát…

Najednou jsem dostal strašnou chuť hrát. Ale 
zjistil jsem, jak člověk moc zapomene. Nějakou 
dobu jsem cvičil každý den a připomněl si, že 
housle jsou pěkná dřina. Za čistým tónem stojí 
hodně námahy. A také mě bolela záda a krk.

Užíváte si život na vesnici?
Nesmírně! Třeba každý pátek jezdíme se 

starším bráchou Jirkou, který tady má chatu, 
autobusem na Marjánku na pivo a na karty. Pak 
chodím na tenis, na kulečník, učit do školy, na 
procházky s rodinou. Zkrátka pohoda. Do toho 
samozřejmě koncertujeme.

Také si rád zahrajete jen tak s kamarády?
Máme „hospodskou“ kapelu Souseďanku, ve 

které je kamarád Láďa Malina, který bydlí tady 
dvě stě metrů od nás. A další dům v sousedství 
koupil jiný můj kamarád Jiří Kozel, zakladatel 
Blue efektu, který sem ale jezdí jen někdy, pro-
tože natrvalo žije ve Švýcarsku. Je to hrozná 
legrace a užíváme si to. Lidé o nás tak stojí, že 
dokonce v hospodě nekouří.

Jak to?
No já jsem skoro před čtyřmi roky přestal 

kouřit. Lékař mi doporučil, abych s tím přestal 
a navíc se mi kouřením horšil hlas. Některé 
písničky už jsem vůbec nevyzpíval. A tak jsem 
s tím jednoho dne skoncoval. Ale bohužel se ze 
mne stal netolerantní, protivný nekuřák, který 
nesnáší kouř.    

Jak dlouho jste kouřil?
Padesát let! Několikrát jsem přestal, ale ne-

vydržel. A pak jsem před čtyřmi roky jednou 
v dubnu kapele navrhl, že si večer uděláme 
procházku po Staré Praze a budeme si vyprávět 
o památkách a samozřejmě navštívíme všechny 
vyhlášené nálevny. Já totiž mívám často takové 
nápady a v kapele mi říkají „poňoukač nálad“. 
Takže jsem poňouknul procházku, bylo to úžasné 
a ráno jsem se probudil a řekl: přestávám kouřit.

Neměl jste krize?
No jéje! Příbuzná u nás zapomněla krabičku 

s cigaretami a zapalovačem. Uklidil jsem to do 
skříně a kolikrát měl takovou chuť si zapálit. 
Jednou jsem tu krabičku už držel v ruce, ale 
vydržel jsem.  

Olympic vynikal dobrými texty a také 
s vámi spolupracovali skvělí textaři. 
Vy jste také občas něco připsal, pozměnil…

A také jsem jim dával náměty a texty jsem 
vracel, když se mi nelíbily. V tomhle jsem byl 
nesmlouvavý. A potom mi Aleš Brichta říkal – 
člověče, ty se svými zkušenostmi, co jsi všechno 
zažil. Ty musíš mít takových námětů. Piš si texty 
sám. A tak jsem to zkusil a už deset let píšu. Mám 
na kontě asi padesát textů. Jedna z mých prvních 
otextovaných písniček byla Jsem tak línej…  A je-
den z mých nejmilejších textů je: Máma vždycky 
říkala, že Bůh všechno vidí; že úrodu sklidí, ten 
kdo zasel. Máma vždycky říkala, že mě má moc 
ráda a že do mě vkládá všechno dobrý…  Vždyc-
ky si vzpomenu na svoji maminku, kterou jsem 
měl moc rád a která se dožila devadesátky. Tak 
doufám, že také vydržím tak dlouho, abych mohl 
Anežku vyprovodit na maturitní ples.

Helena Vlnařová

Petr Janda se svými 
třemi dcerami – Martou, 
Eliškou a Anežkou

Petr Janda s manželkou Alicí
rádi cestují
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Život v kraji

Říčany – Originální česká výuková metoda 
„Figurková školička“, která oslavila pět let exis-
tence, rozvíjí u dětí prostorovou orientaci, před-
stavivost, abstraktní a logické myšlení, paměť 
a koncentraci. Metoda zahrnuje desítky zábav-
ných šachových i nešachových úloh a aktivit a je 
doplněna dřevěnou, velkou látkovou a magnetic-
kou šachovnicí, speciálními dřevěnými figurka-
mi, magnetickými figurkami a dalšími pomůcka-
mi. Každý žáček dostane zpěvník s originálními 
písničkami s DVD a v nádherně ilustrované pra-
covní sešity. Každý sešit nabízí pestré úkoly za-
měřené na jednu šachovou figurku.

„Figurka“ se vyučuje ve více než dvaceti ško-
lách, školkách, dětských domovech a volnoča-
sových centrech. Zapojit se chtějí další tři desít-
ky škol, kterým musí lektoři vysvětlit metodiku 
a předat didaktické pomůcky. Metoda pronikla 
dokonce na sousední Slovensko i na Island. 

Figurková školička učí děti 
logice

Čerstvým úspěchem autorů a spolupracov-
níků je ocenění českého ministerstva školství, 
které originální a propracované metodice přidě-
lilo akreditaci. „Ministerskou akreditaci vnímá-
me jako uznání a ohodnocení výsledků několi-
kaleté práce celého našeho týmu, který vedle 
šachistů zahrnuje i speciální pedagogy, psycho-
logy nebo třeba výtvarníky,“ říká Petra Rožko-
vá z obecně prospěšné společnosti Figurka.

Bezplatné šíření metodiky umožnily peníze 
z Evropského sociálního fondu a státního roz-

počtu ČR v rámci Operačního programu Vzdě-
lání pro konkurenceschopnost. „Chceme dostat 
metodiku do co největšího počtu škol. Někde ji 
zařazují do hodin matematiky a do jiných před-
mětů, jinde jí věnují samostatné hodiny. Právě 
samostatný nepovinný předmět je takovým na-
ším cílem,“ podotýká autorka metodiky Mar-
tina Kořenová, která je přední česká šachistka 
a vystudovaná pedagožka.

Díky pozitivním reakcím ze zahraničí už autoři 
přemýšlejí i o jazykových mutacích cvičebnic.

jako např. velký model plachetnice vytvořený 
z hřebíčků. Zároveň bylo možné se doslova 
prohrabat kořením ve velkých jutových pytlích, 
v jakých se na lodích skutečně převáží, které 
zapůjčila říčanská společnost Kasia, partner vý-
stavy. Nechyběl ani Fair Trade koutek, protože 
Fair Trade – spravedlivý obchod se netýká jen 
kávy či čokolády, ale také koření. 

V druhé části výstavy, věnované koření s vů-
ní domova, se návštěvníci přenesli do starobylé 

Kostelec nad Černými lesy – Město 
se může pyšnit novými cyklostezka-
mi. Má to však jeden háček. „Cyklos-
tezky jsou z části postavené na cizích 
pozemcích a pokud se nedohodneme 
s majiteli – se Středočeským krajem 
a Ředitelstvím silnic a dálnic o bezú-
platném převodu do majetku města, 
nebude projekt dokončen,“ uvedla 
místostarostka města Kostelec nad 
Černými lesy Ing. Jana Havelková. 
„Vzhledem k tomu, že majetkové 
vztahy nebyly dořešeny v době, kdy 
bývalé vedení města cyklostezky 
převzalo, musíme nyní platit za pro-
nájem pozemků, které nám nepatří. 
Na vyřešení tohoto problému máme 
čas do července 2011,“ uvedla Jana 
Havelková.

ZA CYKLOSTEZKY MUSÍME PLATIT

V první místnosti, věnované koření s vů-
ní dálek, se octli na zaoceánské lodi, na které 
pluli po jednotlivých světadílech a dozvídali se 
zajímavosti o cizokrajném koření, které odtud 
pochází. Nechyběl ani praktický kvíz, během 
něhož návštěvníci umisťovali mističky s koře-
ním na obří mapu světa a za správné řešení pak 
dostali voňavý pytlíček s kořením jako odměnu. 
Texty doplňovaly zajímavé tématické předměty 
zapůjčené ze sbírek Náprstkova muzea v Praze, 

Říčany – Návštěvníci 
Muzea Říčany měli možnost 
shlédnout jedinečnou 
výstavu s názvem Koření 
s vůní dálek i domova.

Loď 
z hřebíčků 
z Náprstkova muzea

KARNEVAL 
PRO DVĚ ŠKOLKY

Strančice - V loňském školním roce navázala MŠ ze Strančic 
kontakt s kamarády z Kolovrat. „Přišlo nám jako dobrý nápad 
vyzkoušet spolupráci s mateřskou školkou z jiné obce. Příjemná 
zkušenost to byla pro nás učitelky i pro děti,“ sdělila nám paní 
ředitelka Mgr. Pavla Kicků-Petrová. „Nejdříve přijely děti z Ko-
lovrat k nám. Provedli jsem je centrem Strančic k pomníku na-
šeho nejslavnějšího rodáka Emila Kolbena. Pak jsme jim ukázali 
synagogu, obecní úřad a studánku sv. Anny. Ve školce na naše 
malé hosty čekalo pohoštění a veselé hry. Další společnou akcí byl 
karneval – tentokrát v Kolovratech. Rozhodně to nebylo poslední 
setkání,“ uzavřela paní ředitelka.

kuchyně našich prababiček, mohli si očichat 
koření a sušené bylinky zavěšené či v mistič-
kách nebo se inspirovat kořeněnými recepty 
Magdaleny Dobromily Rettigové.

Aby návštěvníci muzea neodešli domů 
s prázdnou, v pokladně muzea bylo možné za-
koupit sáčky s kořením a kořenícími směsmi od 
říčanské firmy Kasia či dárkově balený látkový
pytlíček s kořením šanta kočičí pro jejich kočičí 
mazlíčky.Výstavu o koření navštívilo přes 300 
malých i velkých návštěvníků.

   Mgr. Jakub Halaš, ředitel Muzea Říčany, 
   www.ricany.cz/org/muzeum

Nové cyklostezky využívají místní 
obyvatelé i návštěvníci z okolních obcí
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Starosti měst a obcí

Paní starostko, co vás v novém úřadě nejví-
ce překvapilo?

Praktický chod úřadu se všemi administrativ-
ními náležitostmi, které k tomu patří s panem 
místostarostou zvládáme. Že pracovní nasa-
zení nás obou bude velké, s tím jsme počítali. 
Ale překvapilo nás, že zatím musíme jen hasit 
problémy z minulosti a na plánování dalšího 
rozvoje Velkých Popovic už nezbývá mnoho 
prostoru. Ale nedá se nic dělat. Kdybychom ně-
které věci neřešili, skončilo by to špatně.

Co máte na mysli?
Víte, já bych nerada házela špínu na minulé 

vedení obce. Je to populistické a koneckonců se 
to může stát za čtyři roky i mně. Nechci tvrdit, 
že všechno bylo špatně, ale jsou věci, které si 
zkrátka ani při dobré vůli nemůžete vyložit dob-
ře. Největším zklamáním pro nás bylo, že obča-
né nebyli dostatečně informováni o důležitých 
věcech. Třeba zastavení obecního „Domu léka-
řů“, nepravdivé informace o napojení na Region 
Jih. A také třeba kauza solární elektrárna, která 
měla v Popovicích vyrůst o rozloze 24 tisíc m2. 
Obec místo, aby obyvatelům předložila srozu-
mitelné informace, jenom nenápadně vyvěsila 
na úřední desku oznámení o změně územního 
plánu č.5. Samozřejmě, že si toho nikdo nevši-
ml a mohutné výstavbě se podařilo zabránit na 
poslední chvíli až na jednání zastupitelstva. To 
už bylo podle mého špatně. Proto bych ráda 
zachovala kvalitní obecní noviny, díky kterým 
budou obyvatelé dobře informováni.

Také mě velice potěšila vysoká návštěva za-
sedání zastupitelstva. Beru to jako zájem o dě-
ní v obci a doufám, že to lidem vydrží. Naše 
politika je otevřená každému.

Solární elektrárna byla zažehnána. Jsou ale 
další, vážné problémy, které musíte řešit?

V současné době ještě platí rozpočtové pro-
vizorium, protože stále není uzavřené účet-
nictví. Probíráme se jednotlivými kapitolami 
a stále je co řešit. Jednou z věcí je příspěvková 
organizace obce Drobná provozovna, která pro 
obec zajišťuje technické služby. Nyní se sezna-
mujeme s jejím provozem a budeme řešit roz-
sah služeb a způsob kontroly jejich provedení 
ze strany obce v budoucnu. Řešíme její trans-
parentní provoz z dlouhodobější perspektivy.

Dalším obrovským strašákem jsou ceny za 
stočné. Na stole mám fakturu na 870 000 Kč 
za měsíc leden od pivovaru Velké Popovice, 
který je vlastníkem čističky odpadních vod 

a čistí nejen vodu ze svého průmyslového pro-
vozu, ale také obecní splašky.

Jak to, že je cena tak vysoká?
Protože pět let starý kanalizační řad byl 

evidentně vybudován špatně. Už při jeho do-
stavbě se řešila netěsnost potrubí a pochybení 
v technologických postupech. Bohužel se celá 
záležitost nedořešila a nyní máme před sebou 
problém, který může být pro obec likvidační. 
Nemůžeme každý měsíc platit tak obrovskou 
částku za čističku. V současné době jsme do-
končili kamerové zkoušky, které jasně dokazu-
jí, že potrubí netěsní a že v podstatě odvádíme 
spodní vodu z širokého okolí a ženeme ji na 
čističku a pak to všechno platíme. Další problé-
mem jsou bezohlední lidé, kteří si do splaškové 
kanalizace napojují svody dešťové vody. Oni 
mají na pozemku sucho a obec může klidně vy-
hlásit bankrot.

Jaké máte možnosti řešení?
Jednáme o splátkovém kalendáři s pivova-

rem. S právníky připravujeme kroky proti fir-
mě ŽS Brno, a.s., která odvedla špatnou práci 
na kanalizaci. Přísní budeme i na obyvatele, 
kteří protizákonně napojují dešťovku do ka-
nalizace. V neposlední řadě připravujeme pro-
jekt na odlehčovač, což je přepad, který by re-
guloval velké přílivy vody při deštích a táních 
sněhu. Nadbytečná a podotýkám čistá voda, 
by nešla do čističky, ale do potoka. 

V Říčanech nyní řeší problém  
s odlehčovačem, kterým proudí  
do potoka fekálie…

To je ale jiný případ. Odlehčovač není eko-
logicky závadné řešení, ale musí být vhodně 
nadimenzován. Naopak pomáhá v krizových 
situacích zmírnit nápor na čističku, která by 
nestíhala a mohlo by dojít k únikům. Takhle 
se v odlehčovači oddělí čistá voda a do čistič-
ky doputuje menší průtok se špinavou, která 
se stihne pročistit. V Říčanech nastal problém, 
protože stará kanalizace neměla dostatečnou 
kapacitu. Ve Velkých Popovicích toto nehrozí, 
protože odlehčovač bude naprojektován podle 
aktuálních parametrů. 

Proč obec nemá vlastní čističku,  
u které si může kontrolovat provozní  
náklady?

Dříve tady stály dvě čističky vedle sebe. Pak 
zůstala jenom ta pivovaru, která má bohužel 
technologicky složitější provoz, protože musí 
čistit průmyslově znečištěnou vodu. Musím 
podotknout, že ani pro pivovar není společná 
čistička výhodná, pokud se do ní dostává též 
relativně „čistá“ a studená voda.

Jaké další problémy jste při přebírání 
úřadu objevili?

Museli jsme zastavit práce na přípravě zadá-
ní návrhu nového územního plánu, a to z důvo-
dů fatálního neplnění smluvních termínů paní 
architektkou. Naštěstí se nám podařilo vymo-
ci zpět zálohu ve výši 150 tisíc korun. Navíc 
jsme zjistili, že bylo možné požádat o dotaci 
na zhotovení návrhu územního plánu. Bohužel 
bývalé vedení obce toho nevyužilo. 

Aby toho nebylo málo, tak se musíme za-
obírat kauzami typu – kam se ztratily žulové 
obrubníky z chodníků.

A kam se ztratily?
To právě nevíme. Když probíhala oprava 

chodníků, někam se odvezly a nikdo z býva-
lého vedení radnice nechce říci kam. Další ne-
příjemnou záležitostí je těžba dřeva z obecních 
lesů. Věřte, že mě vůbec netěší provádět taková 
šetření, ale občané nechtějí, aby se to zametlo 
pod koberec. A když nad tím mávneme rukou, 
tak si naši voliči řeknou, že jsme stejní.

Ve Velkých Popovicích máte kromě pivova-
ru i zimní stadion. Přináší do oslabeného 
obecního rozpočtu nějaký příjem?

Ne! Stadion je ve vlastnictví Tělovýchov-
né jednoty Slavoj. Naopak obec na provoz 
stadionu přispívala statisíce ročně. Což nám 
současná finanční situace nedovoluje. Na-
víc nám připadá nelogické, abychom dávali 
obecní peníze na stadion, kam jezdí trénovat 
sportovci z širokého okolí. Tak vlastně dotu-
jeme například hokejisty z Prahy. Řešením je, 
že stadionu přispějeme jen na děti z Velkých 
Popovic. Jiná varianta  bohužel není. Peněz 
je málo a chceme pomoci i jiným zájmovým 
a sportovním kroužkům.  

Jak to vypadá s dálničním tahem D3, 
který by podle jedné z variant měl vést 
nedaleko Velkých Popovic?

Nedaleko! Měl by vést několik metrů od 
jednoho z domů v katastru obce. K tomuto 
záměru jsme vydali jednoznačně zamítavé 
stanovisko. Tento tah by znehodnotil kvali-
tu života místních lidí, navíc vede na hranici 
chráněného přírodního parku Velkopopovicko 
a v podstatě nabízí nelogické a nehospodárné 
řešení. Zorganizovali jsme setkání starostů do-
tčených obcí a shodli jsme se, že se budeme 
společně bránit. 

Paní starostko, tak to zatím nebylo 
zrovna veselé povídání. Bohužel, když jsem 
si četla váš úvodník ve Velkopopovickém 
zpravodaji, také nebyl k zasmání.

Jak jsem řekla na začátku, teď jsme zrovna 
ve fázi „hašení problémů“ a já věřím, že bude 
lépe. Ale to se musíme postavit k problémům 
čelem. Když jsem psala úvodník, dlouho jsem 
přemýšlela, zda mám vytvořit milou, optimis-
tickou „zdravici“ nebo se pořádně zakousnout 
do kyselého jablka. Tak jsem zvolila to jablko 
a opřela se do dopravy ve městě. Řidiči jsou 
bezohlední, jezdí rychle a navíc parkují, kde 
nemají. Klidně zastaví v křižovatce nebo na 
zastávce autobusu a je jim jedno, že zabloku-

jí celou dopravu. V nejednom případě musel 
autobus stát dvacet minut, než se řidič v klidu 
vrátil ke svému vozu a uvolnil silnici. Nápra-
vu jsem se snažila zjednat i sama. Šla jsem 
slušně požádat jednoho pána, aby zaparkoval 
jinde a bylo mi sděleno, že jsem hysterka a ať 
se starám o sebe! Tak jsme požádali o pomoc 
policii, která rozdává pokuty.

Patříte k starousedlíkům?
Právě že ne. Přišli jsme sem s manželem 

v roce 1998 a okamžitě  se nám tady zalíbilo. 
Proto nám je líto, že obec neprosperuje, jak by 
mohla. 

Není vám někdy z toho všeho smutno?
Určitě nejsem z kamene a když narazím na 

nějakou „levárnu“, tak je mi z toho smutno. 
Ale zase mi dává sílu pocit, že máme šanci 
něco změnit a ne jen kritizovat. Nikdy se ne-
zavděčíte všem lidem. Jde o to, abych se moh-
la jednou ohlédnout za svou prací a nestydět 
se. Velké Popovice jsou hezké město, žijí zde 
prima lidé a já věřím, že všechno zvládneme 
vyřešit a příští rozhovor už bude jen pozitivní. 
Tak nám držte palce, ať nám vydrží optimis-
mus, energie a chuť něco dobrého pro Velké 
Popovice udělat. 

Helena Vlnařová 

Velké Popovice získaly z podzimních voleb novou starostku 
paní Martinu Čermákovou. Tato příjemná, energická žena 
to jistě nebude mít ve svém úřadu jednoduché…

Držte palce, ať nám vydrží 
optimismus a energie



HRUBÁ STAVBA 
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Život v kraji

Ve své příspěvku Tomáš Klásek 
mimo jiné píše: 

„…Účelová změna územního 
plánu z roku 2005, jejímž hlavním 
smyslem bylo zabránit všemi pro-
středky výstavbě haly pro technolo-
gii HCM (v obci se vžilo zjednodu-
šené označení „hliníkárna“), přináší 
nyní absurdní situace a komplikace 
při povolování jakékoliv stavby 
v areálu firmy. Tedy i staveb napro-
sto neutrálních a potřebných jako 
např. školící středisko pro přípravu 
zaměstnanců, či nový sklad a gará-
že místo starých a nevyhovujících 
prostor. A tak i když obec jako sa-
mosprávný celek vydala kladná sta-
noviska, stavební úřad po linii státní 
správy žádosti zamítnul. Je v zájmu 
všech a obce především, aby tento 
absurdní stav napravila. A cesta 
vede jedině přes úpravu územního 
plánu obce. Nelze dále udržovat 
stav, který bude bránit jakémuko-
liv rozvoji nejstarší firmy na území 
obce (190let) a zároveň největšímu 
zaměstavateli občanů obce…!

„…Je potřeba se oprostit od 
„hliníkárny“, tu nyní nechme 
stranou, věc leží u soudu a stav-
ba není na programu dne, ale pro 
narovnání vztahu se Strojmetalem 
Kamenice a. s. je nutné najít řeše-
ní pro nekolizní a rozvojové stav-
by v jejím areálu…

Mohu-li na závěr něco dopo-
ručit, pak následující: Je potřeba 
s klidnou hlavou zasednout ke 

V Kamenici se 
do popředí zájmu 
opět dostala kauza 
„výstavba slévárny 
hliníku“, kterou zde 
plánuje postavit 
společnost Strojmetal 
Kamenice. Vody rozvířil 
„dopis“ bývalého 
starosty Mgr. Tomáše 
Kláska, který vyšel 
v kamenickém 
zpravodaji. Bilancuje 
v něm sedmiletý spor 
obce se Srojmetalem 
a vyjadřuje přání, aby 
se situace urovnala. 

stolu a jednat, nové vedení obce 
by mělo mít zájem co nejrychle-
ji navázat s vedením společnosti 
pracovní a korektní vztah. Vedení 
společnosti Strojmetal Kamenice 
a. s by mělo opustit ideu silového 
řešení a ekonomického tlaku při 
řešení vzniklých problémů…“

Tato „výzva“ vzbudila mezi ob-
čany Kamenice velké emoce. Jedna 
část to považovala za jasné podpo-
ření záměrů Strojmetalu a možnou 
přípravu pro výstavbu „hliníkárny“. 
Druhá skupina to naopak brala jako 
upřímnou snahu o navázání přija-
telné spolupráce se silnou firmou.   

Na článek přímo reagoval mís-
topředseda občanského sdružení 
Kamenice Antonín Čech:

„Vážení sousedé, 24. února 2011 
tomu bylo 7 let, kdy zastupitelstvo 
obce oznámilo občanům, že v nej-
zabydlenější kamenické lokalitě 
vzdálené 400 m od základní školy 

bude stát slévárna hliníku. Co tomu 
předcházelo: Výbor pro životní 
prostředí obce Kamenice na rizika 
upozornil. Na základě tohoto reál-
ného nebezpečí jsme založili Ob-
čanské sdružení Kamenice. Zjistili 
prapodivné okolnosti o průběhu 
této akce a o velké vstřícnosti po-
moci postavit v obci halu HCM, 
což je slévárna hliníku. 3. 12. 2003 
byla podaná žádost a už 7. 1. 2004 
bylo vydáno povolení k UMÍSTĚ-
NÍ STAVBY VELKÉHO ZDRO-
JE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ, 
HALA TECHNOLOGIE HCM 
umístěného v obci Kamenice v ka-
tastrálním území Těptín na jižní 
straně ve stávajícím areálu firmy 
Strojmetal Kamenice a.s.

Nápadné je, že toto schvalová-
ní proběhlo velmi rychle během 
vánočních svátků, kdy pozornost 
obyvatel není soustředěna na po-
drobné čtení vyhlášek obce.

Je těžké popisovat celou genezi 
naší práce. Už 24. 2. 2004 jsme se 
od investora na veřejné schůzi do-
zvěděli, že nikde v Evropě takové 
zařízení neexistuje a bude poprvé 
umístěno v Kamenici. Všichni nás 
varovali, že občanské sdružení ne-
bude mít dost sil odporovat a nikdy 
nezmůžeme nic proti člověku, kte-
rý je zvyklý prosazovat bez odporu 
svou vůli již od dob totality. I pře-
sto máme úspěchy – petice proti 
hliníkárně s 2 700 podpisy, vyhra-
ný soudní spor, v němž nás inves-
tor žaloval o 5 mil. Kč, ale hlavně 
– slévárna dodnes nestojí…

Až po přečtení listopadového 
čísla Zpravodaje z Kamenice jsme 
si uvědomili, jaký charakterový 
profil má bývalý starosta Tomáš 
Klásek. Od prosince 2008 pan 
Klásek projednával jako pověřený 
zastupitel změnu č. 2 územního 
plánu obce, která se jasně vyjád-

Kamenici obklopuje krásná příroda a občané ji chtějí chránit

řila, že nebude měnit regulativy 
v platném územním plánu týkající 
se areálu Strojmetalu.

V celém procesu řízení ve věci 
slévárny hliníku několikrát zopa-
koval v písemné podobě negativní 
stanovisko obce. Co se tak závaž-
ného stalo, že nyní jako soukromá 
osoba změnil svůj názor?...

Pokud je v územním plánu vyty-
čeno zátopové území, není možné 
v této oblasti stavět. Není důleži-
té, zda jde o zdánlivě jednoduché 
a nerozporuplné stavby jako je 
stavba nové vrátnice nebo školící 
středisko. Povolení těchto staveb 
by porušilo platný územní plán 
a posloužilo by jen za precedent, 
který by vedl v budoucnu k reali-
zaci záměru – slévárny hliníku…

…Vážení sousedé, buďte bdě-
lí ke svému okolí, sledujte změny 
v územním plánu, sledujte úřední 
desku obce a zajímejte se o dění ve 
své obci. Chraňte si bydlení v zele-
ni, těšte se každému sněhu, který 
před vašimi dveřmi zůstane bílý.

Jsme přesvědčeni, že nové za-

stupitelstvo, které vzniklo z vo-
leb, bude i nadále v obci udržovat 
zdravé životní prostředí…“

K uklidnění situace nepřispěl 
ani leták, který dostali kameničtí 
občané do schránek a který velice 
hanlivě reagoval na článek pana 
Kláska. Nutno podotknout, že re-
dakční rada Zpravodaje z Kame-
nice tento útočný text neotiskla 
a naopak demokraticky uveřejnila 
reakce, které vyzdvihují práci bý-
valého starosty.

„…Tomáš Klásek ať už jako ta-
jemník, nebo později jako starosta 
pracoval vždy s plným nasazením 
a vydržel pro obec a občany Kame-
nice pracovat téměř 20 let. Za jeho 
starostování došlo k realizaci vel-
kých investičních akcí, jako stavba 
nové školy, kanalizace a podobně, 
kde převážnou část administrativní 
práce, kterou si tyto akce vyžado-
valy, bylo dílem právě jeho. Každý 
úkol a práci, kterou započal, dotá-
hl do konce beze zbytku a neváhal 
obětovat svůj volný čas a nikdy se 
neptal co za to…“  

Bøezen

Slévárna hliníku je v Kamenici  stále žhavé téma
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Rádce a tipy U jednoho stolu

A DOVOLIL BYSTE TO 
SVÝM DĚTEM?

K rodinným starostem, které mi sklá-
dáte do emailu, patří i vaše rozčarování 
nad dětmi. Vyrostly v poměrném blaho-
bytu, nic zvláštního nám tu na „Zápraží“ 
nechybělo. Některé z těch dětí chodily od 
malička do kostela, jiné zvládly to nejlep-
ší ze všech kroužků a souborů. A přesto 
se v nich teď nevyznáte. První, co napíšu 
veřejně (a píšu to také do všech odpově-
dí hned na začátek) že je špatné na tyto 
emaily rychle odpovídat a rychle najít ta-
jemství změn. Je lepší se dívat, ptát (a ne-
jen dětí, ale také sebe sama) co všechno 
děti viděly, co vycítily... Ptáte se mne tře-
ba hořce, proč si syn nechá nad postel na-
stříkat od kamaráda popravčí špalek, na 
něm lebku a zaseknutý sekáček na maso. 
Chtěl by nad postel taky emblém se jmé-
nem markýze de Sade... Jsou za tím jen 
kamarádi ze školy? Podivná společnost 
dnešní mládeže? A nejtvrdší otázka je: 
„A dovolil byste to svým dětem?“ 

Pomalu a opatrně odpovídám. Nedo-
volil, ale taky bych to nezakázal. Ptal 
bych se jich, z jakého důvodu to chtějí, 
snažil bych se zachovat si vztah charak-
terizovaný slovy „komunikace – důvěra“ 
protože jediná věc, které se opravdu dě-

sím, je, že moje děti nebudou mít vlastní 
názor a zopakují vždy přesně to, co chci 
já. Svoje děti ctím ve všech jejich krizích 
a hlídám si otevřený přístup. A věřím 
jim, protože počítám s tím, že se dívají 
na můj život a znají moje motivy. 

Děkuji za důvěru, se kterou píšete. 
Beru s díky i všechny výkřiky, že je 
křesťanství už mimo realitu moderního 
člověka. To by ale bylo křesťanství ne-
moderní vždycky, protože modus, tedy 
způsob života, který se na nic neptá a va-
lí kupředu, vždycky křesťanství válco-
val. Zdálo se pomalé, slabé a bez vlivu. 
Opak byl však vždycky pravdou, křesťan-
ství nacházelo modus odpovídající době 
a jejím potřebám překvapivě rychle. 
Vytrvalo dodnes. Je tedy vždycky mo-
derní. Dodávám tradiční závěr: „Pište, 
pokud chcete na daniel@rouhaci.cz. 
Žádné dopisy nepadají pod stůl. Jsem 
vám k službám!“

 

Velké Popovice – Občanské sdružení Čtyřlístek, které se snaží o finanční podporu 
a rozvoj ZŠ Velké Popovice, uspořádalo za tímto účelem první školní ples. Aktivní 
ženy, které toto sdružení založily, ho společnými silami vedou kupředu a snaží se po-
zvednout prestiž školy. Na první školní ples, který se konal v místní Sokolovně, měl 
možnost přijít každý, kdo má zájem pomoci místní škole. Cílem OS Čtyřlístek bylo 
získat finanční prostředky určené pro nákup LCD obrazovky na školní informační 
kanál. Jde o moderní způsob prevence sociálně patologických jevů, především šikany 
a zneužívání návykových látek. Po konečném vyúčtování se dámy mohly pyšně pokle-
pat po ramenech – celkový výtěžek totiž činil téměř 44 000 Kč. Z této částky bylo na 
plese slavnostně předáno škole 26 000 Kč, zbytek financí bude použit na další projekty 
pro základní školu. A dalším úspěchem je, že hosté se k radosti pořadatelek jen hrnu-
li a sál byl plný k prasknutí. Aby ne, na návštěvníky čekala bohatá tombola, kterou 
se povedlo spravedlivě rozdat. Žákyně místní školy si připravily taneční vystoupení 
a k celkové atmosféře přispěla kapela Color club. Pořadatelky děkují za kladné ohlasy 
a další náměty k zamyšlení. Vřelý dík samozřejmě patří všem sponzorům.

Školní 
ples 
pro 
dobrou 
věc

Daniel 
Kvasnička, 
farář

Tip na dobrou knížku 
pro čtenáře Zápraží 
připravila Eva Šoukalová, knihovna Kostelec nad Černými lesy

Stanislava Jarolímková: 
Co v průvodcích 
nebylo 1. – 4. díl
Přiblíží vám Prahu tak, jak ji neznáte. 
V prvním dílu se můžete seznámit 
s běžným životem obyvatel od počátků 
města až do 20. století. Druhý díl 
nabízí méně známé pražské objekty, 
třetí zase historii jednotlivých částí 
a ve čtvrtém díle se představí 
osobnosti, které v Praze pobývaly.

Oděvy vybavené funkčními membránami jsou 
skvělým vynálezem. Membrány dnes běžně mají 
lyžařské oděvy, zimní bundy, lehké sportovní 
oděvy, rukavice ale i obuv. Membrány zajišťu-
jí ochranu před vnější vlhkostí (hlavně sněhem 
a deštěm) a přitom umožňují odpařování potu. 
Funkční membrány mají různé názvy (např. 
GORE-TEX®, Climatex ap.), ale vždy stejnou 
funkci. Na textilní materiál oděvu je nalamino-
vána polopropustná polymerní membrána, která 
obsahuje více než jednu miliardu pórů na 1 cm2. 
Vzhledem k tomu, že vodní kapka je asi dvacet 
tisíckrát větší než každý takový pór, nemůže voda 
projít směrem dovnitř a oděv se stává voděodpu-
divý (hydrofobní). Póry v membráně jsou však 
dostatečně velké, aby propustily molekuly vodní 
páry z lidského potu. Používáním membránového 
oděvu však časem dochází ke dvěma základním 
problémům. Nečistotami (především minerály) 
z lidského potu se póry v membráně zanášejí 
a také postupně dochází k opotřebení tenké im-
pregnační vrstvy. Když impregnace nefunguje, 
svrchní materiál zvlhne, uzavře se a z drahého 
funkčního oděvu se stává levná pláštěnka – sice 
nepropustí déšť, ale ani pot, což vede k velkému 
nepohodlí uživatele. Oděvy s funkční membrá-
nou je tedy zapotřebí pravidelně udržovat. Vhod-
né je užívat profesionální prací prostředek určený 
k praní funkčních oděvů nebo vyhledat kvalitní 

Začněte číst teď, v předjaří. Venku je vlezlo a sychravo, ještě 
se docela brzy stmívá, a tak je příjemné doma u hrnku čaje číst 
a plánovat neobvyklé trasy na výlety nebo se smát u pohádek. 
Příjemné počtení a krásné výlety přeje Eva Šoukalová.

JAK SPRÁVNĚ UDRŽOVAT ODĚVY 
S FUNKČNÍMI MEMBRÁNAMI?

profesionální čistírnu oděvů. Při praní se nesmí 
nikdy používat aviváž, která doslova zalepí mini-
aturní póry. Rovněž je třeba použít velmi jemný 
prací cyklus a oděv neždímat, protože mecha-
nické namáhání poškozuje jemnou membránu. 
To nejdůležitější je ovšem pravidelně obnovovat 

Jan Werich: Deoduši 
Vyšla v Albatrosu loni v prvním 
vydání a najdete v ní chytré, vtipné, 
poučné a hlavně moudré pohádky 
a bajky pana Wericha, které potěší 
dušičku čtenáře jakéhokoliv věku.

vrchní impregnační vrstvu, a to v mokrém pro-
středí (tedy nikoli pouze nástřikem). Po ukončení 
sezóny rovněž není vhodné oděv složit, přehnout 
a ponechat stlačený, protože tímto způsobem 
může za několik měsíců dojít k nevratnému po-
škození membrány.

Informace dodala 
Rychlá čistírna 
oděvů v Říčanech, 
Černokostelecká 82/66, 
tel: 323601350,
www.cisteniodevu.cz, 
která provádí údržbu 
funkčních oděvů 
profesionálním 
způsobem.

ZPRÁVY 
Z OLIVOVNY
■ Olivova dětská léčebna pokračuje v opravách in-
teriérů, které započaly v lednu letošního roku. Díky 
dotacím LEADERu jsou již v kapli nové dveře, tě-
locvična prohlédla do podoby téměř konferenčního 
či tanečního sálu. Díky Kolu štěstí v Moutfieldu se 
vytočilo pro léčebnu celých 130 000 Kč a ty byly 
zcela věnovány do obnovy šaten dětí, ve kterých už 
nechybí nový nábytek. Maluje se, opravují se elek-
trické rozvody a mnohé další detaily vnitřního zaří-
zení léčebny tak, aby děti a jejich maminky, které 
se v léčebně už letos léčí, nebyly rušeny. Dárcům, 
jmenovitě Ing. Ivanu Drbohlavovi děkujeme.
■ Ve čtvrtek 3. 2. 2011 pražský primátor Doc. 
MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., přijal starostu 
Říčan Mgr. Vladimíra Kořena, předsedkyni správní 
rady Olivovy nadace Marii Adámkovou,  a předsedu 
správní rady Olivovy dětské léčebny Daniela Kvas-
ničku. Pana primátora přítomní hosté seznámili se 
stavem Olivovny a celého areálu v Říčanech, přiblíži-
li změny statutárních orgánů a pozitivní vývoj v roce 
2010, který zvládla léčebna bez zvláštních dotací Pra-
hy, jež se poslední roky staly samozřejmou nutností. 
Vedení léčebny však opětovně naráží na nekvalitní 
provedení investičních akcí v objektech a další pro-
blémy, které nemůže řešit bez majitele nemovitostí. 
Zvláštním tématem byly nájemní smlouvy na areál 
a správa pozemků a budov, pro kterou primátor měl 
jediné slušné slovo „nestandardní“. Pod vedením 
pana náměstka Kabického bude proveden důsledný 
audit hospodaření s financemi a nemovitostmi hlav-
ního města Prahy a na základě výsledků auditu bude 
posouzena osobní odpovědnost a případné další kro-
ky v hospodaření s majetkem. Olivovna potřebuje sta-
bilní nájemní smlouvu na delší dobu, aby mohla žádat 
o dotace od donátorů a Evropských fondů.

DĚTSKÁ LÉKAŘSKÁ 
POHOTOVOST
Olivova dětská léčebna, o.p.s., spolu s Městem 
Říčany uvažuje o zřízení dětské pohotovosti 
v Olivově. Pohotovost by byla v provozu každý 
den od 16 do 22 hod. a v sobotu, neděli a ve 
svátky od 8 do 22n hod. Rozsah služeb pro 
rodiče s dětmi zahrne základní vyšetření, po 
němž v některých případech může následovat 
ošetření ve specializovaném oddělení nejbližších 
nemocnic v Krči nebo v Benešově. Rádi bychom 
několika otázkami zjistili zájem občanů Říčan 
a okolních obcí a měst. Prosíme odpovězte nám 
na následující otázky tak, že odpovědní lístek 
vystřihnete a vložíte do obálky a odešlete na 
Olivovu dětskou léčebnu, o.p.s., Olivova 224, 
251 01 Říčany a nebo napíšete odpovědi a vaše 
komentáře na email: anketa@olivovna.cz

ANKETNÍ OTÁZKA: Je tato forma dětské 
pohotovosti podle vás přínosem? 
ANO – NE – Více:
Zaškrtněte vhodnou odpověď 
nebo připojte svůj komentář.

Žákyně školy si připravily 
hezké taneční vystoupení
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Život v kraji

ZLATÝ 
ÁMOS 

Jak se vlastně zámek 
Berchtold dostal ke spolu-
práci se Zlatým Ámosem? 
“Byli jsme osloveni pořáda-
jící Dětskou tiskovou agen-
turou a rádi jsme se zapoji-
li,“ vysvětluje ředitel zámku 
Václav Růžička. “Naše spo-

Anketa Zlatý Ámos se koná 
letos již po osmnácté. Jejím 
posláním je především popula-
rizace pedagogů. Žáci přihlašu-
jí své oblíbené učitele od října 
do prosince. V přihláška musí 
obsahovat stručnou charakte-
ristiku kandidáta, popis jedné 
společně prožité příhody a pod-
pisy sta osob, které s přihláškou 
souhlasí. Vždy v lednu a únoru 
probíhají regionální kola Zlaté-
ho Ámose. V nich musí žáci své 
návrhy před porotou obhajo-
vat. Semifinále se uskuteční 10. 
března v Praze. Ze semifinále 

Uhříněves – Multifunkční mo-
derní divadlo U22 hledá nového 
provozovatele. S agenturou Ca-
part, která tuto funkci vykoná-
vala, ukončilo vedení Uhříněvsi 
spolupráci. „Divadlo se dostalo 

O divadlo mají zájem     
    Polívka i Trávníček

do finančních obtíží a navíc jsme 
si představovali, že tato moderní 
budova bude využívána mnohem 
lépe a efektivněji, než tomu bylo 
doposud,“ vysvětluje důvody roz-
vázání smlouvy starosta Městské 

části Praha 22.  
„Domníval jsem 
se, že  rozloučení 
s bývalým provo-
zovatelem panem 
Capandou proběh-
lo korektně. Bohu-
žel mám jasné důkazy o tom, že 
pan Capanda o divadle a vedení 
města roznáší lživé informace 
s cílem nás poškodit. K tomu 
chci říci jen jediné – Divadlo 
U22 funguje a určitě bude pro-
sperovat i v budoucnu. Nyní nám 
s provozem dočasně pomáhá paní 
Heidi Janků, která v Uhříněvsi 
žije, a pan Teslík a mnoho dalších 
ochotných lidí,“ upřesnil starosta.

V současné době je vyhlášeno 
výběrové řízení. Bližší informace 
najdete na stránkách Uhříněvsi 
www.praha22.cz. 

„Nabídky přijímáme do 15. 
března a zatím jsem mile překva-

Kunice – Na zámku Berchtold 
se konalo druhé regionální kolo 
soutěže Zlatý Ámos, kterého se
zúčastnilo celkem šest učitelů, 
do semifinále pak postoupili 
dva, nebo spíše dvě – Marcela 
Antonínová ze ZŠ Jindřicha Matiegky 
v Mělníku a Alena Mašiková 
ze ZŠ Bratří Čapků v Příbrami. 

pen velkým zájmem,“ řekl pan 
starosta. „Mezi uchazeči se objevil 
například Boleslav Polívka nebo 
Pavel Trávníček. To ale v žádném 
případě neznamená, že je rozhod-
nuto. Jsme zvědaví na další nabíd-
ky a samozřejmě bude rozhodnuto 
podle jasně daných kritérií.“

Bližší informace 
k výběrovému řízení vám 
podá Ing. Jana Kovaříková, 
vedoucí správy majetku, 
tel.: 271 071 860 nebo 
Ing. Roman Petr, 
vedoucí odboru kanceláře 
úřadu, tel.: 271 071 820.

pak postoupí šest pedago-
gů do finále, které proběhne 
v pátek 25. března v kongre-
sovém centru Olšanka v Pra-
ze. Ve finále bojují o vítězství 
učitelé společně se svými 
žáky. Ze čtyř soutěžních úko-
lů jsou dva tajné a dva veřej-
né – samostatné vystoupení 
nominovaného pedagoga 
a jeho společné vystoupení 
se žáky. Oficiální slavnost-
ní korunovace osmnáctého 
Zlatého Ámose bude součástí 
programu Kantorského bálu 
o den později.

lupráce trvá tři roky a doufám, 
že bude trvat i nadále, protože 
propagace práce dobrých uči-
telů a výchova dětí a mládeže je 
velice důležitá pro naši budouc-
nost. Vzhledem k tomu, že sám 
mám pět dětí, vnímám tuto akci 
jako velice smysluplnou.” 

NA ZÁMKU

PR prezentace

„Nestačí jen vařit skvělá jídla 
z kvalitních surovin, ale musíte pa-
matovat na spoustu dalších věcí, 
které když všechny poskládáte do-
hromady, tak teprve potom vznik-
ne dokonalý celek,“ vysvětluje 
pan Vladan Ježek. „Zákazníci jsou 
v současné době velice nároční a za 
své peníze vyžadují perfektní služ-
by. Počínaje zajímavou nabídkou 
jídel, příjemným zařízením restaura-
ce, čistými toaletami a konče pečlivě 
zametenými schody u vchodu.“
Váš poctivý přístup k práci se 
vyplatil. Jako jediná restaurace 
v Říčanech jste zapsaní v Maurerově výběru 
nejlepších restaurací v Česku.

To nás samozřejmě velice těší, o to více, že si 
toto ocenění nemůžete koupit. Hodnocení prová-
dějí anonymně nezávislí milovníci dobrého jídla, 
kteří známkují nejen pokrm, ale i interiér restaura-
ce a úroveň obsluhy. 
Jídelní lístek nabízí lákavé menu. Chcete něja-
kou specialitu vyzdvihnout?

A víte, že ani ne. Snažíme se, aby všechna jíd-
la byla dobrá – od jednoduchých receptů až po ty 
složité. Vaříme z čerstvých surovin a podle toho 
také každý den upravujeme jídelníček. Hosté si 
u nás mohou pochutnat na domácích těstovinách, 
zvěřině, rybách, králíkovi, ale také na husí a kach-
ní pečínce nebo na pravé zabijačce.
Jak vypadala restaurace na začátku vašeho 
působení na Jurečku?

V podstatě jsme museli všechno vybudovat 
znova. Byla to nemalá  investice, kterou snad hosté 
oceňují. Interiér jsme se snažili zařídit tak, aby se 
co nejvíce přiblížil ke své největší prvorepublikové 
slávě. Skvělou atmosféru restaurace dotváří krás-
ná dřevěná podlaha, která střídá cihlovou dlažbu, 
velký krb, poctivý dřevěný nábytek a také pianino, 
které nám věnoval Ondřej Havelka. Velkou radost 
máme z nové kuchyně, zařízené nejmodernějšími 
technologiemi. 
Proč se k vám hosté rádi vracejí?

Jak už jsem říkal na začátku – musíte být dů-
slední v každém detailu. A také je zde jednoduše 
krásně. Přímo z restaurace a terasy je výhled na 
rybník, plovárnu a okolní lesy. Na Jurečku se za-
stavil čas a všude vládne klid a pohoda.
Plovárnu také provozujete vy?

Ano a také jsme se hned na začátku pustili do 
úprav. Upravili jsme travnaté plochy, zasadili 
stromy, koupili lavičky a stolní tenis, vybudovali 

„Snažíme se být důslední 
v každém detailu,“ tvrdí manželé 
Ježkovi, kteří v Říčanech 
provozují restauraci Jureček.

dětské hřiště a hřiště na plážový volejbal. Mo-
dernizace se dočkal i kiosek, takže si návštěvní-
ci koupaliště mohou dopřát kvalitní občerstvení 
v příjemném prostředí. Město Říčany také v roce 
2006 provedlo odbahnění rybníka a také zrekon-
struovalo šatny a WC.  
Jaké jsou vaše cíle?

Chceme s manželkou tomuto místu vrátit kouz-
lo, které mívalo v třicátých letech, kdy podnik vedl 
pan Jureček a jezdili sem vzácní hosté jako byl Ol-
dřich Nový. Doufám, že se nám to daří a velice mě 
těší, když k nám zavítají starší hosté, kteří slávu 
Jurečku pamatují a naši práci nám pochválí. 

V restauraci Na Jurečku se stále něco 
děje. Manželé Ježkovi pro své hosty 
pořádají nejrůznější akce – jako je pravá 
zabijačka, ochutnávka rybích specialit 
nebo vystoupení živé hudby. Program 
akcí a aktuální jídelní lístek najdete na 
najdete na www.jurecekricany.cz 

Co se píše v Maurerově výběru 
Grand restaurant 2011 …
„Posaďte se k praskajícímu krbu, 
zaposlouchejte se do tónů pianina 
a prohlédněte si dobové fotografie na 
stěnách restaurace s prvorepublikovou 
duší. Každý den je pro vás připravena 
čerstvá ryba. Váš kulinářský zážitek ještě 
podtrhne atmosféra plovárny a pohled na 
rybník a les připomene Rozmarné léto”. 

Obecní rybník v Radošovicích 
na toku Rokytky byl vybudován v dvacátých letech 
minulého století na náklady obce, která již tehdy 
měla záměr učinit toto místo vyhledávaným 
letoviskem. Postupně se zde vytvářelo zázemí, 
vybudovaly se kabinky a v roce 1934 byla slavnostně 
otevřena i restaurace. Prvním provozovatelem 
plovárny byl radošovický starosta Karel Rybka, po 
něm nastoupil v roce 1937 Antonín Jureček. Ten 
dokázal toto místo proslavit a přilákat slavné hosty. 
Jezdili sem Jiřina Štěpničková, František Smolík 
nebo Vítězslav Nezval. Oldřich Nový si dokonce 
nedaleko pronajal domek. Pan Jureček na koupališti 
působil i po válce až do roku 1958. Pod vedením 
státního podniku Restaurace a jídelny Praha-východ 
však z bývalé slávy areálu nezbylo téměř nic. 

Restaurace 
s prvorepublikovou duší
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Ladovská zima
MAS začala s Ladovým krajem 
spolupracovat na vytvoření prospektu, 
případně katalogu s názvem „Ladovská 
zima“. Jde o ucelenou nabídku, jak 
aktivně trávit volný čas v zimních 
měsících v rámci celého říčanského 
regionu - a to na běžkách, na lyžích 
nebo sáňkováním a bruslením. Obce, 
neziskové organizace, sportovní kluby 
a další nadšenci se zúčastnili první 
schůzky na dané téma a každý přispěl 
nějakým nápadem. 

MAS Říčansko

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí
Stránky MAS Říčansko připravuje Pavlína Filková

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

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

Částka je určena na úspěšné projekty z programu 
Leader. Do první letošní výzvy se sešlo 20 projektů 
z celého regionu MAS Říčansko. Zasedání 
výběrové komise proběhlo v sobotu 12. února 
a jeho součástí bylo také veřejné slyšení, kdy 
žadatelé měli možnost prezentovat svůj projekt 
osobně. Členové výběrové komise tak vyslechli 
18 velice poutavých prezentací. Následně dlouhých 
pět hodin rozhodovali podle předem nastavených 
kritérií. Nakonec bylo na základě získaných bodů 
sestaveno pořadí jednotlivých projektů. 
Potvrzení výsledků programovým výborem 
k registraci projektů na Státní zemědělský 
intervenční fond proběhlo 15. 2.2011. 
Programový výbor v čele s předsedou 
Vlastimilem Zimou rozhodl také o navýšení 
původně plánované částky zhruba o 1 600 000 Kč. 
Tato částka je nyní pro MAS Říčansko aktuálně 
k dispozici z nespotřebovaných peněz 
na projekty z předchozích let.
Mezi podpořené projekty z oblasti 
cestovního ruchu patří:
■ Kamenická stezka, žadatelem 
je občanské sdružení Mukařov-sko,
■ Naučná stezka Kunickou přírodou
 žadatele RKO Kunice.
Z oblasti integrovaného rozvoje obcí 
jsou podpořeny projekty:
■ Multifunkční centrum Mates v Mnichovicích, 
žadatelem je město Mnichovice,
■ Revitalizace prostředí MŠ Mukařov, který 
podávala obec Mukařov,
■ Zábavné hřiště pro malé sviště, podaný 
obcí Struhařov, 
■ Sportovní a dětské hřiště – Bezpečné hraní 
bez přecházení Kutnohorské, který podalo 
občanské sdružení Sportklub Louňovice.

MAS Říčansko rozdělila 
4 134 748 Kč

Šance pro podnikatele 
a zastupitele obcí
MAS Říčansko o.p.s. v květnu 2011 vyhlásí 
novou výzvu, kde bude možné podat projekty 
do Fiche 2-Cestovní ruch-ubytování a sport, 
Fiche 3-Integrovaný rozvoj obcí a Fiche 6. Do 
Fiche 6- Vzdělávání mohou podat své projek-
ty neziskové organizace a obce s nabídkou 
vzdělávání hospodářských subjektů a přispět 
tak k rozvoji venkova, mimo jiné vzdělání pro 
podnikatele i zastupitele obcí v rámci aktivit 
podporovaných v ose III (tzn. v oblastech 
diverzifikace činností nezemědělské povahy, 
zakládání a rozvoje mikropodniků, ven-
kovského cestovního ruchu, obnovy a roz-
voje vesnic, občanského vybavení a služeb 
a ochrany a rozvoje kulturního dědictví ven-
kova). „Rádi bychom tímto způsobem oslovili 
podnikatele, kterým by k dalšímu rozvoji pod-
nikatelských činností pomohly nové znalosti“ 
dodává ředitel MAS Říčansko Vladimír Haš. 

Cesty zimní i letní …
Realizační fáze projektu „Cesty, které nás spojují“ 
se chýlí ke konci. Úprava a zpevnění  starých 
cest, které spojují vesnice v regionech Říčanska 
a Pošembeří proběhla úspěšně, i přes menší 
problémy způsobené zimním počasím. Podél cest 
bylo  díky dotaci vysázeno přibližně 200 kusů stromů. 
Obec Křenice přispěla z vlastního rozpočtu dalšími 
70 kusy stromků, aby se nově zpevněná cesta 
stala v budoucnu alejí a pěkně se vinula mezi poli. 
Nedílnou součástí cesty je na 100 laviček a infocedulí 
a kolem 40 herních prvků pro děti. Pro unavené 
chodce jsme umístili na  trasách celkem 3 větší 
altány se stolkem a lavičkami. Všechny prvky jsou 
z masivu a krásně zapadají do okolí. Návštěvníci 
ocení informační tabule s mapkami a vyznačenými 
okruhy, kudy se vydat a jaké zpestření pro děti 
i dospělé lze očekávat. Přijměte pozvání na výlet. 
Těšíme se na vás - MAS Říčansko a MAS Pošembeří. 

MAS Říčansko opět v čele 
krajského sdružení NS MAS
Na zasedání valné hromady místních akčních skupin 
Středočeského kraje byl na dvouleté funkční období 
opětovně zvolen jako předseda krajského sdružení 
MAS, ředitel MAS Říčansko Vladimír Haš. Tuto 
prestižní funkci reprezentanta 13  místních regionů 
kraje zastává již od roku 2009. Jak nám osobně sdělil, 
v následujícím období si klade za cíl efektivnější pro-
sazování zájmů členů sdružení a prezentaci jejich 
činnosti vůči široké veřejnosti a navázání těsnější spo-
lupráce s vedením Středočeského kraje.

MAS nabízí nové výlety
„Představujeme pohádkový Ladův kraj 
a okolí”, to je název projektu, který díky 
podpoře Středočeského kraje na sklonku roku 
2010 MAS úspěšně dokončila. Vznikly tak 
nové materiály – pohlednice a výstavní roletky 
reprezentující náš region, tištěné brožury 
„S dětmi po Říčansku“ nabízející výlety 
s těmi nejmenšími a „Představujeme obce 
a městečka“ s mapou, turistickými trasami 
a krátkými popisy všech 38 obcí z regionu 
Říčanska. Materiály si v případě zájmu můžete 
vyzvednout osobně na kontaktní adrese MAS. 

Kompletní přehled projektů, včetně těch 
vybraných k podpoře, naleznete na našich 
stránkách www.mas.ricansko.eu 

Během ukázkových 
hodin zdarma se 
můžete seznámit 
s lektory a lépe poznat 
výukovou metodu. 
Termín ukázkové hodiny 
lze kdykoli individuálně 
dohodnout. 

Jakékoli další informace získáte 
na tel.: 602 663 910 nebo mailem 
na ricany@mortimer-anglictina.cz, 
a případně na webových stránkách 
www.mortimer-anglictina.cz. 

PR prezentace

Mortimer English Club je ori-
ginální koncept výuky anglického 
jazyka, který zaručuje plynulou 
návaznost od nejmenších dětí až po 
dospělé a seniory. Metoda vznikla 
před více než 20 lety v Německu 
a v současné době je rozšířena v 18 
zemích celého světa. V České re-
publice působí Mortimer English 
Club od loňského roku a nyní fun-
guje již v deseti regionech. V únoru 
začala pravidelná výuka i v novém 
Mortimer English Clubu v Říča-
nech u Prahy v administrativním 
centru v Jiráskově ulici č. 1519. 

V čem spočívá originalita tohoto 
výukového systému jsme se 
zeptali Kateřiny Kučerové, 
ředitelky Mortimer English Club 
Říčany.

Koncept Mortimer English Club 
je originální v tom, že nabízí nava-
zující výukový program pro různé 
věkové skupiny a stupně pokroči-
losti. Podnítí tak zájem o angličti-
nu již u dvouletých dětí a umožní 
jim pokračovat až do doby, kdy 
jsou schopné domluvit se anglicky 
v běžných životních situacích. Pro 
naši výuku je charakteristické, že je 
hravá a zábavná, používáme velké 
množství praktických pomůcek, 
her a cvičení, díky kterým se děti 
přestanou ostýchat mluvit. A to 
platí i u dospělých a seniorů, které 
naše metoda také baví. Nejstaršímu 
účastníkovi našeho kurzu je 82 let. 

Jakou praxi a vzdělání mají lek-
toři Mortimer English Clubu?

Všichni lektoři umí samozřejmě 
výborně anglicky. K tomu absol-
vují sérii školení, aby byli schopni 

Rozmluvíme anglicky 
všechny generace 
Pokud hledáte zajímavý 
kurz angličtiny pro 
vaše děti, pro sebe 
nebo i pro vaše rodiče, 
zbystřete pozornost. 
V Říčanech zahájil 
činnost Mortimer 
English Club, který 
nabízí originální 
způsob výuky.

let výše. Ke každému kurzu nabí-
zíme kvalitní a graficky atraktivní 
výukové materiály, které jsou pravi-
delně aktualizovány.

Jak vypadá typická výuková 
hodina pro děti?

Výuka u nás probíhá v přátelské, 
uvolněné atmosféře, děti nejsou 
stresované a dobře se baví. V jed-
nom kurzu je maximálně šest žáčků. 
V hodině se střídají hry s pohybo-
vými aktivitami, zpíváním, malo-
váním a další kreativní činností, 
a to vše téměř výlučně v angličtině. 
Děti se tak učí hrou a na nudu není 
jednoduše čas. Výuka pro dospělé 
probíhá velmi obdobně, jen je v ho-
dině ve větší míře zastoupena práce 
s učebnicí a hry jsou přizpůsobeny 
vyššímu věku studentů.

používat výukovou metodu tak, 
aby bavila, naučila a zaujala jak 
děti, tak dospělé. Naši lektoři jsou 
pravidelně proškolováni a vzdělá-
váni, aby si udrželi vysokou úro-
veň. Já osobně jsem žila a studo-
vala vysokou školu ve Spojených 
státech a mám několikaletou pra-
xi z mezinárodního pracovního 
prostředí. V současné době jsem 

doma se svou mladší dcerou a do-
šla jsem k přesvědčení, že se chci 
věnovat činnosti, která mně více 
naplňuje, dokáži při ní uplatnit své 
schopnosti a umožní mi skloubit 
zajímavou práci s péčí o rodinu.  

Pro jaké věkové skupiny jsou 
kurzy určené?

Mortimer English Club v Říča-
nech nabízí v tuto chvíli kurzy Eng-
lish for Minis pro děti od 2 do 4 let, 
English for Children 1 pro děti od 
4 do 10 let a English for You 1 pro 
dospělé začátečníky. Od září připra-
vujeme další kurzy jako například 
„dvojky“ k English for Children 
a English for You, což jsou pokra-
čující kurzy, Fit for Business pro 
ty, kteří potřebují angličtinu v práci, 
nebo Fit for English pro děti od 10 

Mortimer English Club nově v Říčanech 
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Tato firma své služby zákazníkům po-
skytuje už od roku 1991. Zakládal ji slavný 
československý motokrosový závodník Karel 
Pilař, který mimo jiné vybojoval čtyřikrát ti-
tul mistra republiky, spolu s manželkou Mo-
nikou. Ve společnosti pracuje i syn pana Pila-
ře Petr. „Od dětství jsem se pohyboval kolem 
motorek a aut, takže bylo v podstatě jasné, že 
firmu povedu s rodiči,“ prozradil Petr Pilař.
„Když jsme se rozhodovali, jakou značku 
aut bychom rádi prodávali, zvítězil nakonec 
Renault. „Nabízí širokou škálu atraktivních 
aut, snaží se přicházet stále s něčím novým 
a v neposlední řadě Renault udržuje příznivé 
ceny,“ vysvětluje Petr Pilař. 

Jaké služby zákazníkům nabízíte?
Samozřejmostí je odborné poradenství při 

nákupu nového vozu. Nabízíme i produkt 

Nejvyšší čas na kontrolu podvozku
Pokud si chcete koupit nový 
vůz a uvažujete o značce 
Renault, zavítejte do Říčan 
k autorizovanému prodejci 
Renault Auto-Pilař.

Renault finance, který klientům umožní koupit
auto na splátky za výhodnou cenu. Každému 
rádi spočítáme modelovou kalkulaci a zákaz-
níci jsou pak mile překvapeni, že přeplatí jen 
minimální částku. 

Naše firma poskytuje kompletní mechanický
servis včetně klempířských prací, autolakovny 
a ručního mytí. Zkrátka cokoliv se s vozem sta-
ne, jsme schopní u nás vyřešit a zákazníkovi po-
skytnout náhradní vůz, kterých máme dostatek. 

Jaké máte zkušenosti s poruchovostí 
Renaultů?

Musím říci, že tato značka dělá obrovské 
pokroky. Asi nejméně slavný byl případ dru-
hé řady Laguny. Tento typ byl opravdu hod-
ně poruchový. Ale v roce 2007 vyjela na trh 
Laguna třetí generace, a to už je úplně jiné 
auto, které se v německém testu porucho-
vosti umístilo dokonce před Škodou nebo 
Volkswagenem.    

Renault Auto-Pilař najdete v Říčanech 
na Černokostelecké ul. 268 
(naproti čerpací stanici Benzina), 
www.auto-pilar.cz. Servis a prodej 
náhradních dílů, tel.: 323 601 185, 
323 602 027. Prodej nových a ojetých 
vozidel, tel.: 323 601 186, 323 601 187.

Do konce března můžete 
využít SLEVU 20% 
na veškeré náhradní díly 
podvozku, sady rozvodu 
motoru a vodního čerpadla. 
Za výhodnou cenu vám 
zkontrolují a vymění čepy, 
ložiska, ramena, rozvody 
a další komponenty. Stálí 
zákazníci firmy mají navíc
SLEVU 10% na práci. 

Renault Auto–Pilař 
zaručuje krátké objednací 
lhůty na servis. „Vozy 
jsme schopní přijmout 
do 24 hodin a ihned na 
nich začínáme pracovat,“ 
potvrdil Petr Pilař. 

Život v kraji

Mirošovice – Sportovně založení pánové 
z Mirošovic, které nebaví jen ležet doma u te-
levize, přišli na skvělý nápad uspořádat turnaj 
ve stolním tenise. Letos se konal již čtvrtý 
ročník a kromě sportovního výkonu, jde pře-
devším o zábavu a přátelské setkání. Vítěz se 
pak může celý rok pyšnit titulem „Šampion 
Mirošovic“. Pro letošní rok tuto poctu vybojo-
val pan Barančin. Na dalších bodovaných mís-
tech se umístili pan Lhocký, Kumšty, Burcev.
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šampion 
v ping pongu
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V tom případě zapomeňte na velká obchod-
ní centra, která nabízejí většinou sériový 
nábytek, vhodný jen na přežití. Zde je 
hlavní hledisko je cena. Kvalita materiálů, 
výplní, látek nebo kůží se zde příliš neřeší, 
důležitá je masová průmyslová výroba. 
Zvolte kvalitní designový nábytek, který 
nabízí obchod Nábytek Praktik v Říčanech. 
Spolumajitele pana Jiřího Kapra jsme se 
zeptali, co si máme pod pojmem designový 
nábytek vlastně představit?

Je skutečně kvalitní, trendy a zaujme vás na 
první pohled. K výrobě se používají přírodní 
materiály. Díky nadčasovému vzhledu a dů-
razu na detaily s ním budete spokojeni dlouhá 
léta. Navíc ho dodáváme v naprosté většině již 
smontovaný, čímž zaručujeme dobrou stabilitu 
a navíc vás ušetříme  nepříjemného zjištění, že 
jednotlivé díly do sebe mnohdy nezapadají. De-
signový nábytek je tu pro všechny zákazníky, 
kteří vědí, co chtějí. Náš obchod se snaží na-
bízet především český designový nábytek, na 
kterém se podíleli známí čeští návrháři.
Jaké jsou ceny těchto výrobků?

Řekl bych, že slušné na exkluzivní zboží, které 
ve značkových studiích z ciziny stojí mnohoná-
sobně více. Prodáváme za ceny výrobce, to zna-
mená, že nemusíte jezdit po různých obchodech 
a hledat levnější. Vše pořídíte na jednom místě.
Máme se nechat nalákat výhodnými nabíd-
kami z letáků?

Každý obchodník má v nabídce něco pěkného 
a zajímavého, to je samozřejmé. Velké obchodné 
domy ale tlačí na cenu, a to se někde musí proje-

ÚTULNÝ A JEDINEČNÝ DOMOV
Chcete zažít ten skvělý pocit, 
když si pořídíte nový nábytek 
a zjistíte, že splnil veškerá 
vaše očekávání – že je vysoce 
kvalitní, originální a z vašeho 
bytu nebo domu udělal 
útulný a jedinečný domov.

vit. Je to podobné jako s párky, které se třeba pro-
dávají za 39 korun kilo, ale jak je to možné, když 
nejlevnější maso - bůček stojí 60. Málokdo třeba 
ví, že kůže používaná na sedací soupravy má ně-
kolik kategorií a různou tloušťku. Někteří „šikov-
ní“ výrobci jí dokáží nařezat tak slabě, že vytvoří 
kožený papír. A místo jednoho potahu, vyrobí dva 
i tři. O kvalitě mluvit snad ani nemusím.
A co třeba Ekokůže?

Když už jsme u přirovnání s jídlem – tak to 
je jako lososový salát z tresky. Ekokůže nemá 

Nábytek Praktik najdete v Říčanech 
v Černokostelecké 555, tel.: 323 602 684, 
e-mail: nabytek@nabytekpraktik.cz, 
www: www.NabytekPraktik.cz, pracovní 
doba: Po-Pá 9-18 hod., So 9-13 hod.

PROČ 
NAKUPOVAT 
V NÁBYTKU 
PRAKTIK?
➤ Zboží 
k okamžitému 
odběru
➤ Výroba nábytku 
na zakázku
➤ Doprava Vámi 
zakoupeného zboží 
➤ Ověřená kvalita
➤ Obdornost 
a ochota našich 
prodavačů

s kůží pranic společného. Základ tvoří roze-
mletý materiál, který se upravuje na potahový 
materiál k čalounění. Renomovaní výrobci ho 
nepoužívají, ani ho nemají v nabídce.
Nábytek z masivního dřeva je určitě nejkva-
litnější, ale také drahý a každý si ho nemůže 
dovolit…

Ceny nejsou zase až tak vysoké, když vez-
mete v úvahu, že tento nábytek vám vydrží 
mnohem déle než laciné kusy, které se za chvíli 
rozpadnou. 
Dýhy, masiv, DTD, lamino – kdo se v tom 
má vyznat?

Dýha je na plátky krájené dřevo, které tvoří 
horní vrstvu nábytku. Jde většinou o kvalitní ná-
bytek. Výhodou je jednotnější kresba a čisté linie. 
Masiv se používá jako laťovka nebo spárovka, 
má charakteristickou kresbu. Někdy se používá 
v kombinaci s dýhou. Lamino bývá nejčastější 
materiál k výrobě nábytku. Velmi ale záleží na 
síle desek, ohranění (ABS). Laik při perfektním 
zpracování někdy ani nepozná, že jde o umělý 
povrch. Na druhé straně se ale prodává nábytek, 
kde už z dálky vidíte, co je to za hrůzu. Pokud by 
vás zajímalo, co je to fólie – tak to je ve většině 
případů papír s nějakým dekorem, který pokrývá 
nábytek ze slabé dřevotřísky.
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V obchodním domě Flip seženete vše

PR prezentace

Přípravek proti plísním vyhrávají: 
Marková Žofie z Kolovrat, 
Otakar Šťastný z Říčan, Marie Vraná z Říčan.

Poukaz na nákup zboží v obchodě MATUM ALPINE – Vybavení do přírody vyhrávají: 
Zdeňka Rybová z Kolovrat, David Kliment z Mnichovic, Matěj Bedrník z Pacova,  Jana Povýšilová ze Struhařova a Katka Teršová z Louňovic.  

Tři luštitelé vyhrají meteohodiny
Ceny věnoval obchodní dům Flip, který najdete v Mukařově na hlavní silnici Říčany 
– Kostelec n. Černými lesy hned vedle samoobsluhy. Obchodní dům Flip má pro své 
zákazníky připraven široký výběr zboží. Základ nabídky tvoří spotřební elektronika, 
domácí spotřebiče a potřeby pro domácnost. Dále zde můžete nakoupit výrobky 
ze sortimentu drogérie, papírnictví, hraček a železářství. Vždy u nás seženete zboží 
z výhodných nabídek PROTON, PLANEO a drogérie TETA. Těšíme se na vaši návštěvu! 
Více informací najdete na www.flip.cz. 

Poctivý přístup, profesionalita, 
úcta k zákazníkovi

Tato energická žena zakládala obchod spo-
lečně se svým manželem v roce 1994. Oba už 
měli s koly bohatou zkušenost. Díky strojní-
mu vzdělání pana Hroudy a zkušenostem paní 
Hroudové s galvanickým pokovováním začali 
na začátku devadesátých let úspěšně upravovat 
některé součástky jízdních kol podle vzoru v tu-
zemsku nedostupných zahraničních výrobků. 
Vícekolečka s upravenými náběhy zubů a po-
vrchovou úpravou ve stříbrném nebo zlatém 
odstínu a chromované paprsky jejich produkce 
byly k dostání v celém řadě českých cyklo pro-
dejen. Potom přišel nápad otevřít vlastní prodej-
nu. Ta se úspěšně rozrůstala a nyní nabízí kola 
významných světových značek jako je  Trek, 
Merida, Scott, GT ,KTM a přední české značky 
Author, ale i veškeré cyklistické doplňky.

„Cyklistika je velice populární a lidé, kteří se 
jí věnují, očekávají při nákupu určitý komfort 
a my jim ho můžeme a chceme nabídnout,“ vy-
světluje paní Hroudová. „To znamená, že dnes 
nestačí jenom prodávat kola, ale důležité je mít 
i velký výběr doplňků. 

Co všechno u vás zákazníci najdou?
Nabízíme dětská kola. Vyberou si u nás i ti 

nejnáročnější rodiče. Dále trekinková, krosová, 
fitness kola, horská, freestylová, BMX a samo-
zřejmě silniční. A to pro sport, zábavu i cestu do 
práce, pro sváteční jezdce, ale i pro závodníky, 
kteří chtějí nejmodernější modely.
Co se týče oblečení na kolo, zaznamenali jste 
nějaký posun od dob vašich začátků?

Dnes už si lidé uvědomují, že se budou ve 
funkčním oblečení určeném speciálně pro cyk-
listický sport cítit lépe. Zákazníci u nás najdou 
vše od kvalitního obutí, rukavic až po oblečení, 
které si samozřejmě mohou vyzkoušet a dosta-
nou k němu odborný výklad.
Je náročné prodávat kola?

Mnoho lidí si myslí, že je to jednoduché, ale 
opak je pravdou. Nejde jen o to prodat „nějaké“ 
kolo. Nejdříve se snažíme zjistit, co je pro zá-
kazníka nejoptimálnější a následně nabídnout, 
vysvětlit a předvést mu zboží, aby si mohl vy-
brat. Pak samozřejmě musíme zaručit profesi-
onální servis a kompletní nabídku náhradních 
dílů. A to není jednoduchá věc, protože každá 
značka má i svoje náhradní díly. Naši zaměst-
nanci absolvují pravidelná technická i manažer-

Prodejna Cyklosport 
v Říčanech úspěšně funguje 
již sedmnáct let. Možná, 
že jste zde dobře nakoupili 
i vy. A možná, že právě vám 
pomáhala s výběrem majitelka 
paní Miroslava Hroudová.

ská školení, převáděcí akce dodavatelů a sami 
jsou náruživými cyklisty, čímž získávají i důle-
žité praktické zkušenosti.
Úspěch obchodu určitě závisí na kvalitních 
prodavačích?

Se svými zaměstnanci jsem velice spokojená. 
Vážím si toho, jak spolehlivě a poctivě pracují. 
Všichni jsou odborně vzdělaní a zákazníkům 
dokáží podat kompletní a přesné informace. 
A umí jednat s lidmi. Když přijde maminka 
s dítětem, tak ji v žádném případě nezahltí od-
bornými termíny. Naopak se sportovci si rádi 
pohovoří o novinkách v cyklistice.
Proč je lepší navštívit specializovanou pro-
dejnu než koupit levné kolo třeba v super-
marketu?

Protože si vůbec nemůžete být jistí kvalitou. 
A příliš levná kola nemohou být dobrá. Nikdo 
vám také neporadí, zda je pro vás nejvhodnější 
právě tento typ a velikost. A také nemáte zaru-
čený servis, který u nás samozřejmě funguje na 
profesionální úrovni.

Jako úspěšná firma často přispíváte na 
dobré věci…

Snažíme se být prospěšní a proto sponzorujeme 
nejrůznější aktivity v Říčanech i v okolních ob-
cích. V Dětské Olivově léčebně v Říčanech jsme 
se podíleli na výbavě jízdními koly pro děti a sta-
ráme se o jejich servis. Stejným způsobem spolu-
pracujeme s Dětským domovem v Klánovicích. 
Paní Hroudová, co je podle vás v obchodě 
nejdůležitější?

Poctivý přístup, úcta k zákazníkovi, profesi-
onalita. Zákazník by měl odcházet spokojený 
a s vědomím, že se mu dostalo té nejlepší péče. 
A o to se každý den snažíme.

● Cyklosport Říčany nabízí svým 
zákazníkům nákup na splátky, 
a to bez navýšení. Nezaplatíte ani 
o korunu navíc!
● Zákazníci si mohou půjčit testovací 
kola! Pokud přemýšlíte o novém typu, 
žádný problém. Půjčte si kolo 
a uvidíte, zda vám bude vyhovovat.
● Vybrané kolo dovezeme do 30 km 
zdarma! Jakékoliv naše zboží zašleme 
i na dobírku.

Prodejnu Cyklosport najdete v Říčanech 
na Černokostelecké ulici 118, 
otevřeno: po-pá 9-18 hod., so 9-12 hod, 
www.cyklo-org.cz, 
tel.: 323 60 24 12, 323 60 56 63. 
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Montessori 
Centrum Sofie  vás srdečně 
zve na zápisy na školní rok 2011/2012 
spojené se dny otevřených dveří: 
8. a 22. března, 5. dubna vždy 
od 15 do 16.30 hod a 8.dubna 
od 14 do 18 hod. Dopřejte svým dětem 
kvalitní vzdělání již od útlého věku. 
Adresa: Žižkova 12, Říčany, tel.: 
773 220 281, www.centrumsofie.cz. 
Nenechte si ujít cyklus seminářů na 
téma Montessori pedagogika v praxi: 
10. března – Úvod do Montessori 
pedagogiky, 24.března – Smyslová 
výchova, Praktický život. Začátek vždy 
ve 20 hod., vstup 100 Kč. 
Na semináře je třeba se předem 
přihlásit, e-mail: info@centrumsofie.cz 
nebo telefon 773 220 281.

 1. března
■ SKC Onřejov
9.30h do 10.30h power jóga 
a od 10.30h do 11.30h body form 
(formování postavy na posilovacích 
strojích i bez.) Jóga od 17.30h do 
18.30h s paní Brankicou Šurlan. 
Cvičení Tai-chi pod vedením 
p. Komňanského, od 19h.

 2. března
■ Říčany, Muzeum, od 18 hod.
Cyklus přednášek KOLEM SVĚTA: 
ARMÉNIE – centrum 
civilizace a meruněk. Přestože byli 
(a jsou) utlačováni svými sousedy, 
jsou obyvatelé Arménie pohostinní 
a usměvaví. Stejně jako je pohos-
tinná jejich země, plná starobylých 
památek, hor, pastevců a ovoce. 
Vydejte se s námi do hornaté země 
pod Araratem, která jako první na 
světě přijala křesťanství jako státní 
náboženství, kde roste plané obilí 
a odkud pochází meruňky. 
Promítat budou Marie Pospíšková 
a Honza Smyčka. Vstupné 20 Kč, 
v ceně opět tradiční občerstvení.

 3. března
■ Strančice, budova OÚ, 
16 - 20 hod. Paličkované krajky 
s děvčátky od 7 let (vítány jsou 
maminky i babičky). Ukázka vzorů 
a výroba ruční krajky paličkováním. 
Na herduli z pilin vytvoříme pomocí 
perlovky a paliček pár vzorů krajky. 
Paliček cca 1 pár 35 Kč. Vstup 150 
Kč. Zveme i úplné začátečnice – za-
rezervujte si prosím místo předem! 
Info na: http:/xp.me.cz/lodicka
■ SKC Odřejov
Keramika – Velikonoční tvoření 
v 15h pro děti, v 17h pro dospělé.
Taneční přípravka pro děti 
od 6 do 14 let. Zde se učí děti 
začátky latinsko amerických 
tanců, street dance, i klasiky.

 5. března
■ Svojšovický masopustní 
karneval + zabijačka
Sraz masek bude v 10 hodin 
u Sokola ve Strančicích. Program: 
kryté sezení a občerstvení, 
bohatá tombola, soutěž o nejhezčí 
masku, zabijačkové a masopustní 
pochoutky, soutěže pro děti 
s MC Lodička. Exkluzivní hosté 
– Eduard Hrubeš a Naďa Konvalin-
ková. Pořádají dobrovolní hasiči 
SDH Svojšovice, Český červený 
kříž Svojšovice a obecní úřad 
Strančice a MC Lodička
■ Kamenice, Kulturní centrum, 
od 9.30 hod.
Kamenický pohár juniorů 2011 
– taneční soutěž ve standardních 
a latinsko-amerických tancích, 
tel.: 323 672 643
■ Uhříněves, DDM, od 9 do 12 hod.
Ubrousková technika – na výt-
varné dílně budete zdobit květináče, 
krabičky atd., účastnický poplatek 
30 Kč. Místo je nutno si rezervovat 

Filmový klub 
Muzea Říčany
9. března od 19:30 hod.
INTIMNÍ OSVĚTLENÍ - další vynikající 
snímek české „Nové vlny“, Film Ivana 
Passera patří k vrcholům tuzemské 
tvorby. Film reprezentuje spíše civilnější 
tvorbu Nové vlny a je přiznaným 
inspiračním zdrojem řady současných 
amerických nezávislých filmařů. 
Režisérem snímku byl Ivan Passer, který 
dodnes přednáší na amerických film-
ových školách a jeho zajímavý život bude 
i tématem úvodní krátké přednášky, 
ve které mimo jiné vysvětlíme termín 
„postelová angličtina“. Ve filmu ztvárnila 
hlavní roli Věra Křesadlová a po jejím 
boku se objevila celá řada neherců. 
Nesmírně silný a pravdivý příběh 
nijak nepřikrášluje mezilidské vztahy 
a diváci v něm jistě najdou paralely i se 
svým životem. Film i po letech nabízí 
působivou atmosféru, aktuální myšlenku 
a nechybí ani humor.Dramaturgem 
filmového klubu je Mgr. Ondřej Slanina. 
Úvody k filmům budou přednášet Ondřej 
Slanina a Daniel Adam z filmového 
magazínu RealFilm. Vstupné 65 Kč.

Děti z Domečku 
vystavují na poště!
„Veřejná výstava je vždy motivací, a tak máme 

velkou radost, že nám laskavé vedení České 

pošty v Říčanech poskytlo prostor pro prezentaci 

tvorby dětí, které dochází na výtvarné kroužky 

pořádané občanským sdružením Domeček. 

Březnovou premiéru naší výstavy jsme po-

jali stylově, a tak se to bude na poště hemžit 

poštovními skřítky, veselými poštovními 

schránkami a dalšími výtvory ze světa dětské 

fantazie,“ uvedla Libuše Schneiderová. 

S pracemi našich malých výtvarníků se budete moci setkávat pravidelně v pros-

torách prvního patra České pošty na náměstí 

T. G. Masaryka v Říčanech od 14. března. Info na www.domecek-ricany.cz.

obdrží nový odznak Okolím Říčan 
a pěkný diplom. Podrobnosti najdete 
na internetových stránkách
www.kct-ricany.wz.c
■ Říčany, MěKS U Labutě, 20 hod.
Ples Města Říčany – k tanci 
a poslechu hraje Pražský swing-
ový orchestr. Výtěžek z akce bude 
věnován na prospěšné účely.

 30. března
■ Říčany, MěKS U Labutě, 20 hod.
Jazzové večery v Říčanech 
– Dixieland 1. LF UK se zpěvačkou
Darjou Kuncovou. Koncert slavné 
doktorské dixielandové kapely,
založené Dr. Janem Hammerem 
a Vlastou Průchovou.

předem. Info na: www.dumum.cz, 
274 877 017, petrova@dumum.cz
■ Říčany, MěKS u Labutě, 19 hod.
Ples Zdravotnické záchranné 
služby – k tanci a poslechu hraje 
skupina „Rytmus“.

 6. března
■ Říčany, Olivova, 16 hod.
Klavírní koncert Ráchel 
Skleničková – paní učitelky hudby 
ze ZŠ Bezručova.

 8. března
■ SKC Ondřejov
Power jóga od 9.30h do 10.30h 
a body form od 10.30h do 11.30h 
(formování postavy na posilovacích 
strojích i bez.) Jóga od 17.30h do 
18.30h s paní Brankicou Šurlan. 
Cvičení Tai-chi pod vedením 
p. Komňanského, od 19h. 

 9. března
■ Říčany, MěKS U Labutě, 20 hod.
Spirituál kvintet – koncert 
legendární folkové kapely.
■ Uhříněves, DDM, od 14 do 17 hod.
Turnaj v šipkách – akce otevřeného 
klubu 803 pro mládež, vstup 
pro všechny zdarma. 
Info na: www.dumum.cz, 
274 877 017, petrova@dumum.cz

 10. března
■ SKC Ondřejov
Keramika – Velikonoční tvoření 
v 15h pro děti. Taneční přípravka pro 
děti od 6 let do 14 let. Zde se učí děti 
začátky latinsko amerických tanců, 
street dance, i klasiky. 

 12. března
■ Vyžlovka, Hotel Praha, 16. hod.
Divadlo pro děti Šípková Růženka 
s Evou Hruškovou a Janem Přeuči- 
lem. Pořádá www.tudyznudy.eu
■ Říčany, MěKS U Labutě, 14 hod.
Dětský karneval – pořádá 
Mraveniště – centrum volného 
času při ZŠ Říčany

 13. března
■ Nedělní pochod s Líbou
Trasa: Davle – Řitka – Řevnice, 17 km, 
Odjezd vlakem: Říčany 7.47 hod. 
Zájemce o pochod prosíme o pot-
vrzení 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

■ Říčany, MěKS U Labutě, 14 hod.
O krejčíku Jírovi a kouzelné 
jehle – pohádka pro děti
Divadýlko Mrak

 15. bžezna
■ Říčany, koupaliště Marvánek, 
od 14.00 hod.
„Poznej svoji MASku“ – u příležitosti 
Mezinárodního dne rodiny se 

uskuteční již druhý ročník příjemného 
setkání pro celé rodiny. Připraveno 
bude občerstvení včetně opékání 
buřtíků, zábavné úkoly pro malé 
i velké a také lákavé odměny pro 
soutěžící. Pořádá MAS Říčansko.
■ Říčany, Ekocentrum, 15 – 19 hod.
Výměnný bazar oblečení potrvá 
až do 16. 3. Akce podporuje kampaň 
společnosti pro Fair trade „Ušili to 
na nás“. Proč nakupovat stále nové 
oblečení?

 16. března
■ Říčany, MěKS U Labutě, 20 hod.
Taxmeni – koncert známé kapely, 
která si vydobyla přední místo na 
české country scéně, host Milan 
Pitkin.

 21. března
■ Říčany, Muzeum, od 18 hod.
Rukodělná dílna – naučíte se 
vyrábět drátované šperky – náhrdel-
níky, náramky či prstýnky, a tentokrát 
nejen z měděného, ale i stříbrného 
drátu. S sebou budete potřebovat 
kleštičky – kulaté, ploché a štípací. 
Vstupné 120 Kč. Přihlašujte se 
na telefonu 323 603 161, 
605 169 533 nebo na e-mailu 
marie.machova@muzeum.ricany.cz.

 23. března
■ Uhříněves, DDM, od 14 do 17 hod.
Turnaj v kulečníku – akce 
otevřeného klubu 803 pro mládež, 
otevřená všem příchozím.
■ Říčany, Muzeum, od 19.30 hod.
Don Quijote ve filmu – doprovodný 
program k výstavě. Tento slavný 
příběh se pokusilo zfilmovat spousta 
režisérů. Cervantesův román je však 
látkou pro filmaře prokletou… 
■ Říčany, MěKS U Labutě, 
19.30 hod.
Kruh přátel hudby – České noneto 
– koncert jednoho z nejstarších 
komorních souborů na světě.

 24. března
■ Říčany, MěKS U Labutě, 20 hod.
Bratři Ebenové představí své 
poslední album „Chlebíčky“.
■ Kamenice, Kulturní centrum, 
od 19.30 hod.
Láska na ruby – komedie 
s písničkami Divadla Kalich. 
Hrají: Jana Paulová, Dalibor Gondík, 
Pavel Zedníček, Bob Klepl a další. 
Vstupné 300 a 250 Kč

 26. března
Klub českých turistů Říčany 
– Radošovice vás zve na 33. ročník 
pochodu Okolím Říčan. Přijďte se 
projít jarní přírodou na trasách 10, 
18, 24, 28 nebo 35 km, které vás za-
vedou do Říčanského, Janovického, 
Babického nebo i jiných lesů. Start 
je v rondelu u nádraží ČD Říčany 
od 7.00 do 10.00 hodin. Startovné je 
pro dospělé 30 Kč, děti do 15 let 
a pro členy KČT 20 Kč. Cíl pochodu 
je v příjemné restauraci U Kozlů 
pod nádražím, kde unavení poutníci 



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
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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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE
● POČÍTAČE
● PRODEJ A SERVIS
● MODERNIZACE PC
● PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769, 251 01 Říčany
tel: 323 604 238

mobil: 603 486 362
info@zavacomp.cz

www.zavacomp.cz
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Řádková inzerce

■ NO štěňata s PP černá a znaková. 
Říčany. Tel: 737 921 890

■ Zpracuji účetnictví a daně
Tel: 773 615 186, www.ucetnictvi-jana.cz
■ Zkušená chůva s dlouholetou 
praxí nabízí hlídání dětiček v domácím 
prostředí. Tel: 777 260 256

■ Kurz základní ovladatelnosti psů 
na cvičišti ve Strašíně od 3. 4. 2011
Tel: 737 921 890, pí Kosanová

■ Prodám zasíťovaný stavební 
pozemek v Kostelci nad Černými lesy 
a v Pacově. Tel: 731 520 919
■ Firma INHE, topení, instalatéři, 
voda topení, tepelná čerpadla, montáž. 
Říčany. Tel: 604 835 260, 
mail: inhe@seznam.cz
■ Nabízíme ubytovací kapacity 
nejen pro firmy, vhodné 
i pro bezdětné páry, firemní ubytování 
hotelového typu apod. 
Pokoje dvou až pěti lůžkové. 
Běchovice. Tel: 604 814 767



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

INSTALKLUB
Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
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ZDARMA ODVEZEME JAKÝKOLIV ŽELEZNÝ ŠROT
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PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO

www.broukal.cz
602 238 849

● 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
s. r. o.

STAVEBNÍ ŘEZIVO
Krovy, hoblo program, OSB desky, 
MFP panely, palubky, lišty, 
plotovky, KVH hranoly

PERGOLY
ZAHRADNÍ DOMKY

AUTODOPRAVA HR

Všechromy 
HALA 1

Dálnice D1 
Exit 15

palubky 
od 99Kč/m2

vč. DPH

312 310 773
774 505 111 
774 605 111

www.europalivo.cz
europalivo@europalivo.cz

CELOROČNÍ PRODEJ 
EKOLOGICKÝCH BIOBRIKET A PELETEK

KRBOVÉ DŘEVO

Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek

BETON Strančice s. r. o.

b
e

to
n

á
r

k
a

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27
251 63 Stránčice 
Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966
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Časopis ke stažení v elektronické podobě na: www.zaprazi.eu



■ Sněhové zábrany zabraňují samovolnému sesuvu sněhu ze střešních konstrukcí 
a nebezpečnému padání pod okapní hranu střechy, při kterém hrozí nebezpečí úrazu 
pro všechny, kteří se pohybují v blízkosti střechy.
■ Zábrany umožňují postupné odtávání sněhu do okapu a tím zabraňují 
jeho deformaci, čímž nám šetří finanční prostředky na nákladné opravy okapů.
■ Dodáváme tyto zábrany pro klasicky falcované plechové krytiny, tašky pálené 
i betonové, kanadské šindele, dále pak plechové taškové a trapézové krytiny.
■ Zábrany se vyznačují snadnou montáží na všechny uvedené druhy střešních krytin.

SNĚHOVÉ ZÁBRANY
Vyrábíme a dodáváme sněhové 
zábrany na všechny druhy krytin

PROVÁDÍME: tesařské práce, 
klempířské práce, pokrývačské 
práce, montáž sněhových zábran
PRODEJ: klempířské prvky, Lindab, 
pozink, měď, hliník, KJG lakovaný 
pozink, střešní krytiny + střešní latě, 
střešní okna, šindele, tašky, plechy

STŘECHY NA KLÍČ

SANTAK s. r. o., Ondřejovská 76, 251 64 MNICHOVICE, 
tel./fax: +420 323 640 304,  
e-mail: santak@santak.cz, santorcl@centrum.cz

www.santak.cz
323 640 304 • 777 052 064

Lopatkové sněhové 
zábrany lze použít 

na taškovou, 
eternitovou 

a šindelovou 
krytinu

Lopatkové 
sněhové zábrany

… na taškovou
plechovou i trapézovou krytinu 

… na taškovou pálenou 
i betonovou 

krytinu

… na plechovou 
falcovanou 

krytinu


