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VI. Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 
se letos konala na Vysočině. Zúčastnilo se 
všech 14 krajů a v celkovém hodnocení 
obsadili Středočeši 11. místo. Středočeský 
kraj v běhu na lyžích reprezentoval lyžař-
ský oddíl TJ Sokol Senohraby – v součas-
nosti jediný oddíl v našem kraji, který se 
věnuje tréninku mládeže v tomto sportu.  

„Náš oddíl má dlouholetou tradici, ale 
výcviku dětí se naplno věnujeme tepr-
ve třetím rokem. Přesto se nám podaři-
lo postavit kompletní osmičlenný běžec-
ký tým. Naše výprava se rekrutovala ze 
Senohrab (J. Štolba, E. Spilková, P. Škvo-
rová, trenéři J. Oberlander a P. Štolba)  
a dále z Krámských (M. Lukeš, Z. Pacová, K.  
a M. Bedrníkovi a trenér P. Bedrník). 
Z Louňovic nás doplnil H. Štibingr a z „dale-
ké“ Mladé Boleslavi L. Blechová. 

Soutěže v běhu na lyžích, biatlonu a lyžař-
ském orientačním běhu se uskutečnily v jednom 
z nejlepších světových areálů - v Novém Měs-
tě na Moravě ve Vysočina aréně. To byl samo  
o sobě pro všechny účastníky velký zážitek  
a v letošní zimě-nezimě též velké štěstí, neboť 
světovými soutěžemi ostřílení a výborně tech-
nicky vybavení novoměstští pořadatelé doká-
zali i v téměř jarním počasí připravit skvělé 

Z Vávrova palouku 
v Senohrabech až na olympiádu

tratě. Atmosféra závodů byla přímo světová. 
Tribuny plné, fandilo se o sto šest a všichni 
mladí závodníci se moc snažili.  

Děti ze Sokola Senohraby se intenzivnějšímu 
tréninku na běžkách věnují teprve třetím rokem 
a na ostřílené borce z lyžařských krajů jako je 
například Liberec, zatím neměly. Přesto jsme 
olympiádu absolvovali se ctí. Tímto osobně dě-
kuji všem kolegům trenérům a dalším nadšeným 
činovníkům, rodičům a „otcům zakladatelům“. 
Naše společná práce nás vynesla z rodného Vá-
vrova palouku až na olympiádu.

Bodovali i orientační běžci z Kamenice
Zástupci „Zápraží“ nesoutěžili jen v běhu 

na lyžích, ale také v Lyžařském orientačním 
běhu! Oddíl orientačního běhu SK Kamenice 
ve složení O. Škvor, Š. Hausenblas, B. Vyhnál-
ková zaznamenal skvělá umístění vždy do desá-
tého místa.

Čtenářům Zápraží SKOL!
Trenéři a servismani Jan Oberländer, Petr 
Bedrník, Petr Štolba. 

Milí čtenáři!
Děkujeme za milé vzkazy, ve kterých nám pí-

šete, že se vám Zápraží líbí. V minulém měsíci 
jsme však zaznamenali i zprávy, že se vám do-
stalo do rukou Zápraží poškozené, špatně vy-
tištěné. Ihned jsme o tom informovali tiskárnu, 
která celou záležitost prošetřila a skutečně do-
šlo v několika sériích k chybě v tisku. Tímto se 
vám omlouváme nejen my, ale i tiskárna. 

Dále bychom chtěli srdečně popřát naší milé 
„inzerentce“ paní Jandové z cukrárny v Srbí-
ně k narození dcery Marušky. Přejeme všechno 
dobré a ať má Maruška sladký život.

Pokud i vy chcete někomu popřát, poděkovat 
nebo věnovat vzpomínku – napište nám. Rádi 
uveřejníme.

A máme po zápisech do prvních tříd. Zjistili 
jsme, kolik se na které školy hlásilo dětí a kolik 
mohlo být přijato. Čtěte na straně 18 a 19. 

Hezký březen přeje Helena Vlnařová 
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Rozhovor Rozhovor

Mateřské školy Tehovec a Louňovice se za podpory zastu-
pitelů a občanů obou obcí zapojily do sbírky plastových víček 
pro Kristýnku Kačabovou z Radotína. Kristýnka je dvanác-
tiletá holčička, která trpí dětskou mozkovou obrnou a je od 
narození na vozíku. K tomu, aby mohla vést kvalitnější život, 
potřebuje nákladnou léčbu, kterou nehradí zdravotní pojiš-
ťovna. Mateřské školy zrealizovaly interaktivní bubnování, 
kde se děti setkaly s Kristýnkou a jejími rodiči. 

Příjemné dopoledne uteklo jako voda a Kristýnce jsme pře-
dali výsledek našeho snažení, téměř 160 kg nasbíraných ví-
ček. A proč právě bubnování? Kristýnka má ráda hudbu a vše 
rytmické. Toto neformální setkání spolu se spoustou obrázků 
bylo součástí překvapení pro našeho milého hosta. Někdo se 
možná pozastaví nad nízkou výkupní cenou víček (3 – 7 Kč 
za kilogram nasbíraných víček) a řekne si, zda to má skutečný 
význam. Věřte, že má. Děti poznaly, jak je důležité vzájemně 
si pomáhat, být tu pro druhé, a to není málo. Kolektiv zaměst-
nanců MŠ Tehovec a MŠ Louňovice

Bubnujeme pro Kristýnku

Kristýnka si bubnování s dětmi moc užila.

přední československá 
fotografka zuzana Mináčová 
žije v kamenici, kde se 
uskuteční výstava jejích 
fotografií. jako pozvánku 
na tuto akci přijměte 
rozhovor s touto zajímavou, 
milou a statečnou ženou, 
která přežila koncentrák, 
stala se průkopnicí moderní 
fotografické vlny 
a ve svém hledáčku zachytila 
nejslavnější herecké hvězdy. 

Zuzana Mináčová se narodila v Bratislavě  
v roce 1931. Po válce absolvovala obor fotogra-
fie na bratislavské Uměleckoprůmyslové škole 
a pak pracovala jako vedoucí fotooddělení  
ve Slovenském filmu. 
■ Její výtvarné fotografické cykly získaly mezi-
národní ohlas a staly se součástí sbírek mnoha 
světových galerií. 
■ Vytvořila desítky filmových plakátů, obalů 
gramodesek, knih, CD, DVD. 
■ Její fotografie hvězd z festivalů jsou legen-
dární, např. fotografie Roberta de Nira, Sharon 
Stone, Giny Lollobrigidy, Kirka a Michaela 
Douglasových, Gerarda Depardieu, Lino Ven-
tury, Whoopi Goldbergové, Woody Harrelsona, 
Scarlet Johanson, Bena Kingsleye, Keiry Kni-
ghtley, Danny de Vita, Antonia Banderase, Jude 
Lawa…
■  Má dva syny. Starší Ján žije s rodinou  
v Kanadě, kde je na univerzitě profesorem ma-

Chtěla jsem dělat něco opravdového!
tematiky. Mladší syn Matěj vystudoval Vyso-
kou školu múzických umění v Bratislavě a stal 
se filmovým režisérem. Matěj točí hrané i do-
kumentární filmy.
■  V Kamenici se aktivně zapojila do občan-
ského sdružení, které bojovalo proti výstavbě 
slévárny hliníku.

Jak jste se dostala k fotografování?
To musím začít v daleké minulosti. V roce 

1944 mě jako třináctiletou deportovali na zá-
kladě udání do koncentračního tábora Osvětim. 
Po příjezdu jsem se snažila, aby mě neoddělili 
od mé starší patnáctileté sestry Aničky. Ně-
mecký důstojník mi poručil, abych vystoupila  
na pravou stranu do skupiny žen a malých dětí, 
která měla namířeno do plynové komory. Má 
sestra se dostala na stranu, kde stáli zdatní do-
spělí vybraní na práci. Já jsem začala strašně 
brečet. V tom se zčistajasna objevila má sestře-
nice, vězenkyně, která tam pracovala na rampě. 
Když se skupiny vězňů pohnuly, šikovně mě 
odtáhla do skupiny, kde byla má sestra. Tím mi 
zachránila život. Po konci války jsem se vrátila 
do školy, ale po těchto zážitcích mi starosti spo-
lužáků připadaly hloupé a malicherné. Necítila 
jsem se ve škole dobře, připadalo mi jako ztrá-
ta času sedět v lavici. Chtěla jsem dělat něco 
opravdového. Shodou okolností jsem měla fo-
toaparát Kodak Box, a tak jsem si řekla, že pů-
jdu do učení na fotografku. A přímo proti nám 
tehdy otevřeli školu uměleckého průmyslu.  
A tak začala moje dráha fotografky.

Bavilo vás to na uměleckoprůmyslové 
škole?

Ne! Já jsem se tam strašně nudila a po získání 
základních vědomostí jsem se rozhodla, že ze 
školy hned odejdu. Všichni mě přemlouvali, ať 
to nedělám, ať pokračuji ve studiu, že student-

ské roky jsou nejkrásnějším obdobím života. 
Nemohla jsem uvěřit, že život je tak strašně ne-
zajímavý, že tohle je jeho nejlepší část. Nedala 
jsem se přemluvit a odešla. Shodou okolností 
jsem se dostala do fotooddělení nově vznikají-
cího Slovenském filmu. A tam pro mě začal ten 
pravý pestrý, veselý a naplněný život. Svého 
rozhodnutí opustit školu jsem nikdy nelitovala.

 
A hned po odchodu ze školy jste začala dělat 
ty krásné fotografie?

To bylo mnohem později. Oči mi otevřel až 
režisér Dušan Vukotič, který v roce 1962 dostal 
Oskara za kreslený film Surogat. Vysvětlil mi 
principy umělecké fotografie. Že snímek musí 
o něčem vypovídat, musí mít myšlenku. A že 
je dobré předem si říci, co od té fotografie chci. 
Nefotografovat jen tak. Dušan Vukotič mě také 
navedl na myšlenku fotografovat cykly, které 
vám umožní vyjádřit mnohem více než jeden 
snímek.

Fotit v cyklech nebylo běžné?
Co vím, tak to tenkrát u nás vůbec běžné 

nebylo. Na výstavách se prezentovaly pouze 
jednotlivé fotografie jako solitéry, nesouvisely 
spolu. Na své první výstavě v roce 1967, která 
se uskutečnila na Malé scéně Národního diva-
dla v Bratislavě, jsem cykly použila a výstava 
měla ohromný úspěch. V cyklu „Hra“ se jed-
notliví aktéři pohybovali na pomyslné šachov-
nici, z níž se nedalo uniknout. Seriál „Čas“ zase 
ukazoval vajíčko, které bezstarostně skáče po 
břehu moře, aby v posledním záběru spadlo do 
připravené pasti. Diváci těmto symbolům velmi 
dobře rozuměli. Troufám si tvrdit, že ta výstava 
změnila československou fotografii, protože od 
té doby už na žádné výstavě cykly nechyběly.

Jeden z vašich cyklů jste věnovala protest-
ním nápisům, které lidé psali na zdi během 
sovětské okupace v roce 1968. Pak jste 
uspořádala výstavu. Nebála jste se, že proti 
vám StB něco podnikne? 

Pravda je, že jsme čekali, že se něco stane. 
Naštěstí nás nechali na pokoji. Problémům 
s StB jsem se ale úplně nevyhnula. Od jedné ra-
kouské novinářky jsem si nechala tajně přivést 
fotoaparát Hasselblad – můj vytoužený sen. 
Protože odposlouchávali byt mých přátel, tak 
se to dozvěděli a pozvali mě k výslechu. Velmi 
rychle jsem zjistila, že ode mne chtějí spoluprá-
ci. Vydírali mě tím, že když nebudu vstřícná, 
přijdu o fotoaparát. Je to zvláštní, ale po těchto 
slovech se mi ulevilo a přesně si pamatuji, co 
jsem tehdy udělala. Byla jsem tam už asi deset 
hodin a po tomto sdělení jsem si vyzula boty, 
abych si udělala pohodlí, a uvolněně jsem jim 
sdělila, že když jsem do té doby dokázala foto-
grafovat se starými přístroji, určitě to dokážu  
i nadále. Pak jsem se ještě zeptala, kdy a komu 
mám svůj nový Hasselblad odevzdat. Necha-
li mě být, ale jen na chvíli. Nadobro jsem se 
jich zbavila, až když jsem si opatřila potvrzení 

z psychiatrie, kde jsem celkem pravdivě tvr-
dila, že trpím nespavostí a mám pocit, že mě 
neustále někdo sleduje. S blázny prý StB spolu-
pracovat nesměla.

Ještě před nástupem digitálních foťáků jste 
dokázala na fotografiích vytvořit takové 
efekty, které se dnes dají zvládnout jen díky 
počítačovým úpravám. Tenkrát vám to 
muselo dát velkou práci…

Když jsem začala dělat uměleckou fotografii, 
žádné digitální techniky neexistovaly. Všech-
no to byla ruční práce. Protože mě lákalo vlo-
žit do té fotografie něco nového, snažila jsem 
se dělat kouzla, která se realizovala většinou  
v temné komoře. Z černobílých fotografií jsem 
přes diaprojektory vyráběla barevné a přidávala 
tam různé věci. Spousta práce byla například  
s cyklem Stromy, kde jsou lidské postavy 
nebo jejich části vkomponované dohromady 
se stromy. Spojovaly se negativy, do fotek se 
lepilo. Všechno to byly techniky, které se dnes  
na počítači dělají velice lehce. Ale když se dě-
laly ručně, byly přece jenom trošku výtvarnější. 

Vás proslavily nejen umělecké fotografie, 
ale také snímky známých herců.

To souvisí s mým působením na filmových 

festivalech, kam jsem byla vysílána za naši 
republiku. Nejzásadnější pro mě byl festival 
v italském Sorentu v roce 1969. Každý rok 
na něj byla pozvána jedna země, která byla  
v uplynulém roce nejzajímavější, a tentokrát to 
bylo Československo. Naše filmy měli právem 
obrovský úspěch. Vždyť v roce 1966 dostala 
dvojice Kadár-Klos Oscara za film Obchod na 
korze a v roce 1967 Jiří Menzel za Ostře sle-
dované vlaky. Právě tady jsem viděla, jak fo-
tografují skuteční profesionálové – moji italští 
kolegové. Jak křičí na své idoly a jak na to ony 
filmové veličiny vstřícně reagují. Tehdy jsem si 
uvědomila, že právě komunikace je základem 
úspěchu. A právě tady jsem si slíbila, že i když 
se budu celý rok věnovat umělecké fotografii, 
nikdy neodmítnu příležitost postavit se do rin-
gu mezi kolegy a bojovat o každý záběr. Bylo 
mi jasné, že kdybych to delší dobu nedělala, 
ztratím základní vlastnost fotoreportéra, a tou 
je odvaha. Měla jsem štěstí, že jsem mohla být 
na tolika významných festivalech, kde jsem se 
setkala s celou řadou úžasných lidí. Těší mě, že 
stále mohu zaznamenávat i náš festival v Kar-
lových Varech.

Proč jste v roce 1993 odešla ze Slovenska do 
Čech?

Dělilo se Československo a na Slovensku 
začaly probleskovat podivné nacionalistické 
nálady. Dokonce se objevila antisemitská hesla 
a vlajky z dob fašistického Slovenského státu. 
Opravdu jsem dostala strach, že by se mohlo 
něco zlého opět rozpoutat. V třiašedesáti letech 
jsem pak začínala znova v jiné zemi. Nebylo to 
jednoduché, ale nelituji.

Váš syn natočil krásný film Všichni moji 
blízcí, který byl inspirován vašimi vzpomín-
kami na dětství a na vaši rozvětvenou rodi-
nu. Vypravovala jste svým synům o tom, co 
jste prožila v Osvětimi?

Po návratu z koncentračního tábora, jsem 
vůbec s nikým o prožitých hrůzách nechtěla 
mluvit. Válka skončila a já se upnula na nový 

život. Nechtěla jsem vzpomínat, bylo mi to ne-
příjemné. Byl to jakýsi pud sebezáchovy, kdy 
musíte uzavřít kapitolu, protože jinak byste ne-
mohli žít dále. Neutápěla jsem se v sebelítosti, 
ale je pravda, že jsem skoro dvacet let špatně 
spala. Synové samozřejmě věděli, že jsem byla 
v Osvětimi, ale nemluvili jsme o tom. Až po 
mnoha letech jsem se vrátila ke svým vzpomín-
kám a Matěj podle nich mohl napsat scénář ke 
svému filmu, který i režíroval.  

Změnila byste něco na svém životě?
Když jsem byla mladá, radovala jsem se ka-

ždý den ze života, který mi byl vlastně daro-
vaný dvakrát. Určitě něco mohlo být lepší, ale 
já bych neměnila. Měla jsem zajímavý život, 
prožila jsem vzestupy a pády, potkala jsem to-
lik výjimečných lidí a život pro mě byl zábavný 
a naplněný. Nevím, jestli mi osud plánuje ještě 
dva roky nebo deset let života, ale vím, že do-
kud tady jsem, nechci sedět s rukama v klíně.

Výstava fotografií
„Zuzana Mináčová 
- život fotografky“
od 9. do 15. dubna
Kde: kamenice - kulturní dům, 
ringhofferovo náměstí.
výstava je prodejní (knihy, foto-
grafie), vstupné zdarma.

Otevírací doba: všední dny 14 
– 19 hod., so a ne 10 – 17 hod. 
(školy a ostatní po domluvě).

Více informaci na stránkách: 
www.obeckamenice.cz, 
Facebook: kamenice u prahy.

http://www.obeckamenice.cz


6  |  zaprazi.eu zaprazi.eu  |  7

Život v kraji 

Pozemek na výstavbu školky je v majetku města

Život v kraji 

Svojšovice - SDH Svojšovice, ČČK Svojšo-
vice, Obec Strančice, ZŠ Strančice, MAS Ří-
čansko a MC Lodička uspořádali již 4. ročník 
Šešovického masopustu. Připraveno bylo boha-
té občerstvení – jitrnice, gulášek, ovar, koláče  
i koblihy, a také spousta zábavy. Vystoupily děti 
ze ZŠ a MŠ Strančice, k tanci i poslechu zahrá-
ly harmoniky, MC Lodička připravilo soutěže  
a jedno z nejlepších českých loutkových diva-
del „Buchty a loutky“ předvedlo představení 
Tři malá prasátka. Nechyběly ani stánky s re-
gionálními výrobky certifikovanými značkou 
Zápraží – originální produkt. 

Masopust se opět vydařil

Říčany - Volnočasové centrum Na Fialce pro vás připravilo seriál 
přednášek z astronomie, které povedou vědci z Astronomického 
ústavu AV ČR v Ondřejově. Těšit se můžete například na témata 
o Čeljabinském meteoritu, aktivitě našeho Slunce nebo o černých 
dírách. První  přednáška nese jméno „Pohledy do nebe“. 
RNDr. Jiří Grygar, CSc. se na vás bude těšit 24. 3. od 18 hodin.

„V roce 1949 vyšlo IV. vydání knihy velkého popularizátora astrono-
mie Dr. Huberta Slouky s titulem Pohledy do nebe. Knihu zdobily skvělé 
černobílé snímky oblohy z tehdy největších dalekohledů světa,“ napsal 
nám Jiří Grygar. „Dnes mohou astronomové veřejnosti nabídnout nád-
herné barevné snímky objektů Sluneční soustavy i vzdáleného vesmíru, 
o kterých se nikomu ještě před půl stoletím ani nesnilo. Díky záběrům  
z obřích pozemních i kosmických dalekohledů mohou lidé obdivovat, jak 
je vesmír krásný a co všechno se o něm podařilo zjistit.“

Orlí mlhovina

Uhříněves – „V České republice se každo-
ročně pořádá nespočet dobrých hudebních festi-
valů. Možná si ale říkáte, že by to chtělo zařadit 
do programu také mladou neokoukanou krev, 
která by dostala prostor a ukázala, zda si umí 
svoji muzikou získat fanoušky. Přesně to má 
za cíl Škola-Rocku,“ řekl nám pořadatel akce 
Vojtěch Tyle z DDM – Dům UM Uhříněves. 
„Přihlašování mladých začínajících kapel jsme 
naplánovali do až do konce března. Přihlásit do 
soutěže se lze snadno přes naše webové strán-
ky www.skola-rocku.cz. Již nyní máme devět 
přihlášek a přijedou se nám představit kapely 
až Brna, Hradce Králové či z Pardubic. Kapela 
po té absolvuje jedno předkolo, kde bude ohod-
nocena jak porotou, tak přítomnými diváky. 
Dalším dílčím faktorem je hlasování na inter-
netu (rovněž na našich webových stránkách). 
Dané body se kapele sečtou. Dle dosažených 
výsledků jednotlivých kapel se sestaví tabulka, 
z níž 3 nejlepší kapely postoupí + jedné kapele 
udělí porota divokou kartu. Tyto čtyři kapely 
se pak zúčastní i samotného open air festivalu  
7. června.“

Mladé kapely HLASTE SE! 
státem akreditovaná mateřská 
škola Fialka s předškolním 
vzdělávacím programem je 
určena pro děti od 2 do 6 let  
a najdete ji v klidné části chocerad. otevřeno denně od 
7.00 – 17.30 hod. cena za měsíc 4 300 kč (docházka 
5x týdně včetně jídla)

„Chtěla bych k nám pozvat všechny rodiče, kteří chtějí od školky 
něco více než jen hlídání dětí,“ říká provozovatelka Jana  Lightburn. 
„Vašim dětem můžeme nabídnout výuku angličtiny na profesionální 
úrovni. Celodenní program je veden střídavě v anglickém a českém 
jazyce. 
Využíváme Montessori pomůcky

Velmi se nám osvědčily pomůcky M. Montessori, s jejichž pomocí 
rozvíjíme psychické i fyzické schopnosti dětí. Procvičujeme jemnou 
motoriku, geometrickou i matematickou představivost, znalost pís-
men apod. Také pravidelně jezdíme cvičit do SKC Ondřejov do velké 
tělocvičny.

Česko-anglická 
školka FIALKA 

Sloupy stvoření - část Orlí mlho-
viny vyfotografovaná Hubbleo-
vým kosmickým dalekohledem. 

Zde se rodí nové hvězdy. 
I o tom bude 
v přednášce 

Jiřího Grygara
 řeč.

Máme rádi stromy

Autorské čtení Mileny Štráfeldové
Srdečně zveme 1. března od 19:00 hodin na pyšelskou 
faru, kde se bude konat literární podvečer nad šálkem 
čaje aneb autorské čtení Mileny Štráfeldové. Autorka 
bude předčítat především z knihy fejetonů Co mě naučilo 
listí, která vznikala z velké části nedaleko Pyšel, 
ve Čtyřkolech.  

ve školním roce 2015/2016 plánujeme otevřít soukromou zá-
kladní školu malotřídkového typu s rozšířenou výukou anglic-
kého jazyka. napište nám, zda byste měli zájem naši školu 
navštěvovat a co byste od takové školy očekávali? děkujeme 
za dotazy.
Kontakt: provozovatelka školky jana lightburn, e-mail: j.light-
burn@seznam.cz, tel.: 775 614 778, www.fialka-chocerady.cz.

Říčanské sídliště 
v Alejích vzniká protiprávně

Říčany - Spor o sídliště uprostřed Říčan dospěl k rozuzlení. Měst-
ský soud v Praze dal totiž za pravdu obyvatelům z občanského sdru-
žení Fialka, a uznal, že územní rozhodnutí bylo vydáno nezákonně. 
Od roku 2006 se mnozí občané domáhají zastavení stavby, která 
vzniká v rozporu s územním plánem. Podle jejich názoru má být  
na místě větší plocha parkové zeleně a nižší počet pater bytových 
domů. Na základě soudního verdiktu už Krajský úřad Středočeského 
kraje bez náhrady zrušil územní rozhodnutí. 

„Je to velký úspěch. Dlouho jsme byli označováni za ty, kteří se 
v územním plánu nevyznají,“ říká předseda občanského sdružení 
Fialka Marek Štěpánek. „Rozhodnutí soudu je již konečné, investor 
podal i kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu, ale ta byla 
před několika dny zamítnuta. Po letech je rozhodnuto. Pravda je  
na naší straně.“ 

Původně se měly byty stavět ve třech etapách. Třetí etapa - rezi-
dence Viola - nezískala svolení z hlediska napojení na kanalizaci, 
ze druhé etapy město pod tlakem obyvatel ustoupilo a v místě dří-
ve uvažovaných bytových domech stojí moderní volnočasový areál  
Na Fialce. Rozestavěná je však první etapa, která zahrnuje šest domů 
se zhruba 130 byty. Tři domy už byly postaveny, zákazníci je už za-
koupili a bydlí v nich. Bydlení v dalších třech domech developer za-
čal nabízet k prodeji a připravuje výstavbu. 

„Stavební úřad v Říčanech nyní pokračuje v řízení vůči staveb-
nímu certifikátu a měl by se zaobírat i řízením o odstranění stavby, 
v jehož rámci se předefinuje velikost výstavby. Věříme, že stavební 
úřad bude respektovat rozhodnutí soudu a rychle další protizákonné 
stavění zakáže,“ upřesňuje pan Štěpánek. 

„Nejde samozřejmě o bourání stávajících domů, to by byla nena-
hraditelná škoda,“ doplňuje ho kolega z občanského sdružení Fialka, 
Jiří Bek. „Vzniknout by ale neměly nové bytové domy. Tam, kde je  
v územním plánu nakreslen park, chceme park! Nezmenšený, pl-
nohodnotný a už si vůbec nedokážeme představit, že by v důsledku 
výstavby Bydlení v Alejích měly ustoupit aleje, které tu desítky let 
rostou.“ 

  

Pyšely - Fara Pyšely je občanské sdružení, jehož počátky sahají do roku 
2007. Původně se jednalo o skupinu pěti přátel, která si od Arcibiskupství 
pražského pronajala farní usedlost v Pyšelích za účelem vytvoření komu-
nitního centra. Během prvních pěti let své existence se z Fary Pyšely stalo 
živé společenské centrum, které se rychle zapojilo do chodu obce a stalo 
se místem občanských a kulturních iniciativ. 

Jednou z posledních vydařených akcí byl projekt Máme rádi stromy.  
Na počátku byl nápad vysadit novou alej mezi poli podél cyklostezky ve-
doucí do Velkých Popovic, hned u sjezdu ze silnice na Zaječice. S tímto 
záměrem přišli manželé Olmrovi, kteří začali vše domlouvat s majiteli 
pozemku, manželi Jelínkovými. Díky této iniciativě vznikla nová alej  
Na Košíku tvo řená 18 listnatými stromy. Na výsadbě se podílelo  
na 60 brigádníků včetně dětí. Pro jekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nada-
ce Partnerství. 

„A jaké stromy jsme vysadili? Inspirovali jsme se Marií Terezií a jejím 
císařským výnosem, že se mají podél cest vysazovat stromy, aby veteráni, 
kteří jdou z války domů, měli po cestě co jíst, a taky aby poskytly stín,“ 
líčí Eva Olmrová. „V aleji porostou 3 odrůdy jabloní, 2 vysokokmenné 
hrušně a jedna samosprašná třešeň. Zbytek jsou lípy, javory a duby.“
Sázení stromů a pak koncert

Celou akci zpestřilo vystoupení skvělé kapely Please The Trees v čele  
s legendárním Václavem Havelkou. Hudební formace proslula ne jen 
úspěchy v zahraničí a skvělým sou časným soundem, ale také filozofií 
svých koncertů. Vždy na místě kde kapela vystoupí, zasadí strom. Please 
The Trees tedy nejen zahráli v pyšelské sokolovně, ale také vysadili jeden 
ze stromů.

mailto:j.lightburn@seznam.cz
mailto:j.lightburn@seznam.cz
http://www.fialka-chocerady.cz
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Život v kraji Rozhovor

osmnáctiletá anastasja 
vištalová se nenarodila 
pod šťastnou hvězdou. 
kvůli vážným komplikacím 
při porodu se u ní vyvinula 
dětská mozková obrna. 
nasťa je však velký bojovník 
a díky obrovské podpoře 
svých rodičů nezůstala 
odkázána pouze na vozík, 
ale naučila se chodit  
o berlích, studuje 
s výbornými výsledky  
a v loňském roce se stala 
mistryní Čr v paradrezuře. 

Paní Olgo, vy i váš manžel pocházíte z Rus-
ka, Anastasja se narodila v Moskvě, proč 
jste odešli do Čech?

Po narození Nasti a po určení této hrozné dia-
gnózy nám bylo doporučeno, že nejvhodnější 
léčbou je rehabilitace pomocí Vojtovy metody. 
A nejlepší a nejprofesionálnější péči v tom-
to směru nabízí Česká republika. Proto jsme 
dlouho neváhali a odjeli do Čech. Jako mladá 
maminka jsem doufala v zázrak a naivně si 
představovala, že v Čechách zůstaneme tak půl 
roku, všechno se spraví a my pojedeme domů. 
Jenže Nasti stav vyžadoval dlouhodobější péči, 
a protože se nám v Čechách líbilo a získali jsme 
zde přátele, rozhodli jsem se přestěhovat natr-
valo. Dnes to bude již 18 let.

Nasťa dnes dokáže ujít kratší vzdálenosti  
o berlích. Jaká byla původní diagnóza?

Lékaři nám sdělili, že zůstane sedět na vo-
zíku s oporou, protože měla ochablý celý trup  
a postižené bylo i svalstvo na rukou. S tím jsme 
se jako rodiče nedokázali smířit. Poctivě jsem 
cvičili Vojtovu metodu a radovali se z každé-
ho postupu. Jenže mezi 3 a 4 rokem nastala 
stagnace a cvičení přestalo pomáhat. Hledali 
jsme další možnosti a pomoc jsme našli naopak 
zase v Rusku. Objevili jsme metodu profeso-
ra Ulzibata, která odstraňuje lokální svalové 
kontraktury (jizvy). Operace se provádí pod 
celkovou narkózou nebo s lokální anestezií  
a spočívá v tom, že se najde „uzlina“ na svalu 
a speciálním skalpelem se rozřízne. Tato me-
toda je velice šetrná, nedochází k celkovému 
protnutí svalů a velkým řezům na kůži. Úspěš-
nost je velice vysoká a nyní je možné se na tuto 
operaci objednat i v Čechách. Podstoupili jsme 
několik těchto zákroků, což bylo finančně i psy-
chicky náročné, ale stav Nasti se velmi zlepšil. 
V současné době je zdravotní stav naší dcery 
stabilizován a nic víc již dělat nemůžeme. Jsme 
šťastní, že se nám podařilo nepřívětivý osud 
otočit k lepšímu a že je Nasťa spokojená mladá 
dívka, která žije normální život a plní si své sny.

Anastasjo, kdy ses poprvé setkala se svojí 
velkou láskou – s koňmi?

Koně jsem milovala odmalička. Poprvé jsem 
na koni seděla ve čtyřech letech, kdy jsem 
v rámci hipoterapie začala dojíždět do TJ Ori-
on. Zezačátku mě vozil instruktor před sebou. 
Později jsem směla sedět na koni sama, ale ne-

mohla jsem ho ovládat. Stále jsem byla jištěna 
na lonži. A to mi začalo postupem času vadit. 
Toužila jsem po svobodě – jen já a kůň. Potom 
mi jedna kamarádka vozíčkářka řekla o parad-
rezuře a já okamžitě propadla touze tento sport 
dělat. To mi bylo třináct let. Vyhledala jsem 
si na internetu jezdecký klub, kde se zaměřují  
na handicapované lidi a dokáží jim poskytnout 
zázemí a především speciálně vycvičené koně.

V čem musí být kůň jiný?
Musí reagovat na hlasové povely. My ne-

dokážeme dávat povely nohama, koleny,  
a nezvládneme dobře spolupracovat ani tělem, 
například vysedáváním. Nohy máme pevně 
připoutané ke třmenům. Mám slabé i ruce, což 
řešíme tak, že na otěžích jsou poutka a podle 
potřeby mohu přehmatávat. Používat mohu i bi-
čík. Mým prvním koněm byl Buráček z JK Kví-
tek, který je dobře vycvičen a se kterým jsem 
začala zkoušet první závody a dostavovaly se 
první úspěchy. To mě moc povzbudilo a já se 
musela rozhodnout, zda jezdit pro zábavu a ob-
čas vyjet na nějaký závod, nebo se paradrezuře 
věnovat naplno a závodit i v zahraničí. Rozhod-
la jsem se pro druhou možnost, což znamenalo 
pořídit nového koně. Po dlouhém hledání jsme 
se rozhodli pro Jumba.

Je náročné najít vhodného koně a přede-
vším trenéra?

To je základ úspěchu. Kůň pro handicapo-
vané jezdce musí být velice tolerantní, protože 
jezdíme jinak, děláme jiné pohyby a to koně 
nesmí rozhodit. Musím se stoprocentně spoleh-

I přes svůj handicap mám 
obrovské štěstí

nout, že mi neublíží. A především se kůň musí 
naučit jezdit jen podle hlasových povelů, a to 
každý nedokáže. A trenér? To je jednoznačně 
nejdůležitější osoba! On musí koně takzvaně 
opracovávat, aby reagoval na hlasové povely, 
aby si zvykl na jiný způsob jízdy. Trenér mi 
radí, co mohu v rámci svých možností zlep-
šit. Jsem ráda, že nyní spolupracuji s trenérem 
Hynkem z JK Interkonix Doubrava a doufám, 
že budeme úspěšní i v zahraničí a budeme dob-
ře reprezentovat Českou republiku.

Jaké jsou zatím tvoje největší úspěchy?
Soutěžit jsem začala v roce 2009. Snažila 

jsem se absolvovat co nejvíce závodů a po-
stupně se zlepšovala. Nejvíce úspěšný, i když 
s pořádnou dávkou smůly, byl pro mě loňský 
rok. Nejdříve jsem se na závodech v němec-
kém Mannheimu nominovala na mistrovství 
Evropy, které se konalo v dánském Herningu. 
Bohužel den před odjezdem jsem při trénin-
ku spadla z koně a ošklivě si zranila koleno  
a na šampionát nemohla v žádném případě 
odcestovat. Naštěstí jsem se stihla uzdravit do 
mistrovství ČR, které jsem absolvovala s orté-
zou, ale podařilo se mi vyhrát.

A jaké máš další plány?
V letošním roce nás čeká vrchol jezdeckého 

sportu, a sice  Světové jezdecké hry, které se 
uskuteční na přelomu srpna a září v severozá-
padní Francii, v Normandii v kraji Calvados.  
A tam bych si moc přála uspět. Světové jez-
decké hry jsou označovány za olympijské hry 
jezdeckého sportu. Konají se jednou za 4 roky.

Co tě kromě jezdectví baví?
Dvakrát týdně jezdím trénovat na koni, pak 

dvakrát týdně plavu, což je skvělé pro moji cel-
kovou kondici. Také studuji třetím rokem na 
gymnáziu a musím se pochlubit, že se samými 
jedničkami. Takže spoustu času mi zabere i pří-
prava do školy. Ve volném čase se ráda sejdu 
s kamarády a jdeme třeba do kina.

Netrápí tě někdy myšlenky, co by bylo, 
kdyby ses narodila zdravá?

Ani ne! Co by mi to pomohlo? Vážím si toho, 
co mám. Myslím, že i přes můj handicap mám 
obrovské štěstí a žiji krásný život. 

V roce 2014 bude Normandie hostit 
sedmé FEI Světové jezdecké hry, 
které jsou považovány za největší 
jezdeckou událost na světě. Trvají 
15 dnů a mají 8 disciplín. Očekává 
se, že se zúčastní kolem 900 jezdců, 
z více než 60 zemí.

V sobotu 22. března od 18 hod se můžeme 
těšit na představení Bohemia baletu, který slavil 
velký úspěch i u japonských diváků a pravidel-
ně tančí na scénách Národního divadla v Praze. 
Ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově 
vystoupí jeho nejlepší tanečníci již po třetí, 
tentokráte s programem: Sonatina Drammatica 
na hudbu Alexeje Frieda v choreografii Ivanky 
Kubicové, dále balet Chlapec a Smrt v choreo-
grafii Libora Vaculíka na hudbu Písní potulného 
tovaryše Gustava Mahlera a na závěr Šmokův 
komický balet Záskok na hudbu Fr. von Suppé.  

Z Japonska přímo do SKC v Ondřejově

Plánujeme dětské hřiště
Dále máme v plánu vybudovat dětské hři-

ště, které v obci chybí.  Rodiče s dětmi mo-
hou zatím využívat herní prvky, které jsme 
vybudovali na místních stezkách v rámci 
projektu MAS Říčansko „Cesty, které nás 
spojují“. Stezky začínají v centru obce, pro-
chází novou zástavbou a propojují i okolní 
obce. Výstavba hřiště je finančně náročná,  
a proto jsem zažádali o dotaci z MAS Říčan-
sko. Bohužel neúspěšně, máme ale vytipová-
ny další výzvy a budeme zkoušet štěstí dále. 

Volnočasové centrum Křenice
Nové dětské hřiště by mělo vyrůst u fotba-

lového hřiště, kde již existuje zázemí v podo-
bě zrekonstruovaného zastřešeného prostoru 
s posezením a občerstvením. Tím bychom 
vytvořili v obci jakési volnočasové centrum, 
kde by se mohly potkávat všechny generace. 
Pozemek na hřiště máme vyčleněn.

Křenice – křenice patří mezi obce, 
které se rozvíjejí citlivě. vyrůstají 
zde nejen nové domy, ale zároveň 
se buduje potřebná infrastruktura.

O plánech Křenic jsme si povídali se sta-
rostou Milošem Princlem a místostarostou 
Ladislavem Roškotou, kteří prozradili, že pri-
oritou v letošním roce bude dostavba kanali-
zace. „V rozpočtu máme alokovány potřebné 
finance, abychom mohli dokončit kanalizaci 
v celé obci. Díky tomu, že se nám podařilo 
v minulosti vyjednat s developery, že na své 
náklady postaví novou čističku odpadních 
vod, nemuseli jsme obec zadlužit. Develo-
peři také vybudovali kanalizační řady nejen 
pro „své“ nové domy, ale napojili i původní 
zástavbu kolem páteřního řadu. ČOV má ka-
pacitu pro celou obec.

Chceme dokončit kanalizaci 
a vybudovat hřiště pro naše děti

Konojedy – Místní děti se konečně dočkaly 
krásného, barevného, bezpečného a funkční-
ho dětského hřiště s certifikovanými herními 
prvky. S rekonstrukcí se započalo v létě roku 
2013. Děti se na hřišti mohou radovat z hrátek 
na multifunkční věži, která je též „domečkem“, 
rozhlednou i prolézačkou. Na věž se lze dostat 
po žebříku, nebo po lanové síti. Dolů pak zažijí 
děti parádní jízdu na vlnkovité skluzavce. Dále 
se na hřišti nachází pískoviště, dvoumístná ře-
tízková houpačka, přibyla zde dvě veselá hou-
padla na pružině ve tvaru zvířátek a tabule na 
kreslení křídami.  

Obec Konojedy získala dotaci ve výši 84 000 
Kč z Ministerstva pro místní rozvoj z dotační-
ho titulu Podpory obnovy a rozvoje venkova. 
Obec spolufinancovala projekt částkou ve výši 
36 000 Kč. „Moc bych chtěla poděkovat za 
pomoc obětavým tatínkům, kteří pomáhali při 

Konojedští 
mají nové dětské hřiště

vyměřování umístění nových herních prvků, 
dále pak konojedským dobrovolným hasičům, 
kteří demontovali původní herní prvky a za-
jistili odvoz,“ poděkovala starostka  Michaela 
Růžičková. Slavnostní otevření dětského hřiště 
se uskutečnilo 2. března. 
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Proti infekci, alergiím, 
nádorům i proti vyčerpanosti

Kontakt: V Areálu 1243, Jesenice, 
tel.: +420 241 432 133 
fax: +420 222 516 048, 
e-mail: info@inpharmclinic.cz. 

Tradiční „letní“ tenisová škola
V polovině dubna začíná „letní“ tenisová 

škola, která bude probíhat až do poloviny října 
(pauza během letních prázdnin). Tenisová škola 
je určena dětem ve věku 4 až 12 let a děti hrají 
ve skupinách (1-5 dětí) pod vedením kvalifi-
kovaných trenérů. K dispozici je 8 antukových 
kurtů. Navštěvují ji děti, které se chtějí naučit 
základům tenisu, ale i ti, kteří se tenisu chtějí 
věnovat intenzivněji a zapojit se do našich zá-
vodních mládežnických družstev. Přihlášky do 
31.března!
To musíte ochutnat

Oáza Říčany během měsíce března přichystá 
pro milovníky dobrého jídla nový jídelní lístek, 
který byl vytvořen pod dohledem „špičkového 
stravovacího managera“ Dalibora Navrátila - 
nositele několika titulů, např. francouzského 
rytířského řádu Chaine des Rotisseurs za přínos 
v moderní gastronomii. 

Dalibor nám prozradil, na co se mohou ná-

Oáza Říčany láká 
sportovce a gurmány

vštěvníci Oázy Říčany  těšit. „Pokrmy jme vy-
bírali podle chutí a přání návštěvníků. V areálu 
se pohybují sportovci, děti z tenisové školičky, 
ale také účastníci kongresové turistiky nebo 
stálí hosté, kteří k nám chodí na oběd. V nabíd-
ce tedy nemůže chybět výborná svíčková s bru-
sinkovou šlehačkou, italské rissotto s pravými 
hříbky, originální cheesburger nebo grilovaný 
Ball tip-steak z hovězího masa v kvalitě IBQ-
-US beef - na vaše přání s omáčkou z naklá-
daného zeleného pepře nebo s gorgonzolovou 

omáčkou a grilovanou zeleninou. 
Polévka je grunt, a proto nás zajímá, jaké 
polévky se objeví na jídelním lístku?

Ačkoliv jsem připravoval želví polévku nebo 
z žabích stehýnek, návštěvníci Oázy se nemusí 
obávat, že budeme experimentovat. Menu bude 
vždy obsahovat poctivé polévky, na kterých si 
každý pochutná. V nabídce se objeví i domácí 
kulajda, kterou mám nejraději. I když nejlepší 
umí jen moje maminka :-).
Více informací je na webových stránkách 
www.oazaricany.cz nebo v recepci Oázy 
(tel.: 323 601 170).

oáza Říčany je známá nejen velmi dobrým zázemím pro tenis a další sportovní 
aktivity. areál nabízí rovněž kvalitní školicí prostory v krásném kongresovém 
centru. součástí areálu je i restaurace s velkou terasou a ubytování 
ve 2 pavilonech (30 dvoulůžkových pokojů).

Navštivte novou kliniku „inPHARM CLI-
NIC“ v Jesenici u Prahy! Specializujeme 
se na preventivní medicínu a klinickou 
onkologii. Náš postup je nejdříve odhalit 
příčinu zdravotních problémů a teprve 
potom zahájíme léčbu. Díky tomu, že známe 
podněty, které nemoci způsobují, se zamě-
řujeme na účinnou prevenci. Můžeme tak 
pomoci nejen vážně nemocným onkologic-
kým pacientům, ale i široké veřejnosti.

Pokud ke svému zdravotnímu stavu přistupu-
jete aktivně a nechcete čekat, až vás nemoc do-
stihne, přijďte se k nám informovat. Používáme 
bezpečné a vyzkoušené léky a metody, jejichž 
účinek je založen na principech molekulární 
biologie. Zaměřujeme se především na odstra-
nění oxidativního stresu, který patří mezi hlav-
ní „spouštěče“, jež oslabují imunitní, nervový 
a kardiovaskulární systém. Způsobuje tak opa-
kované infekce (chřipky, angíny, záněty plic), 
alergie, artritidu (záněty kloubů), aterosklerózu 
(kornatění tepen), psychické poruchy, autoimu-
nitní choroby (revmatoidní artritida, Crohno-
va choroba, roztroušená skleróza) a nádorová 
onemocnění. Výzkumy na předních klinikách 
v USA prokázaly, že nejúčinnějším antioxidan-
tem je infuzní vysokodávkovaný vitamin C. 

Proč aplikovat infuzi, nestačí podat vitamin 
C ústy?

Při podání vitaminu C ústy – díky omezeným 
transportním mechanismům ve střevě – lze do-
cílit v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, 
která postačuje k zajištění pouze běžných (fy-
ziologických), nikoli však preventivních a léči-
vých účinků (protiinfekčních, protizánětlivých, 
protinádorových). Pro dosažení léčivých účin-
ků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi téměř 
15x vyšší koncentraci, což je možné pouze při 
jeho nitrožilním podání.

Podpůrná léčba řady onemocnění
Infuzní léčba vitaminem C je určena k pod-

půrné léčbě řady onemocnění (např. recidivu-
jících infekcí, alergií, artritidy, aterosklerózy, 
nádorů) a také stavů vyčerpanosti a „vyhoření“.

Terapie přispívá k cílené likvidaci rakovin-
ných buněk a působí proti metastázování, což 
je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu 
C blokovat nádorovou angiogenezi (nádor si 
nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se).

Klinika inPHARM CLINIC se dále specia-
lizuje se na léčbu bolestí pohybového aparátu 
pomocí kolagenových injekcí. Patentovaný 
kolagenový transportní systém GUNA MD in-
jekcí umožňuje dosáhnout klinického efektu při 
subkutánním podání.  Cílem terapie je zlepšit 
profil kolagenových vláken a následně i veške-
rých anatomických struktur, ve kterých je ko-
lagen přítomen. V této oblasti na klinice pracuje 
MUDr. Hana Jarošová. 

Bližší informace na www.inpharmclinic.cz. 

Říčany - V rámci oslav 60. výročí založení ZUŠ navštívili v únoru ří-
čanskou zušku dva významní hudební pedagogové.  Na klavírní seminář 
významného klavírního pedagoga a skvělého klavíristy Petra Topercera se 
sjeli pedagogové z celého Středočeského kraje. I když sál říčanské zušky 
praskal ve švech, všichni se jednoznačně shodli na tom, že uspořádat tento 
seminář byl skvělý nápad a že by se měl opakovat. 

Další významná návštěva bylo Kvarteto P.I.Čajkovského z Moskvy. 
Umělci projevili velký zájem o systém našeho hudebního školství, lehce 
nahlédli do vyučovacích hodin a živě se zajímali o aktivity školy. Ne-
smírně nás těší, že violoncellista Kyril Rodin, vítěz Čajkovského soutěže 
v Moskvě, uspořádal v naší škole violoncellový seminář. Tento vynikající 
pedagog vyučuje velmi často na masterclassech po celé Evropě, Japonsku 
a USA. Tento seminář jsme od Čajkovského kvarteta dostali jako dárek 
k našemu 60. výročí.                       Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Sál ZUŠ praskal ve švech

mailto:info@inpharmclinic.cz.�
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Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

kontakty
MÍstnÍ akČnÍ skupina ŘÍČansko
Olivova 224/82, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881, 
mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu

evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. evropa investuje do venkovských oblastí

projekt je FinancovÁn evropskou uniÍ,
evropskýM FondeM pro rozvoj venkova 
v rÁMci osy iv. leader, proGraMu 
rozvoje venkova České republiky

Co Vás zajímá?
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Už roky mapuji prostředí Říčanska, jak 
říkávám Zápraží, a sleduji, jak je nepřipra-
veno na velké změny počtu obyvatel a jejich 
potřeb. Asi to byl i historický problém. Kdy-
si, když se rodily obce na pasekách či kolem 
kamenolomů při stavbě Nového Města praž-
ského, také spíš řešili okamžité problémy.  
Je ale na čase myslet koncepčně. 

Říčany mají díky uvážlivému hospodaření 
obnovený kulturní stánek, obnovují se malé 
klubovny, zázemí sportovní haly a postavil 
se zbrusu nový komplex kulturně sportov-
ních aktivit Na Fialce. Skvělé. Sehnaly se 
peníze na stacionář seniorů. Je ke cti hospo-
dářům města, že se při splácení dluhů snaží 
udělat, co jen jde. Chystá se i projekt zim-
ního stadionu. A zcela zákonitě by měly mít 
Říčany také místo, které se dá nazvat Spol-

kovým domem se širokou škálou možností 
pro komunitu. Knihovna pro rodinu, jako 
je to kdesi v Paříži pod jménem Knihovna 
Václava Havla. Studentský klub. Kavárna 
či prostě místo pro malé jídlo. Takový dům 
musí vyřešit místo pro sociální práci v níz-
koprahovém klubu, kterou vytrvale dělá 
Cesta integrace. Má být zázemím pro práci 
s rodinami, kterou dělá Komunitní centrum 
Říčany, a další instituce města. Svoje místo 
by v tom domě mohly mít kanceláře MAS 
Říčansko, která slouží regionu, časopisu Zá-
praží a dalších neziskovek, pokud budou mít 
zájem. Říčany mají jen jeden kostel a další 

není třeba stavět, ale spolkový dům může po-
skytnout místo pro scházení minimálně dvou 
dalších církví, které kultivují prostředí komu-
nity. Nepřehlédnutelnou potřebou jsou už dnes 
také cizojazyčné komunity. Spolkový dům 
může poskytnout místo i jim. Chcete uspořá-
dat malý karneval, plánujete svatbu a nemáte 
na velké hostiny? Místo by bylo. Chcete levné 
civilní rozloučení se starouškem a do Prahy je 
daleko? To vše - a víc - by mohl dům na Ko-
menského náměstí nabídnout.

Ano, ten sen má adresu a vychází z celkové 
rekonstrukce kina, které má podle plánů letos 

55 let. Spolu s Cestou integrací se složili lidé 
z Církve bratrské a zaplatili architektonickou 
studii v libereckém ateliéru UNION ARCH. 
Architekti Vaněček a Hlaváč jsou podepsáni 
pod projekty liberecké ZUŠ, novostavby ban-
ky na náměstí i dalších projektů v republice. 
Po celou tu dobu iniciátoři myšlenky spolko-
vého domu komunikují s městským úřadem.

A jak by se taková přestavba mohla usku-
tečnit? Objekt patří Městu Říčany, tomu 
můžeme pomoci připravit podklady pro žá-
dost do prvních výzev IROP a zároveň sbí-
rat peníze na spoluúčast. Zároveň se může 
začít skládat tým jednotlivců a organizací  
a ustavit zapsaný ústav Spolkový dům, jak se 
nově jmenuje podle občanského zákoníku typ 
vhodné organizace. Tento ústav by dům pro-
vozoval. Právní detaily jsou otázkou jednání, 
zatím čekají práce a oběti. K těm osobně zvu 
a přiznávám se k autorství ambiciózního pro-
jektu, který nepáchám pro sebe, ale pro své 
milé Říčany na Zápraží.

                                            Daniel Kvasnička

Místní akční skupina v novém 
období

Každý region je něčím specifický, zvláštní  
- má své tradice, potřeby, styl života.  A aby 
tento kus země byl živý a rozvíjel se, musí 
v něm fungovat lidé, kterým na něm záleží.

Když se sejdou starostové, místní pod-
nikatelé, sdružení a neziskové organizace  
a aktivní lidé a spojí své síly, může venkov 
růst a žít. Místní akční skupina je právě toto 
společenství  -  lidí a organizací působících na  
MÍSTĚ, lidí AKTIVNÍCH a SPOLU-
PRACUJÍCÍCH.  Je to kulatý stůl, kde se 
všichni výše jmenovaní (obce, NNO, pod-
nikatelé a občané) scházejí, tvoří plány  
a společně uvážlivě investují. Každé fungu-
jící MAS pak Evropské společenství posílá 
peníze, aby mohla své plány realizovat.

V období minulém, tedy v letech 2007 
– 2013, MAS Říčansko podpořila 103 pro-
jektů za víc než padesát milionů korun.  

Černé Voděrady – nová obec i partner MAS Říčansko

obec Černé voděrady se stala rozhodnutím zastupitelstva 
od roku 2014 obcí v územní působnosti Mas Říčansko 
a zároveň i padesátým prvním partnerem této organizace. 
děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.

Do toho nového období, 2014 – 2020, se právě 
chystá. Ze sesbíraných cílů a potřeb regionu ří-
čanska, který tvoří třicet osm spolupracujících 
obcí, MAS připravuje strategický plán. Podle 
něj se během šesti následujících let budou vy-
bírat záměry pro realizaci. MAS se připravuje  
na vlastní certifikaci podle standardů stano-
vených Ministerstvem zemědělství a dále na 
posouzení strategie a certifikaci do operačních 
programů. Pokud se vše podaří, mohl by region 
čerpat první dotace již začátkem příštího roku.

Poslední projekty vybrány
Poslední projekty programového období 

2007-2013 byly vybrány. V únoru soutěži-
lo celkem čtrnáct žadatelů o podporu pro své 
projekty; žádalo se o dotace celkem za více 
jak čtyři a půl miliony korun. Všechny projek-
ty byly napsány profesionálně a byla pečlivě 
doložena jejich potřebnost a účelnost. MAS 
by nejraději podpořila všechny, kdyby to bylo 
možné. Avšak zbylo jen milion dvě stě tisíc, 
které mohla rozdělit. K podpoře tak budou 
registrovány čtyři projekty – ZŠ Říčany Bez-
ručova vytvoří pro své žáky novou knihovnu 
a studovnu vybavenou i ICT; Obec Strančice 
využije dotaci na vybavení nových učeben zá-
kladní školy; SKC v Ondřejově získá sportov-
ní náčiní pro bezpečnou výuku tělocviku ZŠ 
Ondřejov i volnočasové kurzy a hygienické 

zázemí pro mateřské centrum Beruška; Obec 
Struhařov pak vybaví společenský sál v po-
žárním domě novým otopným systémem. 
Jako mimořádný projekt byl výběrovou ko-
misí oceněn záměr ZUŠ Říčany – pořízení 
dětských hudebních nástrojů pro Taneční  
orchestr. I přes udělení BONUSU však projekt 
bodově nedosáhl na finance.

MAS Říčansko všechny nepodpořené zá-
měry registruje a pokouší se je umístit do ji-
ných výzev z operačních programů EU, ČR  
i soukromých nadací. 

Značka Zápraží na masopustu 
Tradiční Masopust ve Svojšovicích tento-

krát oživily stánky s prodejem certifikovaných 
výrobců MAS Říčansko značky Zápraží – ori-
ginální produkt.

A byla tato cesta smysluplná? Vždyť čím 
jsme dnes obklopeni? Samé korupční skandály, 
selhání a zatýkání politiků a představitelů stát-
ní správy. Zprávy plné problémů v naší malé 
zemi. Množství nezaměstnaných a nezaměst-
natelných, nedostatek financí a změny kurzu 
koruny a také nedostatek sněhu pro vlekaře  
a problémy psích exkrementů v ulicích a útul-
ky všeho druhu. To je dnešní realita?! Dnešní 
běžné zprávy? Možná, že v přímém kontrastu 
k tomu co prožila a prožívá dnešní Ukrajina  
a tedy jiná podoba „demokracie“ je potřeba se 
zamyslet, jak daleko došli. Osmdesát mrtvých 
v ulicích Ukrajiny. Parlamentní demokracie 
a dohadování politických stran má jistě nedo-
statky, ale východní cesta, jak jsme měli mož-

nost jako národ již zažít a nyní vidět v přímém 
přenosu není lepší.  Komu by to nestačilo, tak 
ve středních Čechách máme muzeum a památ-
ník „Vojna“- komunistický koncentrák - lágr! 
Doporučuji všem, kdo zapomněli, jak to může 
dopadnout, nebo jak daleko jsme došli. I proto 
jsme opět po roce zapalovali svíčky  na Újezdě 
u sochy „Mukla“, tentokrát s mým Prof. Janem 
Sokolem, mimochodem zetěm Prof. Patočky, 
prvním mluvčím Charty 77 a obětí komuni-
stických policejních výslechů.  Vyjadřování 
dnešních „demokratických“  komunistů, zpo-
chybňujících politické procesy padesátých let 
a tvrdících, že se Dr. Milada Horáková přizna-
la??? Běhá z toho mráz po zádech!! Tak daleko 
jsme došli. 

Placebo Miroslava Rovenského
Jak daleko jsme došli od totality k demokracii?
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Potřebujete odvézt objemný náklad, 
stěhujete se, či jste si zakoupili nový 
nábytek? Potřebujete ve firmě náhradní 
vozidlo nebo se opozdilo dodání vaší 
nové dodávky? 

S důvěrou se obraťte na naši půjčovnu do-
dávek – MOBILITY RENT, kterou provozuje 
společnost AZ MOBILITY. V našem vozovém 
parku najdete několik druhů dodávek různých 
velikostí - rádi vám doporučíme nejvhodnější 
typ. 
■ Vozidlo vám přistavíme až před dům nebo na 
jiné místo podle vaší potřeby. Jsme k dispozici 
7 dní v týdnu.
■ Obáváte se, že dodávku nezvládnete řídit – 
žádný problém, můžete si objednat i řidiče. 
■ Dodávky je možné půjčit i krátkodobě - půj-
čovné činí jen 550 Kč včetně DPH!
■ K zapůjčenému vozu poskytujeme v případě 
zájmu zdarma vázací popruhy.
■ Naším heslem je především kvalita a maxi-
mální vstřícnost k požadavkům zákazníka. Ob-
raťte se na nás.
Dodávku lze objednat pohodlně on-line na 
www.mobilityrent.cz nebo na tel.: 774 444 
308. Sídlíme v Uhříněvsi, K Sokolovně 217 
(za divadlem, areál bývalého pivovaru)MO-

Nová půjčovna dodávek 
v Uhříněvsi

Společnost AZ MOBILITY - na českém a slovenském trhu působíme od roku 2009. Kromě 
služeb autopůjčovny se zabýváme především problematikou firemních vozových parků - jejich 
strategií, správou a celkovou efektivitou. Poskytujeme služby společnostem z různých oblastí a 
různého zaměření. 

Jaké služby nabízíme?
■ Audit a optimalizaci vozového parku.
■ Správu pojištění vozidel včetně likvidace pojistných událostí.
■  Evidenci vozidel včetně statistických vyhodnocení.
■  Zajištění výběrového řízení na dodavatele nových vozů na klíč.
■  Komunikaci s dodavateli služeb.
■  Přihlášení a odhlášení v registru vozidel, nákup dílů a příslušenství.
■  Zajištění servisu a pneuservisu.
■  Asistenci při prodeji vozidla.
Kontakt: AZ MOBILITY s.r.o., K Sokolovně 217, tel.: 724 561 748, 776 732 737.

STRUHAŘOVSKÉ 
VÝSLUNÍ

3,99 mil. Kč

Nízkoenergetický dům
+ Pozemek ............950 m2 
+ Auto.............Škoda Citigo

uvedená cena včetně DPH

WWW.KONHEFR.CZTel.: 608 418 507



Kalendář akcí
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Klub u Boudů 
Kolovraty

16. března
– Kostelec nad Černými lesy,
salon kotlů, 
kutnohorská 678. 
od 9.00 do 13.00 hod. zveme 
všechny zájemce o moderní 
vytápění biomasou na den 
otevřených dveří v luxusní 
kotelně na pelety a dřevo 
a prohlídku salonu kotlů 
Guntamatic. další informace na 
www.salonkotlu.cz

zaprazi.eu  |  17

www.

.cz

7. března 
■ Ondřejov – Mc beruška po-
řádá přespání ve školce a výlet 
do prahy do kina.

11. března
■ Říčany – Muzeum Říčany, 
od 16 - 19 hod. (a také 12. 
března).
Máte doma plnou skříň ob-
lečení, které nenosíte? děti 
povyrostly a vám je líto vyho-
dit oblečení, do kterého se už 
nevejdou? přineste je na vý-
měnný bazar! kolik kusů při-
nesete, tolik kusů v podobné 
kvalitě si budete moci odnést. 
zbylé oděvy budou věnovány 
na charitu. noste pouze pěkné, 
neobnošené věci. nepřijímáme 
drobné oděvy (ponožky, kalhot-
ky) a hračky.
z kapacitních důvodů omezu-
jeme příjem oděvů od jednoho 
účastníka na maximálně 50 
kusů. vstupné 30 kč.

12. března
■ Kamenice – kulturní dům, 
začátek v 8:30 a 10:15 hod. 
pohádka bob a bobek na 
cestÁch - divadlo Ánfas. 
vstupné 40 kč.
■ Uhříněves – ddM–dům uM 
- turnaj ping–pong.
oblíbená soutěž v ping-pon-
gu o sladké ceny. registrace 
účastníků od 15:30, začátek 
akce v 16:00 hodin. akce se 
koná v klubu 803 otevřeném 
pro děti a mládež do 18 let 
(suterén domu uM), vstup je 
zdarma.

15. března
■ Zvánovice - tradiční 
Masopust od 13 hod. těšit se 
můžete na pochoutky: jitrnice, 
jelita, tlačenka, lepenice, 
škvarková pomazánka, 
masopustní koblížky, 
škvarkoví šneci se zelím, 
škvarkové preclíky, buchty, 
zvánovické trdlo, koláče. 

chybět nebudou soutěže 
o nejoriginálnější dětskou 
maškaru, nejoriginálnější 
dospělou maškaru, tuplák „na 
ex“, jitrnice „na ex“, šnaps 
naší šenkýřky a masopustní 
tombola. všem pro radost 
zahraje harmonikář pepíno.
■ Uhříněves - ddM–dům uM 
– výtvarná dílna mozaika.

přijďte si vyzkoušet, jak se 
tvoří mozaika skleněná nebo 
keramická mozaika (kachle, 
obklady). ze starých dlaždiček 
a zbytků skla můžeme vytvořit 
krásné dekorace i přetvořit sta-
ré předměty (květináče, talíře, 
zrcadla, tácky a podobně). díl-
na se koná od 9:00 do 12:00 
hodin v keramické dílně domu 
uM (přízemí). Účastnický 
poplatek je 50 kč pro děti dítě 
a 100 kč pro dospělé. Místo je 
třeba si předem rezervovat na 
emailu: bursikova@dumum.cz.
■ Velké Popovice - v areálu 
pivovaru od 10 do 15 hodin za-
bijačkové lahůdky, pekařské a 
cukrářské výrobky od místních 
výrobců, doprovodný hudební 
program a vystoupení zuŠ 
velké popovice. 
Přijďte se také podívat na 
1. pokus o tvorbu soch z 
ledového obrusu v podání 
studentů a učitelů Vyšší 
odborné školy uměleckoprů-
myslové a Střední umělecko-
průmyslové školy Praha.
■ Uhříněves - 4. jarní ples 
zŠ nám. bratří jandusů a MČ 
praha 22, který se koná od 
19:00 hod v divadle u22 bolka 
polívky. vstupenky za 300 kč 
nebo 100 kč je možné zakou-
pit přímo v pokladně divadla. 
přijďte svou účastí podpořit 
naši školu. k tanci a poslechu 
hraje Miniband Martina pesla. 
je připraveno předtančení - 
vystoupení žáků naší školy. 
bohatá tombola - vyhrává 
téměř každý! těšíme se na 
vás. bližší informace na:   
www.zsjandusu.net

16. března
■ Ondřejov – skc zve na 2 
lekce aerobiku s jaroslavem 
vobrem, lektorem Českého 
svazu aerobiku. program: 8,30 
hod prezence, 9 hod step 
aerobic 4all, 10,15 hod total 
body Workout. přihlásit se 
můžete na on-line na www.
obecondrejov.cz/skcentrum, na 
skcvondrejove@seznam.cz a 
na recepci skc.

19. března
■  Uhříněves - ddM–dům uM  
- Škola rocku.
první výběrové kolo k již 
druhému ročníku soutěžní-
ho festivalu dětských kapel 
Škola rocku open air 
Festival, který se bude ko-
nat 7.6.2014. akce proběhne 
formou mini festivalu, během 
kterého vybereme postupující 
kapely. speciální host kapela 
crazycool. přijďte nalézt své-
ho favorita! součástí akce je 
malý raut. vstup dobrovolný! 
začátek akce v 18:00, zakon-
čení ve 20:00 hodin.

22. března
■  Ondřejov – skc zve na 
představení bohemia baletu, 
který úspěšně vystupuje na 
scénách národního divadla v 
praze i v zahraničí. od 18 hod 
je připraven program: sonati-
na drammatica, hudba alexej 
Fried, choreografie ivanka 
kubicová, dále balet chlapec 
a smrt v choreografii libora 
vaculíka na hudbu písní potul-
ného tovaryše Gustava Mahle-
ra a na závěr Šmokův komický 
balet záskok na hudbu Fr. von 
suppé. předprodej vstupenek 
na recepci skc pondělí až 
čtvrtek od 16 do 19 hod.
■  Pyšely - běh pepíka cha-
loupeckého - nostalgický běh 
či procházka z pyšel na py-
šelku na vlak. sraz u pyšelské 
sokolovny ve 14 hod. pořádá 
Galerie u Marie.

25. března
■  Kamenice – kulturní dům, 
začátek v 19:30 hod. Koncert 
Vladimír Mišík + ETC a Ivan 
Hlas. vstupné předprodej 300 
kč, stání 260 kč, v den kon-
certu jednotné 350  kč.

28. března
■  Uhříněves - pohádková 
noc v domě uM.
děti, přijďte k nám přespat a 
užít si pohádky! Čekají vás 
hry, tvoření, promítání pohá-
dek a nocleh bez rodičů. akce 
je určena pro školní děti od 6 
do 12 let a koná se v prosto-
rách domu uM od pátku 28. 
3. 18:00 hodin do soboty 29.3. 
9:00 hodin. s sebou si přines-
te přezůvky, spací a hygienic-
ké potřeby, karimatku, spacák, 
svačinu a pití. poplatek je 
50 kč za účastníka, místo je 
nutné rezervovat si předem na 

emailu bursikova@dumum.cz.
■  Pyšely - ochotnický ples v 
pyšelské sokolovně od 19.30 
hod. za účasti taneční skupiny 
tradiciÓn v rytmu samby, 
salsy, brazilského karnevalu 
a taneční miniškoličky. hraje: 
horvath band, vstupné 300 kč.

29. března
■  Mnichovice - club cafeé 
alesso - připravili jsme pro 
vás jazzový večer s živou 
hudbou – vychutnejte si piano, 
saxofon, basu a samozřejmě 
kulinářské speciality. novinky 
sledujte na facebooku nebo 
na www.alesso.cz. otevřeno 
každý den od 8 do 22 hod., 
v neděli od 13 do 21 hod., tel.: 
+420 721 954 988.

zve na březnové 
kulturní akce:  
■   Peyotl - folk - 4. 3. od 19 hod. Adéla 
Jonášová - klavír, kytara, zpěv, autorka 
hudby a textů. Pavel Peroutka - skvělý 
kontrabasista a zpěvák.  
■   Jazzový večer - Steamboat Stompers - 10. 3. od 19 hod. Večer 
hraje kapela Steamboat Stompers k tanci i poslechu, to vše doplně-
no výbornou večeří. Zvýhodněné menu: Kuřecí prsíčka se šunkou 
a sýrem.  
■   Spirituál kvintet - 11. 3. od 19 hod. V letošním roce Kvintet 
zahájil svoji 54 koncertní sezónu. Vstupné: 190,- Kč v předprodeji, 
220,- Kč na místě.  
■   Jiří Holoubek trio - 25. 3. od 19 hod. Jiří Holoubek - mode-
rátor, kytarista, flétnista a zpěvák, od roku 2004 člen legendární 
skupiny Spirituál kvintet, Pavel Peroutka - skvělý kontrabasista  
a zpěvák, Tomáš Stehlík - vynikající všestranný klavírista.  
Filmový klub:  
17. 3. od 20 hod. - Úžasný Ázerbájdžán  
17. 3. od 21.30 hod. - Šitkredit  
31. 3. od 20 hod. - Žít změnu  
Rezervace: předprodej v Restauraci U Boudů 
(denně 11-23 hodin)  
Více zde: http://www.klububoudu.cz

Pochod k pramenům Rokytky - 19. března
KČT Říčany ve spolupráci se ZŠ Bezručova pořádají 
a srdečně zvou všechny malé i velké milovníky 
toulek v přírodě na turistický pochod „K pramenům 
Rokytky“ aneb pochod Františka Znamenáčka. 
Přijďte se podívat do míst, kde se nachází prameny 
Rokytky a její přítoky, kde si voda razí cestu kame-
nitým korytem radošovického údolí a dále spěchá 
ku Praze.
Náš pochod Vás zavede k zajímavostem např. 
kamenický skanzen v Louňovicích, lom Kamenka 
odkud pochází základní kámen Národního divadla, 
hvězdárna Ondřejov. Můžete si vybrat z několika 
tras a to: 8, 13, 16, 25, 28 km, trasy máme  
i pro náročné turisty a to 37 a 42 km. 
■  Start a cíl pochodu: Říčany, Základní škola  
v Bezručově ulici od 7 – 11.00 hod a cíl pochodu 
tamtéž do 18 hod.
V cíli na vás kromě pamětního listu a odznaku čeká  
i sladká odměna. Za KČT Říčany, Pavel Vojtíšek

Sedm kroků 
ke kořenům 
sedm jarních setkání se zajímavými lidmi nad věčnými 
tématy. dvouhodinový program zahrnující úvod a svobodnou 
diskusi vedenou moderátorem. shrnutí závěrem. setkání se 
uskuteční vždy v pátek od 19:00 v centru na Fialce, Říča-
ny (přístup od hlavního vchodu bude označen). vstup je volný 
a otevřený všem věkovým kategoriím.
14. 3. „je vůbec třeba náboženství v moderním světě?”
21. 3. „proč je tolik církví?” 
28. 3. „Mně víra, žel, nebyla dána! věřím, ale kostel nepotře-
buji!” 
4. 4.  „na hranici posvátna.” hostem p. karel Martin satoria
11. 4. „historie a dnešek Židů v Čechách a na Moravě.” hos-
tem tomáš kraus
18. 4.  „Židovské velikonoce - zážitková zkratka svátku” 
25. 4. „ke kořenům křesťanské evropy. kde jsou?”
■  p. karel Martin satoria, římskokatolický kněz, deset let v 
trapistickém klášteře sept Fons, zakládal a dokončil stavbu 
kláštera v novém dvoře pro stejný řád, dnes administrátorem 
farnosti v dobříši. napsal s p. Markem orko váchou knihu 
„Život je sacra zajímavej”
■  judr. tomáš kraus, od mladých let aktivista jazzové sekce 
svazu hudebníků, producent, vedoucí obchodního odd. art 
centruM, dnes už dvacet tři let tajemník Federace židov-
ských obcí.

Putovní kino
Český rozhlas region si pro 
obyvatele středočeského 
kraje připravil pátý ročník 
svého putovního kina. kaž-
dý všední březnový den tak 
dorazí do jedné středočes-
ké obce promítací četa, aby 
divákům promítla film, který 
si sami vyberou. 

v nabídce je pětice čes-
kých komedií: revival, 
donšajni, probudím se 
včera, Martin a venuše  
a Čtyřlístek ve službách krá-
le. v okrese praha východ 
se můžete zdarma poba-
vit v úterý 4. 3. ve Škvorci,  
v pátek 7. 3. v ondřejo-
vě nebo ve čtvrtek 13. 3.  
v hlavenci. kompletní roz-
pis všech zastávek putov-
ního kina Českého rozhlasu 
region najdete na www.
cesky-rozhlas-region.cz. 

Pohádky v sokolovně 
Velké Popovice
Začátky vždy ve 14.30 
hod.
2. března - Vodníkova Ha-
nička. o vodníkovi, který 
se chtěl ženit.
23. března - Pohádka o 
Slunci. o zlé kletbě, zlém 
obrovi a o tom, jak všechno 
dobře skončilo.

Jevany - 15. března  
od 20.00 hod., restaurace 
na statku - koncert vladimíra 
Mišíka.

mailto:bursikova@dumum.cz
http://www.alesso.cz
http://www.klububoudu.cz
http://www.cesky-rozhlas-region.cz
http://www.cesky-rozhlas-region.cz
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Říčany otevřou jedenáct prvních tříd
Říčany – Zápisy do všech tří základ-

ních škol (mimo základní školy praktické) 
se konaly v jednom termínu, a to 13. února.  
Na 1. základní školu se zapsalo celkem 100 dětí,  
na základní školu v Bezručově ulici 130 dětí  
a do ZŠ U Říčanského lesa se zapsalo 79 žáků. 
Mimoříčanských dětí se k zápisu dostavilo cel-
kem 25. Celkem plánujeme otevřít v Říčanech 
11 prvních tříd. 

Jak reagovaly obce na výpověď smlouvy  
o společném školském obvodu? Zaznamena-
li jste negativní reakce?

„Negativní reakci jsme zaznamenali pouze 
u dvou obcí,“ sdělila nám místostarostka Hana 
Špačková. „S oběma obcemi jsme poté ved-
li jednání, s jednou malou obcí jsme nakonec 
uzavřeli smlouvu o společném školském ob-
vodu. Ostatní obce nereagovaly na výpovědi 
vůbec.“ 

Nechodili rodiče na více zápisů? 
„Letos musím rodiče moc pochválit. Až na 

malé výjimky se všichni dostavili k zápisu 
pouze do jedné školy, do té, o kterou projevili 
zájem a kterou si pro své dítě vybrali. Město 
ve spolupráci s řediteli škol totiž před zápisem 
rodiče informovalo o tom, že z pohledu správ-
ního řádu, který je nadřazen školskému záko-
nu jako speciálnímu, může v téže věci zahájit 
a vést pouze jedno správní řízení, jakým zápis 
přijetí ke vzdělávání nepochybně je. Rodiče se 
včas dozvěděli, že totéž správní řízení na jiné 

A je po zápisech! Téměř do všech škol přišlo více dětí, než mohlo být přijato

škole by tak bylo zastaveno nebo vůbec neby-
lo zahájeno. Zápisy na všech školách proběhly 
v klidu, bez chaosu a emocí.

 
Všechny děti byly přijaty

Mirošovice –  Malotřídní škola pro žáky 
1. stupně sídlí v budově společně se školkou, 
která je samostatným subjektem. Objekt pro-
šel v roce 2010 velkou rekonstrukcí, která za-
hrnovala mimo jiné zateplení, novou fasádu  
a střešní krytinu, výstavbu nové tělocvičné haly  
(26 x 14 m), výstavbu nové multimediální 
učebny, nové šatny a sociální zařízení a další. 
Tento projekt za téměř 23 mil. Kč byl z 50% 
podpořen prostředky z ROP, druhých 50% tvo-
řily vlastní zdroje obce Mirošovice. O letních 
prázdninách 2012 obec Mirošovice dokončila 
obnovu zahrady a dětského hřiště ve školním 
areálu (nové herní prvky, pískoviště, měkký 
hrací povrch místo asfaltu, menší branky, dře-
věný altán).

„V letošním školním roce navštěvuje školu 
50 žáků. Výuka probíhá ve třech třídách s jed-
ním oddělením školní družiny. K zápisu přišlo 
25 dětí a všechny byly přijaty. Ještě budeme 
jednat asi o čtyřech odkladech. Většina přija-
tých dětí bydlí v Mirošovicích, dvě děti jsou 
z Hrusic a jedno ze Senohrab,“ sdělila nám ře-
ditelka školy Dagmar Pilousová.

Rodiče jsme předem informovali
Senohraby – Celkový počet žáků ve školním 

roce 2013/2014 je 109. K zápisu přišlo 35 před-
školáků a přijato bude jen 24 dětí. „K zápisu by 

přišlo mnohem více rodičů z okolních obcí, ale 
předem jsme je informovali, že by to nemělo 
smysl,“ říká ředitelka Miluše Staňková.

ZŠ v Senohrabech vznikla původně jako 
malotřídka, nyní zde funguje pět samostatných 
ročníků. Nejde o spádovou školu, přesto sem 
chodí děti z mnoha okolních obcí – Hrusice, 
Pětihosty, Čtyřkoly, Zaječice, Turkovice, Mi-
rošovice, Zlenice, Pyšely, Čerčany. Budova je 
po celkové rekonstrukci s přestavěným pod-
krovím, kde vznikla nová multifunkční třída.  
Ve všech třídách jsou interaktivní tabule.

Řešíme jedno odvolání
Kostelec u Křížků – „Jsme škola pouze  

s prvním stupněm, na druhý stupeň naši žáci 
většinou přecházejí do ZŠ v Kamenici,“ infor-
movala nás ředitelka Alena Šreplová. „Letos 
přišlo k zápisu 34 dětí a kapacita školy nám 
dovoluje přijmout pouze 29 prvňáčků. Kromě 
místních školáků k nám budou chodit i děti  
ze Sulic, které nám sponzorskými dary přispí-
vají na provoz školy, a z Kamenice. V letošním 
roce také musíme bohužel řešit jedno odvolání 
proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte.“

Žádáme o navýšení kapacity
Strančice – „K zápisu se dostavilo 64 před-

školáků, přijmout jsme mohli pouze 36 (jen ze 
školského obvodu Strančic),“ uvedla ředitel-
ka Kateřina Schejbalová. „Nepřijatí žáci byli  
z Kunic, Všestar, Světic, Ondřejova, Sklen-
ky, Tehova, Stříbrné Skalice. Nyní je kapacita 
školy zcela naplněna, ale žádáme ve zrychle-
ném řízení o její navýšení, a to z důvodu, že se  
v blízké budoucnosti do školského obvodu 
Strančic přistěhují další děti a obec má povin-
nost jim zajistit povinnou školní docházku.  
Ve školním roce 2014/2015 budou otevřeny 
dvě první třídy.

Zápis proběhl v klidné a laskavé atmosféře. 
K jejímu vytvoření přispěli (stejně jako loni) 
žáci z druhého stupně, kteří malé předškolá-
ky přivítali převlečeni za pohádkové bytosti  
a doprovodili je k paní učitelce. Letos jsme také 
prohloubili spolupráci s MŠ a paní učitelky 
z mateřinky přišly k zápisu děti podpořit.“

Nechceme 34 dětí ve třídě
Kamenice – „Budeme otevírat tři první tří-

dy - zřejmě bohužel po 30 dětech,“ napsala 
nám ředitelka Pavlína Tolarová. „Je možné, 
že na nás bude kraj tlačit, abychom uplatni-
li výjimku a  povolili maximální limit 34 dětí 
ve třídě. Tomu se ale budeme bránit. K zápisu 
přišlo 117 dětí, přijali jsme 87 dětí z Kame-
nice a Sulic (tam jsme vzali pouze děti, které 
mají u nás sourozence). Nepřijali jsme 21 dětí 
z obcí Sulice, Křížkový Újezdec, Babice. Ne-
soulad v počtech příchozích k zápisu a přija-
tých je způsoben odklady školní docházky. 

Kontejnerová přístavba poroste do výšky
Mukařov – „Vzhledem k nedostatečné kapa-

všechny základní školy v Čechách mají po zápisech do 
prvních tříd. a jak zápisy probíhaly u nás na praze východ? 
jak se dalo očekávat, všude zaznamenali převis dětí, 
které nemohly být přijaty. konečná čísla však zatím nejsou 
přesná, protože se jedná o odkladech školní docházky, 
nejsou ukončena vyšetření v pedagogicko – psychologických 
poradnách, a někteří rodiče se dostavili na více zápisů. 

citě školy bude v 1. kole přijat omezený počet 
dětí. Přednost mají v tomto případě děti bydlící 
v obci zřizovatele, tedy Mukařovští,“ informo-
vala ředitelka školy Jana Novotná. „Další vol-
ná místa budou obsazena dětmi ze spádových 
obcí, které mají ve škole sourozence, a to do 
výše povolené kapacity školy. Zřizovatel školy 
obec Mukařov společně se starosty spádových 
obcí intenzivně jednají o navýšení kapacity ško-
ly. Bylo rozhodnuto o rozšíření kontejnerové 
přístavby, která je v současnosti nejrychlejším 
a nejlevnějším řešením. Protože nelze navýšit 
kapacitu školy, dokud stavba není dokončena  
a zkolaudována , další správní řízení bude zahá-
jeno až po ukončení stavby. Ihned po navýšení 
kapacity školy bude zahájeno 2. kolo správního 
řízení, na jehož počátku bude vyhlášen termín 
mimořádného zápisu. Následně bude rozhod-
nuto o přijetí dětí ze spádových obcí.“

ZŠ Bratří Jandusů přivítala 129 dětí
Uhříněves – „Zájem ze strany rodičů byl 

opět obrovský a znovu se nám osvědčil systém, 
kdy si rodiče rezervovali konkrétní den i čas, 
kdy se dostaví. Zápis tak proběhl plynule bez 
delšího čekání a věřím, že pro děti to byl pří-
jemný zážitek, který si budou pamatovat dlou-
hou dobu,“ uvedl ředitel školy Jiří Měchura.

„Přišlo celkem 129 dětí, z nichž 19 rodičů 
žádá odklad povinné školní docházky. Bohužel 
jsme byli nuceni některé žáky nepřijmout, před-
nost mají prvňáci ze spádové oblasti školy. 

V tomto okamžiku to vypadá, že reálně 
nastoupí cca 99 žáků do 1. tříd. Ze zkuše-
ností můžeme říci, že se většinou počty žáků  
do září 2014 ještě o něco sníží. Vzhledem k tomu,  
že počet kmenových učeben školy je značně 
omezen, předpokládáme otevření tří 1. tříd. “

Na školu máme připraven pozemek a studii.
Chybí „jen“ finance

Sulice – Základní škola chybí i v Su-
licích, kde je letos podle údajů matriky  
21 předškoláků. Děti ze Sulic tradičně 
docházely ve většině případů do školy v Kame-
nici, která je letos více než jiné roky přeplně-
ná. Alternativou tak zůstávají školy v Kostelci 
u Křížků nebo ve vzdálenější Praze. Jak bude 
obec Sulice tuto situaci řešit, jsme se zeptali 
starosty Ing. Petra Čuříka.

„Sulice mají připraven vlastní zasíťova-
ný pozemek v blízkosti mateřské školy Slu-
níčko, kterou obec vybudovala výhradně ze 
svých prostředků v roce 2011. Školka stála  
38 milionů korun a má kapacitu 112 dětí. Nutno 
podotknout, že přes vysokou kapacitu je stále 
přeplněná. S ohledem na rozpočet obce, nelze 
v tuto chvíli uvažovat o jejím rozšíření a už vů-
bec ne s výstavbou základní školy z vlastních 
prostředků, kterou by obec nutně potřebovala, 
a to ani za pomoci úvěrů. Obec má připrave-
nou studii základní školy ve dvou variantách. 
Jedna z variant počítá s první až pátou třídou, 
druhá s kompletní základní školou v provedení 
první až devátý ročník. Kapacita je naplánova-
ná na 125 resp. 225 míst. Celá studie budoucí 
základní školy je koncipována z modulárního 
systému, alternativně je možno využít i sys-
tém nízkoenergetické dřevostavby. Problém 
nastává s finančním krytím výstavby základní 
školy. Odborný odhad nákladů na výstavbu je  
ve výši cca 35 až 50 milionů korun, v závislosti 
na zvolené variantě. Obec je připravena se fi-
nančně spolupodílet na výstavbě, vybavení  
a uvedení do provozu nové základní školy.

Vyzývám proto kompetentní úřady k rych-
lému jednání. Pomozte s rozumným řešením 

krize v základním školství v postižených regi-
onech. Pomozte nám, starostům menších obcí  
a měst se zjednodušením čerpání finančních 
prostředků z Evropské unie pro tyto akce. 

Počty odkladů rozhodnou
Uhříněves – ZŠ U Obory od září otevře tři 

první třídy. Přijaty byly všechny děti, které patří 
do spádové oblasti. Podle počtu odkladů bude 
škola moci přijmout i některé „přespolní“ žáky.

Celkový počet žáků se v posledních letech 
velmi rychle zvyšuje. Jen pro srovnání - školní 
rok 2000/01 zahájilo 167 žáků, ale školní rok 
2013/14 již 365 žáků.

Všechny děti jsme přijaly
Kostelec n.Č.l. - Paní učitelky a páni učite-

lé přivítali 134 dětí, rodiče osmi z nich žádají  
o odklad a 19 ještě není rozhodnuto, zda o od-
klad školní docházky o jeden rok požádají. „Již 
nyní se tedy těšíme na nejméně 107 šikovných 
prvňáčků,“ uvedla ředitelka školy Jitka Kunte-
ová. „Přijímáme žáky až po naplnění kapacity 
školy, která bude od září 800 žáků. Letos jsme 
mohli přijmou všechny děti. Dětí s trvalým po-
bytem v Kostelci nad Černými lesy se dostavilo 
51, ze spádových oblastí 70, z nespádových ob-
lastí se k zápisu dostavilo 13 dětí.“

Prvňáčci do malé školy
Mnichovice – „Celkem se k zápisu dostavilo 

87 dětí, z toho 80 z našeho školského obvodu 
(Mnichovice, Hrusice, Všestary, Struhařov),“ 
napsala ředitelka Marcela Erbeková. „Žáci  
s trvalým bydlištěm mimo spádový obvod 
nebyli přijati a obdrží písemné rozhodnutí.  
U 4 dětí požádali rodiče o odklad školní docház-
ky. U některých dětí bylo doporučeno vyšetření  
v Pedagogicko - psychologické poradně. Doda-
tečnou žádost o odklad školní docházky mohou 
rodiče ještě podat do května 2014. Ve školním 
roce 2014/15 předpokládáme otevření 3 prv-
ních tříd, které budou stejně jako v letošním 
roce umístěny v malé škole na náměstí.“

Čeká nás celková rekonstrukce
Průhonice - K zápisu letos přišlo 72 dětí, při-

jatých je 70. Budoucí žáci prvních ročníků po-
cházejí z Průhonic, Herinku, Nupak, Dobřejo-
vic, Modletic, Popoviček a z Prahy. „Smlouvy 
o společném školském obvodu uzavřeny nemá-
me, ale paní starostka o nich jedná,“ uvedl zá-
stupce ředitelky ZŠ Průhonice L. Novák. 

„Od června plánujeme zahájit celkovou re-
konstrukci školy, jež bude probíhat na několik 
etap.“

Zápis v ZŠ Kostelec u Křížků

Moderní tělocvična v ZŠ Mirošovice

Zápis v ZŠ Strančice
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Život v kraji Život v kraji

nemáte garáž a přemýšlíte, 
jak vyřešit stání pro auto, aby 
bylo chráněno před nepřízní 
počasí? vyberte si v našem 
internetovém obchodě 
přístěnek pro auto. 

Naše carporty jsou vyráběny ze smrkového 
dřeva. Dřevěná konstrukce odolá nepříznivým 
povětrnostním vlivům a tato garážová stání se 
navíc stanou vkusným doplňkem vašich domů. 

Z nabídky si můžete vybrat stání pro jedno  
i více aut. Kromě toho vyrábíme i stání na za-
kázku, dle přání zákazníka.
Využijte výhod internetového obchodu 

V pohodlí domova si můžete vybrat z široké 
nabídky našeho internetového obchodu a my 
vám přístřešek pro auto, zahradní domek, box 
na dřevo nebo jiné zboží do 14 dní dovezeme  
a po dohodě i smontujeme. Zboží dopravíme na 
jakékoliv místo po celé ČR.
Poctivá řemeslná práce

Všechny naše výrobky jsou vyrobeny z kva-
litního, dobře vysušeného dřeva, které poctivě 

STÁNÍ PRO AUTA vyrobíme rychle, 
kvalitně a podle vašich představ

Havlíčkova 447, Sedlčany, 
Tel.: 606 076 736 

Internetový obchod DŘEVO PRO 
DŮM si získal mnoho spokojených 
zákazníků i z řad čtenářů Zápraží. 
Mezi nejprodávanější produkty pa-
tří zastřešení teras, garážová stání, 
zahradní domky a např. boxy na 
dřevo.

řemeslně zpracováváme. K povrchové úpravě 
používáme prostředky na přírodní bázi. Kon-
strukce jsou vyrobené z masivních hranolů, 
jež zaručují dobrou stabilitu a stoprocent-
ní bezpečnost výrobků. Za své zboží ručíme  
a poskytujeme dvouletou záruku. Naší velkou 
výhodou je, že jsme prvovýrobci a všechny 
výrobky vznikají u nás, v dobře vybavených 
výrobních halách s moderním zázemím. Díky 
tomu můžeme zajistit opravdu stoprocentní 
kvalitu a také nízkou cenu – nemusíme prodá-
vat přes zprostředkovatele. Naši 
zákazníci jistě ocení i to, že 
jsme variabilní a doká-
žeme se přizpů-
sobit ka-
ž d é m u 
p ř á n í . 
Jestliže si 
b u d e t e 
přát jiné 

rozměry, než jsou uvedeny v nabídce, budeme 
se vám snažit vyhovět. 

Venkovní dlažba, která se 
umí sama vyčistit

NOVINKA

OD ŘÍJNA 2013
ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚNĚ

HYLO®-FRESH

Zmírňuje podráždění očí způsobené vlivy z okolního prostředí, jako je např. 
intenzivní práce u počítače, suché klima v místnosti, průvan, nadměrné sluneční 
záření, prašné prostředí, pyl v ovzduší nebo nošení kontaktních čoček.

Oční kapky v systému COMOD® s hyaluronátem sodným 0,3 mg/ml 
a světlíkem lékařským

Spolehlivě zklidňuje a osvěžuje podrážděné oči

Vysoká přesnost dávkování, zaručené množství 300 kapek

Bez konzervačních látek a fosfátů

Snášenlivost s kontaktními čočkami

Také pracujete v  kanceláři a  také 
přijdete domů a pálí a svědí vás oči? 
Možná jste to dodnes nedokázali 
nazvat správným jménem, ale prav-
děpodobně trpíte tzv. syndromem 
kancelářského oka.
Pokud bychom pátrali po  hlavním důvodu, 
proč naše oči trpí, za  hlavního „viníka“ by-
chom mohli označit malou frekvenci mrkání. 
Při pohledu na  obrazovku monitoru máme 
totiž tendenci přestat mrkat a upíráme svůj 
zrak pouze na jeden bod na monitoru. 
Tento problém se stává aktuálním nejen pro 
dříve narozené, ale jeví se jako významný 
i pro dnešní mladou generaci, která násled-
kem pobytu v  klimatizovaných prostorách, 
celodenní prací na počítači či několikahodi-
novým sledováním televize pociťuje čím dál 
častěji na  vlastní kůži příznaky syndromu 
kancelářského oka. Mezi ně patří široká pa-
leta projevů od pálení, svědění, pocitu dráž-
dění cizím tělískem, přes světloplachost, 

rozostřené vidění, až po  zvýšené slzení či 
bolest při aplikaci očních kapek. Situace 
v čekárnách českých očních lékařů to pouze 
potvrzuje, celých 20% jejich pacientů při-
chází právě s těmito problémy. Je však třeba 
říci, že tento výčet není úplný, protože vní-
mání obtíží má ryze individuální charakter. 
Problémy totiž mohou vyvolat i hormonální 
změny, nošení kontaktních čoček nebo ved-
lejší účinky užívaných léků včetně antikon-
cepce. 

KDYŽ JE OKO SUCHÉ, 
POMÁHAJÍ UMĚLÉ SLZY
Pacientům, kteří trpí syndromem kance-
lářského oka, lékaři doporučují oční kapky, 
které označujeme jako tzv. umělé slzy. Při 
jejich volbě je však zapotřebí najít ty, které 
vám budou nejlépe vyhovovat. Někteří lidé 
například špatně snáší kapky s konzervanty, 
problémy dělají především lidem, kteří nosí 
kontaktní čočky. Naopak jim mohou vyhovo-
vat kapky s roztokem hyaluronátu sodného, 

který na povrchu oka vytváří rovnoměrný, 
stabilní a dlouho ulpívající zvlhčující fi lm. 
Spolu s přirozenými slzami tak napomáhá 
rychlejší obnově epitelu rohovky a tím i re-
generaci celého povrchu oka. 

Zdroj: Doktorka.cz

Osvěžení pro unavené a namáhané oči –
Hyaluronát sodný a světlík lékařský (Euphrasia)

Distributor v ČR:
URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Tel.: 323 622 750, Fax: 323 622 649, e-mail: info@ursapharm.cz, www.ursapharm.cz

SYNDROM 
KANCELÁŘSKÉHO OKA

JAK BOJOVAT SE SYNDROMEM 
KANCELÁŘSKÉHO OKA?
Samozřejmě důležité je zvolit vhod-
nou léčbu. Pokud vám nebudou 
první kapky vyhovovat, neztrácejte 
naději, i pro vás se jistě najdou ty 
správné. Vhodným pomocníkem 
může být i pravidelné cvičení oční 
jógy, která umožní rychlejší reha-
bilitaci po  celodenní práci, uvolní 
oční svaly a akomodaci. Její každo-
denní praktikování může pomoci 
předejít oční únavě a přispěje k za-
chování dobrého zraku.
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chcete, aby venkovní 
dlažba zůstala čistá a 
vypadala stále jako nová? 
pak vyzkoušejte převratnou 
novinku od společnosti 
diton – samočisticí dlažbu 
ekoaktiv.

Samočisticí dlažba EKOAKTIV využívá 
principu fotokatalýzy, kdy se působením světla 
vytvoří aktivní povrchová vrstva, která odpu-
zuje a rozkládá částice nečistot. Nastává samo-
čisticí efekt - částice nečistot jako např. saze, 
výfukové plyny, mech, řasy se pomocí sluneč-
ního záření naruší a první déšť je pak jednoduše 
smyje. Je to možné díky použitému pigmentu 
založeném na bázi oxidu titaničitého (TiO2).

Kde všude lze použít samočisticí dlažbu?
Oceníte ji na terasách, parkovacích místech, 

na chodnících a také na veřejných prostran-
stvích, kde hrozí velké znečištění. Je ovšem 

nutné zajistit k ploše s ošetřenou dlažbou pří-
stup slunečních paprsků.

Inspiraci najdete v Uhříněvsi
Zavítejte do značkové prodejny DITON 

v Uhříněvsi, kde najdete nejrůznější instalace 
betonových produktů DITON. Přijeďte se in-
spirovat, jak kreativně ztvárnit jakoukoliv ven-
kovní plochu, ať již s použitím různých druhů 
betonových dlažeb, obrubníků, palisád, ztrace-
ného bednění, štípaných plotových tvarovek, 
opěrných zdí, odvodnění nebo dalších produktů 
společnosti! Prodejnu s velkým areálem, kde je 
vybrané zboží přímo na skladě, najdete v prů-
myslové zóně v Bečovské ulici.

Výrobky DITON žádejte u vašeho prodejce 
stavebnin

Na webových stránkách www.diton.cz si 
můžete snadno vyhledat nejbližšího prodejce 
produktů DITON.

Technologie EKOAKTIV nijak výrazně 
nezdraží cenu běžné dlažby - na 1 m2 dlaž-
by připlatíte 120 Kč. Diton nabízí možnost 
naimpregnovat jakoukoliv dlažbu, kterou si 
vyberete. Nejedná se o nástřik, který by se 
mohl během užívání odřít, ošlapat či smýt. 
Impregnace je zapracovaná do samotného 
betonu, k její aplikaci dochází již při výrobě 
jednotlivých dílů dlažby.

Kontakt: 
DITON, s.r.o., 
Bečovská 939, Praha-Uhříněves, 
mobil: 731 627 314, 739 348 367, 
pracovní doba: po-pá od 7 do 17 hod., 
www.diton.cz

Jazzový večer a ochutnávka specialit

Jste srdečně zváni na ochutnávku 
29. a 30. března
■ naši kuchyň rozjíždíme na plné obrátky a zveme vás na ochutnávkový víkend  
29. a 30. března. připravíme pro vás obědové i večerní menu a vy nám řeknete, zda 
vám chutnalo.
29. března
■ připravili jsme pro vás jazzový večer s živou hudbou – vychutnejte si piano, saxofon, 
basu a samozřejmě kulinářské speciality.
novinky sledujte na facebooku nebo na www.alesso.cz. 
otevřeno každý den od 8 do 22 hod., v neděli od 13 do 21 hod. kontakt: club cafeé 
alesso, pražská 15, Mnichovice, tel.: +420 721 954 988, e-mail pension@alesso.cz. 

Do Clubu Café Alesso v Mnichovicích mů-
žete zajít hned ráno na snídani. Otevřeno je 
každý den od osmi hodin. Vybrat si můžete 
z mnoha druhů čerstvého pečiva a zákusků. 
Na výběr jsou domácí sladké dobroty – 
nejrůznější koláče, buchty, štrúdly, dortíky, 
muffiny a croissanty. 

■  Hlad můžete zahnat obloženými zapékaný-
mi bagetami Panini. Nabídku nyní rozšiřujeme  
o teplé snídaně. 
■  Od 1. dubna pro vás připravujeme pravidelné 
obědové menu a speciality k večeři. Maminky 
se mohou spolehnout, že u nás vždy dostanou 
dobrou polévku pro své děti. 
■ Club Cafeé Alesso má novou nekuřáckou část  
– zde najdete i dětský koutek.
■ V Clubu Cafeé Alesso vám nabídneme prvo-
třídní čerstvě praženou kávu. Ochutnat můžete 

speciální směs, kterou pro naši kavárnu připra-
vil mistr barista.
■ Zákazníkům velmi zachutnalo výborné víno 
z Kobylí – přijďte si vybrat „to své“ z našeho 
obsáhlého vinného lístku. Nově pro vás připra-
vujeme mezinárodní vinný lístek, abyste mohli 
ochutnat ušlechtilá vína z dalekých krajin. 

www.drevoprodum.cz

http://www.diton.cz
http://www.diton.cz/dlazba
http://www.alesso.cz
mailto:pension@alesso.cz
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děti z Mc beruška, které sídlí v skc 
ondřejov, velmi rády sportují. „děti 
vedeme k pravidelnému pohybu 
a pokud nám to počasí jen trochu 
dovolí, chodíme ven a jezdíme na 
výlety,“ říká oblíbená paní učitelka 
iveta zadáková. 

„Když je ošklivo, zajdeme do krásné tělo-
cvičny v SKC, kde děti učíme základním do-
vednostem jako je běhání, skákání, házení mí-
čem a také nechybí protahování a gymnastika. 
V malém sále cvičíme s velkými míči a over-
baly. Cvičení doprovázíme písničkami a bás-
ničkami. Děti si velmi oblíbily procházky po 
turistických značkách, kdy sledujeme trasu na 

Máme rádi cvičení a výlety
mapě, hledáme stopy, určujeme světové strany 
a zapisujeme cestu do deníku. 

Předškolní výchova a logopedie
Děti se u nás stále něčemu novému učí. Před-

školáci mají vlastní pracovní sešity, do kterých 
plní různé úkoly. Umějí velká i malá tiskací 
písmena a také trénujeme počty a procvičujeme 
jemnou motoriku. Nakoupili jsme nové didak-
tické pomůcky. Vyzdvihnout musím spolupráci 
s paní logopedkou Evou Hlušticovou, která síd-
lí v SKC Ondřejov a která za námi každý týden 
dochází.

do berušky mohou děti umístit i ma-
minky, které si přišly do skc zacvičit 
nebo jen posedět u kávy s kamarádkou. 
cena hlídání je od 7 do 14 hod. 300 kč. 
a od 7 do 19 hod. 400 kč, včetně jídla. 
sazba za hodinu 50 kč. v případě před-
platného na celý měsíc jsou ceny zvý-
hodňovány.
bližší informace na 
iveta.zadakova@seznam.cz, 
nebo tel.724 850 569.

Také už se těšíme na 7. března, kdy pře-
spíme ve školce, vlastnoručně si uděláme 
večeři (na minulé akci si děti samy obalo-
valy řízky), užijeme si „bojovku“ s bater-
kami v tělocvičně a druhý den pojedeme do 
Prahy do kina na Lego příběh a na závěr 
zajdeme na pizzu.

Nemusíte se  dlouhodobě objednávat
Hlídání funguje každý všední den v průběhu 

celého roku, a to  dopolední, celodenní i hodi-
nové, včetně zajištění stravy. Stačí zavolat den 
předem, případně brzy ráno (kvůli objednání 
oběda) a své dítě můžete v klidu přivést. V Be-

rušce hlídají dokonce i dvouleté děti (po doho-
dě možno i mladší), které mohou ve vedlejší 
místnosti nerušeně odpočívat po obědě.

Základní škola Magic Hill v Říčanech 
si dlouhodobě udržuje status moderní, 
úspěšné školy, která se vždy snaží být o 
krok před ostatními. ZŠ Magic Hill se 
může pochlubit mnoha úspěchy – pro-
bojovala se do finále soutěže „Nejlepší 
česká škola“ a nyní se jako první čes-
ká škola stala partnerem společnosti 
Microsoft Česká republika v projektu 
Partneři ve vzdělávání – dovednosti pro 
21. století.

Zeptali jsme se ředitele školy pana PhDr. 
Jana Vody, co považuje za hlavní cíl součas-
ného školství.

Domnívám se, že smyslem kvalitního vzdě-
lávání je připravit mladé lidi na budoucí život, 
čili vybavit je takovými znalostmi a dovednost-
mi, které jim pomohou naplnit osobní plány, 
začlenit se do společnosti a uplatnit se na trhu 
práce. Je pravděpodobné, že současné děti bu-

dou potřebovat dovednosti pro řadu zaměstná-
ní, která dnes možná ještě ani neexistují. Náro-
ky na vzdělání se tedy zásadně liší od toho, co 
bylo požadováno před pěti či deseti lety. S ohle-
dem na budoucnost se jedná o tzv. dovednosti  
21.století.
Můžete ve stručnosti představit projekt 
Microsoft Partneři ve vzdělávání – doved-
nosti pro 21. století, jehož jste v Čechách pi-
lotní školou?

Jedním z trendů směřujících k proměně školy 
z tradiční podoby k orientaci na budoucnost je 
model 21st Century Learning Design Rubrics, 
který zpracovala v rámci intenzivního výzkumu 
společnost Microsoft. Studie identifikovala šest 
hlavních cílů vzdělávání, které lze považovat za 
důležité pro budoucnost dnešních žáků. Je to: 
spolupráce, schopnost získávat znalosti, řízení 
sebe sama, řešení problémů a inovace, využívá-
ní informačních technologií a schopnost komu-
nikace. Tento vzdělávací systém je nyní postup-
ně zaváděn ve školách po celém světě. My jsme 
v Magic Hill již od vzniku školy kladli důraz 
na smysluplné vzdělávání v souvislostech, ko-
operativní výuku a problémové metody vyža-
dující vlastní aktivitu žáků. Souzníme s myš-
lenkovým proudem vzdělávání pro 21. století, 
a proto jsme jako vůbec první škola v Čechách 
do svého vzdělávacího programu tyto postupy 
zavedli.

Na smysl projektu a plány společnosti při 
výběru partnerských škol jsme se zeptali 
paní Jany Knesplové, manažerky projektu 
Partners in Learning ze společnosti Micro-
soft Česká republika.

Společnost Microsoft prostřednictvím svého 
mezinárodního programu Partners in Learning 
již více než 10 let investuje do školství a po-
máhá školám se zaváděním moderních vyučo-
vacích metod a technologií do výuky. Mezi 
nejzásadnější metodologie v oblasti rozvoje 
dovedností patří tzv. 21st Century Learning De-
sign – metoda vyvinutá ITL Research (Innova-
tive Teaching and Learning Research). 

Je pro nás potěšením, že můžeme podpo-
řit první českou základní školu v rozhodnutí  
systematicky zakomponovat tuto metodologii 
do výuky. Základní škola Magic Hill má všech-
ny předpoklady pro úspěšnou implementaci 
této metody – inovativní vizi vedení školy, nad-
šení pedagogů i skutečnost, že děti budou vede-
ny k rozvoji těchto klíčových dovedností již od 
útlého věku, kdy se formují jejich životní návy-
ky, postoje a rozvíjí se individuální schopnosti. 
Magic Hill se tak stává partnerskou školou čes-
ké pobočky Microsoft Partneři ve vzdělávání, 
která by měla sloužit jako reference a příklad 
dobré praxe pro další školy s podobnými cíli.

ZŠ Magic Hill se stala partnerem Microsoft ČR 
v projektu „Dovednosti pro 21. století“

Kontakt: www.magic-hill.cz

Společnost se zabývá výrobou a dopravou 
betonů od roku 2003. Provoz je plně automati-
zován. Nabízí širokou škálu betonů - podklad-
ní, konstrukční, cementové potěry a další be-
tony vyráběné dle platných předpisů. Zvládne 
uspokojit velké objednávky, ale neodmítne ani 
stavebníky, kteří si přijedou pro beton s vozí-
kem (minimální odběr je 0,2 m3). Samozřej-
mostí je doprava betonů na místo určení, pří-
padně přistavení čerpadla na beton. Lití z mixu 
je možné někdy řešit jen přídavným potrubím 
k mixu, které je poskytováno zdarma. Zavlhlý 

Betonárka Mukařov – pro malé i velké odběratele
betonárku Mukařov najdete v zadní části areálu stavebnin 
pro-doMa. „cestu“ sem našli a rádi se vracejí nejen 
stavební firmy, ale i drobní kutilové, kteří si chtějí opravit plot 
nebo vybudovat terasu. 

beton složí na předem určené místo, nebo pone-
chají po dobu zpracování přistavený kontejner 
s betonem.  
Písek, drti a kačírek na skladě

Vše je na skladě v dostatečném množství. 
Rozváží veškerý stavební materiál, např. kari 
sítě, cihly, balený cement apod. Skládání palet 
je možné hydraulickou rukou. 
Objednejte si kontejner

Kromě výroby betonu provádí ve spolupráci 

se společností 4eco s.r.o. odvoz a odstranění 
veškerého odpadu, tj. velkoobjemového, sta-
vebního, biologického i komunálního.

Odvoz odpadu je realizován pomocí vel-
koobjemových kontejnerů o objemu od 3 do  
11 m3. Samozřejmostí je jeho ekologická lik-
vidace v souladu se všemi právními předpisy.

Mimo jiné zajišťuje likvidace černých sklá-
dek. Služby jsou vhodné jak pro soukromé 
osoby při menších realizacích, přestavbách či 
vyklízení, tak i pro firmy zabývající se velkými 
projekty či provozy s potřebou dlouhodobého 
pronájmu kontejnerů s pravidelným svozem.    

Najdete nás: 
areál stavebnin pro-doMa, 
u Mototechny 89, tehovec.
Otevírací doba: Po-Pá: 8:00 - 15:00 hod.,  
Od dubna Po-Pá 7:00 - 16:30 hod., 
                  So 7:00 -12:00 hod., 
dispečink tel.: 721 870 737,
www.betonarkamukarov.cz

mailto:iveta.zadakova@seznam.cz
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Kde trávíte nejvíce času, když jste na 
dovolené u moře ?
Pravděpodobně jste nejraději ve vodě na 
mělčině, kde se bavíte, hrajete si
s dětmi, opalujete se a nebo se jen tak 
osvěžujete a rozhlížíte kolem.
Představte si, že jste doma v bazénu, 
který má vlastní pláž s pozvolným 
vstupem do vody, mělčinou pro děti, 
místo pro relaxaci s bublinkovou 
masáží, vodními masážními tryskami,
a dokonce i místo pro plavání
s protiproudem.
Přestavte si parné léto a dlouhý čas, 
který můžete v takovém bazénu prožít, 
namísto toho, abyste se jen osvěžili 
a po chvíli zase vylezli - tak jako
u běžných bazénů.
Představte si bazén, který si můžete 
kompletně přizpůsobit a který nádherně 
zapadne do vaší zahrady a bude ji 
zkrášlovat po celý rok, neboť je vyroben 
z přírodních materiálů.
Vodu v bazénu můžete mít standardně 
chemicky ošetřenou, případně slanou 
jako v moři, nebo dokonce s minerály 
(Magnesium, Potasium) pro osoby, 

které mají zdravotní problémy
s pokožkou. Koupání je pak dokonce 
zdravější než v Mrtvém moři. 
Toto vše vám nabídnou unikátní 
patentované bazény Biodesign, které 
vypadají jako přírodní jezírko.
Realizace bazénů Biodesign  je mnohem 
kratší než u klasických bazénů a je 
šetrná k okolí stavby. Během tří týdnů 
můžete mít na zahradě kompletní  
hotový bazén Biodesign. Zajišťujeme 
kompletní dodávku na klíč včetně 
zemních prací.
Pokud chcete vidět bazén Biodesign 
a materiály, z nichž je možno jej vyrobit, 
přijďte nás navštívit do naší prodejny 
v Říčanech, nebo zavolejte a my 
přijedeme za vámi. Kromě bazénů 
Biodesign máme v nabídce  všechny 
druhy běžných bazénů. Jsme rovněž 
specialisté na rekonstrukce a servis 
klasických bazénů.

BAZÉN NEMUSÍ BÝT JEN NA PLAVÁNÍ!

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Obraťte ve svém motoristickém kalendáři 
list na novou sezonu. U autorizovaných 
servisních partnerů ŠKODA na Vás čekají 
dny výhodné jarní péče. Naši specialisté 
zařídí vše tak, abyste si jaro za 
volantem Vašeho vozu užili co nejlépe. 
Zkontrolujeme funkčnost jeho řízení, 
podvozkových částí nebo osvětlení. 
U zjištěných závad Vám nabídneme 
opravu za příznivou cenu. Potřebujete 
vyčistit klimatizaci, přezout na léto nebo 
opravit poškozené čelní sklo? Vše pro 
Vás rádi zajistíme.

Dny výhodné jarní péče 
u autorizovaných servisů 
ŠKODA

VAŠE JARNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

Prodej náhradních dílů 
a příslušenství: 323 666 133
beno@benoricany.cz

Servis: 323 666 132
Odtah. služba: 723 850 333
Autopůjčovna: 323 666 130

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
www.benoricany.cz
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PROJEKT POPOVIČKY nabízí  
31 rodinných domů, z toho 16 řadových 
a 15 soliterních. 

Vyberte si některý z posledních 
volných domů 

Vybrat si můžete ze dvou variant – domy 
na klíč a domy, které si klient dokončí sám 
podle svých představ.
Nízkoenergetické řadové domy 4+kk (112 
m2) ve  tř. B se nacházejí na pozemcích 300 
m2. Komfortní bydlení zaručuje prostorná a 
otevřená dispozice přízemí, samostatné pa-
tro pro ložnici a dětské pokoje, nechybí tolik 
potřebné úložné prostory, velká koupelna a 
druhé WC se sprchovým koutem. Jihozápad-
ní a západní umístění domů zaručuje dostatek 
slunečního svitu po celý rok. Pozemek je plně 
zasíťován (obecní vodovod a kanalizace, plyn). 
Standardem všech domů je kvalitní zateplení 
a zvukové izolace, podlahové topení, okna s 
trojskly a tepelné čerpadlo voda-vzduch, jenž 
sníží náklady na vytápění až o 30%. Každý 
dům má své parkovací stání, příjemnou terasu. 
V ceně domu na klíč je navíc kompletní dokon-
čení interiéru.

Stačí vám jen 80 000 Kč
■ Developer vám nabízí poslední volné nízko-
energetické domy při měsíční hypotéce od 13 
000 Kč a vašem příjmu cca 25 000 Kč. V hoto-
vosti vám postačí 80 000 Kč. 

■ Domy se vyznačují velmi nízkými provozní-
mi náklady. Jsou stavěny z liaporových panelů 
- z keramického materiálu s vynikajícími izo-
lačními, tepelnými a akustickými vlastnostmi. 
■  Nabízíme vám zdarma konzultaci i zajiš-
tění hypotéky - s možností čerpání až 100%.
■ Domy mají tepelná čerpadla, která vám 
v zimě ušetří náklady za topení a v létě příjem-
ně chladí. 
■ V blízkém sousedství je atraktivní wellness 
hotel, obchod, dětská hřiště, tenisové kurty a 
mnoho cyklotras. 
■ Nastěhovaní možné léto - zima 2014.
O projektu se více dozvíte na našich webo-
vých stránkách. Pokud vás náš projekt a na-
bídka financování oslovila, rádi vás pozveme 
na nezávaznou schůzku, na které vám rádi 
zodpovíme další dotazy ohledně financová-
ní i domů, tel.: 774 03 07 07, 603 86 08 20,  
www.furud.cz

60% rezervováno

Dům na klíč 
za 3 390 000 Kč 
vč. vlastního pozemku

Kupón na slevu 
50 000 Kč

Dům k dokončení 
za 2 950 000 Kč 
vč. vlastního pozemku
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■ vyučený stavební zámečník se 
svářecím průkazem s dlouholetou 
praxí,  hledá z důvodu stěhování  
jakoukoli práci ve svém oboru, 
popřípadě jako řidič dodávky 
nebo údržbář (řidičský průkaz 
be, vzv), v okolí Říčan, kostelce 
n/č/l, Mnichovic na hpp nebo  Žl. 
Životopis zašlu.
Tel.: 775 934 132, 
e-mail: mikybajus@seznam.cz 

Soukromé lekce angličtiny 
a němčiny. Tel.: 733 363 404

■ Čenda Úklid – úklid oken, 
zimních zahrad, koberců, 
sedaček či pravidelné úklidy 
kanceláří, domů, zahrad. 
tel. 603 874 107. 
www.cenda-uklid.wbs.cz, 
cendauklid@seznam.cz

■ VODA - TOPENÍ, 
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE 
tel: 604 835 260, inhe@seznam.cz

veramachackova@mojericansko.cz

■  kurzy základní ovladatelnosti 
psů pro všechna plemena i křížen-
ce od 30.3. v zko na strašíně.
tel.: kosanová : 733 676 172

■  nemáte čas nebo recept 
moučníku, zákusku je příliš kompli-
kovaný - nevadí - nabízím upečení 
jakýchkoliv domácích moučníku 
z kvalitních surovin. ceny přimě-
řené. Čerstvost  zaručena. velké 
popovice, tel.: 773505229

■  Legner Hotel Zvánovice ( Pra-
ha-východ ) přijme KUCHAŘE / 
KUCHAŘKU. Tel.: 724 104 148, 
323 649 679, www.legner.cz,  
e-mail:  zvanovice@legner.cz

!!NABÍDKA PRÁCE!!

Firma SOPO s.r.o. se sídlem v 
Modleticích hledá do zakázko-
vého oddělení kolegyni/kolegu 
na poloviční úvazek. Fa. SOPO 
je dlouhodobě úspěšným doda-
vatelem rotorů a statorů, přede-
vším na německý trh. Vhodný 
uchazeč by měl mluvit komu-
nikativně německy (angličtina 
jako další jazyk výhodou), být 
pečlivý, komunikativní, ochot-
ný se učit a neměla by mu va-
dit rutinní práce. Nástup možný 
ihned. Nabízíme odpovídající 
platové ohodnocení, dlouhodo-
bou spolupráci, dobrou pracovní 
atmosféru, možnost komunika-
ce v cizím jazyce, firemní kur-
zy, možnost klouzavé pracovní 
doby.    

V případě zájmu kontaktujte:
Zdeněk Plášek
Tel.: 603 166 990
E-mail: zdenek.plasek@sopo.cz 

Moje říčansko hledá k externí 
spolupráci.
- Grafika
- externího šéfredaktora
- zpravodajce, dopisovatele
- distributory občasníku 
  do schránek z celého Říčanska
- domácí pracovníky na pc    
   zadávání inzerátů na inzertní  
   servery, účast v diskusích,  
   registrace do katalogů, pr
- obchodní zástupce
- it-Web – jednotlivé práce   
  různého charakteru –    
  programování, konfigurace, 
- se znalostí cizích jazyků – rj, 
uj, aj, nj, aj.
tel.:775 301 206 

veramachackova@mojericansko.cz

veramachackova@mojericansko.cz

Hledáme 
- prostor pro umístění serveru  
- výdejnu pro eshop +obchod
- skladové prostory pro zřízení    
  prodejního skladu
- kancelář  
  (jednotlivě i do hromady)
tel.: 775 310 206

Oblíbené a známé rodinné zahradnictví 
je od 1. března opět v plné pohotovosti a 
najdete tu vše, co potřebujete k péči o vaši 
zahradu. 
„Přijďte si vybrat semena zeleniny i květin, 
cibuloviny a hlízy pro jarní výsadbu. 
Nabídneme vám také nejrůznější potřeby pro 
výsev a výsadbu a prostředky pro ochranu a 
vitalitu mladých rostlin.

Kdo nestihl podzimní výsadbu ovoce, má 
nyní nejvyšší čas. Tradičně nabízíme kvalitní 
štěpy a jaro je velmi vhodné pro výsadbu např. 
broskvoní, kterým jde náš kraj velmi k duhu.

Na kontraktační výstavě letos v lednu jsme 

BŘEZEN - na zahrady honem!

vybrali spoustu krásných rostlin a opět řadu no-
vinek. Dodavatelé nás začnou zásobovat kolem 
poloviny března a my se budeme snažit vám vše 
nabídnout co nejdříve. Jen co to počasí dovolí! 

Letošní zima byla mírná a škůdci i choroby 
letos ideálně přezimovaly. Proto jsme stále ve 
střehu a hlídáme všechny příznaky,“ připomíná 
Petr Alfery a dodává: „Chce to nepodcenit pre-
venci, hnojit, používat podpůrné prostředky a 
hlavně přijít včas. Rádi vás přivítáme“.
ALFÍKOVY TIPY:
■  Opět udíme ryby ve vlastní udírně. K dostání 
jsou každý pátek po obědě, pro velký zájem do-
poručujeme rezervaci.

■  Letos velmi dobře zimovaly růže a můžeme 
opět nabídnout velmi krásný výběr zdravých 
rostlin, které letos pokvetou!
■  Očekáváme i letos silný výskyt moniliové 
spály (mrtvice) u meruněk, višní, třešní. Zásob-
te se včas vhodnými prostředky.
■  Hrušňová (jalovcová) rez, skvrnitost… Ne-
nechte si zničit stromy. Existují prostředky, kte-
ré vaše dřeviny ochrání. Rádi vám poradíme.
■  Zahradnictví Alfík naleznete i na facebooku,  
kam lze směřovat případné aktuální dotazy.

zahradnictví alfík najdete v louňovicích 
u silnice kutnohorská (na první hrázi). 
otevírací doba: po-so: 9 až 17 hod., 
ne: 9 až 12 hod., tel.: 606 494 939, 
723 516 513.

Téma: Daň z nabytí nemovitosti, dříve daň 
z převodu nemovitosti. Dle zákonu č. 340/2013 
Sb. O dani z nabytí nemovitosti platí od 1. 1. 
2014 následující pravidla.
Poplatníkem daně (sazba činí 4 %) je:
■ převodce (prodávající) při koupi nebo směně; 
nabyvatel (kupující) je ručitelem; 
■ nebo nabyvatel, pokud se na tom strany  
v kupní nebo směnné smlouvě dohodnou;
■ nabyvatel ve všech ostatních případech.

Od 1. 1. 2014 bude daň vypočítávána z ceny 
sjednané v kupní smlouvě nebo z tzv. srovnáva-
cí daňové hodnoty (která se rovná 75 % zjištěné 
ceny ze znaleckého posudku nebo 75 % směrné 
hodnoty stanovené finančním úřadem). V daňo-
vém přiznání si poplatník vybere, jestli chcete 
sjednanou cenu porovnávat s cenou zjištěnou 
znaleckým posudkem (poté jej přiloží jako pří-
lohu daňového přiznání) nebo zda nechá na fi-

nančním úřadu, aby sjednanou cenu porovnal se 
svými údaji o cenách daného typu nemovitostí 
v daném místě a čase (tzn. aby posoudil tzv. 
směrnou hodnotu). Pokud poplatník dá málo 
informací o převáděné nemovitosti (zohledňu-
je se druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení  
a stavebně technické parametry nemovité věci,) 
a finanční úřad proto nebude schopen směrnou 
hodnotu určit, vyzve poplatníka k předložení 
znaleckého posudku. Zdroj: spolupracující advokátní 
kancelář Vilímková, Dudák & Partners
Proč požádat o pomoc RE/MAX VIP?

Mnoho lidí se domnívá, že realitní kancelář 
a její služby nepotřebují, a proto zahájí prodej 
nemovitosti na vlastní pěst. Ovšem brzy zjistí, 
že existuje spousta odborných a právních pro-
blémů, se kterými si nevědí rady. Využijte naše 
služby. Kompletně, odborně a bezpečně zajistí-
me vše, co je s prodejem nemovitosti potřeba. 

Dobře známe Říčansko a celou oblast Prahy-
-východ. Díky široké síti našich poboček, zpro-
středkujeme koupi a prodej v celé ČR.
Ing. Monika Pešková, certifikovaná realitní 
makléřka 

RE/MAX VIP Říčany, Černokostelecká 
245/67. Tel: +420 773 981 729 
e-mail: monika.peskova@re-max.cz, www.re-
-max.cz/MonikaPeskova 

Pokud potřebujete Vy, Vaše rodina, přátelé 
či známí realitní služby, budu ráda, když se na 
mne s důvěrou obrátíte.

RE/maX VIP Říčany, certifikovaní makléři zaměření na 
oblast Praha - Východ pro Vás zajistí bezpečný prodej Vaší nemovitosti.

kancelář v Říčanech hledá vzhledem 
k rozvoji obchodu v této oblasti další 
schopné realitní makléře. 
v případě zájmu pošlete váš životopis 
na: filip.kovarik@re-max.cz

■ pronajmu pěkný byt 2+kk v Ří-
čanech, dlouhodobě, volný ihned, 
nájem 6900,- tel.: 777 636 206

■  přímý zájemce koupí ornou 
půdu, zahrady, pozemky mohou 
být v pronájmu zemědělcům. 
rychlá výplata peněz. vyplatím i 
dluhy a exekuce. tel.: 603 843 047

■  Ruční mytí aut po zimě, reno-
vace autolaků, čištění interiérů 
Využijte naše profesionální služ-
by. Automatické myčky mohou 
poškodit lak, zvláště u starších 
vozidel. Ruční mytí je šetrnější a 
umožňuje důkladně zbavit všech 
nečistot a zbytků soli i špatně pří-
stupná místa, jako je podvozek, 
nad a podkolí. V našem servisu 
si můžete objednat i kompletní 
vyčistění interiéru speciálními 
přípravky, včetně tepování pota-
hů. Objevily se po zimě na vašem 
autě nové škrábance a lak ztratil 
svůj lesk? Využijte naši službu 
renovace autolaků. Díky speci-
ální přípravkům získá lak nový 
ochranný film a zářivý lesk. Roz-
díl před a po ošetřením je viditel-
ný na první pohled.

Používáme profesionální stroje 

Autoservis STUDENTauto v Louňovicích
- ruční mytí aut po zimě

značky KÄRCHER, profesionální 
autokosmetikuu značky SONAX 
a personál je řádně proškolen. Zá-
kazníky přivítáme v příjemném 
prostředí, kde můžete počkat, než 
bude vaše zakázka vyřízena. Nabí-
zíme připojení na internet pomocí 
WIFI (zdarma), denní tisk a mož-
nost občerstvení.

■   Jarní přezouvání pneu + kont-
rola geometrie ZDARMA

Cena přezutí 4x kolo plechový 
disk 500 Kč, ALU disk 600 Kč, do-
dávky 800 Kč (uvedené ceny jsou 
bez DPH!) Uskladnění pneu 99 Kč 
za měsíc. Silnice rozbité po zimě 
dají vašemu autu pořádně zabrat, 
proto vám zdarma zkontrolujeme 
geometrii kol. Pokud naměříme 
odchylky, rádi vás objednáme na 
laserové seřízení.

Kontakt: 
STUDENTauto, Obecní 383, Louňovice (vedle zahradnic-
tví Alfík), tel.: 737 885 666 , tel./fax: 323 603 353, email: 
servis@studentauto.cz, autosklo@studentauto.cz, auto-
bazar@studentauto.cz, www.studentauto.cz

veramachackova@mojericansko.cz

trendem doby je neselhávat a nezatěžovat okolí. někdy nás ale 
problémy přerostou, a nedostane-li se nám včas lidské podpory, snad-
no ztratíme duševní rovnováhu. nejen láska dovede otřást půdou pod 
nohama, ale i úmrtí blízkého, starosti v práci či doma, nemoc, domácí 
násilí či jiný vážný nebo dlouhodobý psychický či fyzický problém.

Neřešené problémy mohou v naší psychice či na našem těles-
ném zdraví zanechat trvalé stopy.

nelze-li již myslet na nic jiného a smutná nálada nás řadu týdnů 
neopouští, je čas vyhledat odborníka, s nímž lze konzultovat problémy 
v diskrétním, klidném a bezpečném prostředí.

ačkoli to v době viagry a neurolu zní divně, psychoterapeut, pracuje 
pouze psychologickými nástroji. je průvodcem, který naslouchá s res-
pektem k vaší jedinečnosti, k vašim potřebám a problémům.

Harmonia – psychoterapie 
opletalova 25, praha 1 (blízko u hlavního nádraží, Masary-
kova nádraží a metra c)
Mobil : +420 720 995 649, +420 728 964 365
www. harmonia psychoterapie.cz

Jak vám může pomoci 
psychoterapie?

Hormonální jógová terapie přirozeně od-
straňuje potíže způsobené nízkou hladinou 
hormonů, nedostatečnou činnost štítné žlázy, 
premenstruační syndrom, symptomy přecho-
du, urogenitální suchost, nespavost, emocio-
nální nestabilitu, nepravidelnosti menstruace, 
ztrátu ovulace a menstruace, pocity stresu, 
paniky, deprese a nerozhodnosti, návaly, ztrá-
tu vitality, migrény, intelektuální symptomy, 

HORMONÁLNÍ JÓGOU ZA LEPŠÍM ZDRAVÍM 
snížení paměti, snížení libida, syndrom kar-
pálního tunelu, cysty na vaječnících, PCO, 
neplodnost, předčasný přechod, akné, suchou 
pleť, vypadávání vlasů a lámavé nehty, in-
kontinenci, osteoporózu 

Na základě vědeckého výzkumu byly pro-
kázány účinky tohoto cvičení u všech účast-
nic, které HJT  praktikovaly.                               

Kontraindikace: těhotenství,endometrióza-

,rakovina prsu, krátce po operacích, pokroči-
lá osteoporóza, zvýšená funkce štítné žlázy, 
zánět vnitřního ucha, srdeční potíže nebo po 
operaci srdce, před operací slepého střeva 
nebo krátce po operaci, krátce po hysterek-
tomii, velký myom, nespecifikované bolesti 
břicha. 

Více na www.hormonalni-jogova-terapie.cz  
nebo tel.: 606 738 530

„v březnu již můžete začít kontrolovat stav trávníků. pozor! 
pokud nejsou dostatečně proschlé, zbytečně po nich 
nešlapte a ani je zatím nehrabte. dopřejte jim dolomitský 
vápenec, nebo některý z prostředků proti mechovitosti a 
případně už i jarní hnojení. tyto prostředky i ostatní potřeby 
pro jarní údržbu vám můžeme v dostatečném množství i 
sortimentu nabídnout“, říká petr alfery, majitel zahradnictví 
alfík v louňovicích.

mailto:monika.peskova@re-max.cz
http://www.re-max.cz/MonikaPeskova
http://www.re-max.cz/MonikaPeskova
mailto:servis@studentauto.cz
mailto:autosklo@studentauto.cz
mailto:autobazar@studentauto.cz
mailto:autobazar@studentauto.cz
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www-pro-tir.cz

výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu, 
množství a kapacitě za kilogram 8,- kč!

jan slavík
tel: 725 935 531

rožníček jan 
tel: 774 333 872

!akce baterie!
12v 180 ah 1000 a při vrácení váhově 

stejné baterie  2.850,- bez dph    
12v 225ah 1150 a při vrácení váhově 

stejné baterie  3.650,- bez dph

vysoká kvalita 
nejlepŠÍ ceny 

autobaterií
akce

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

při výměně čelního skla 

finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 
ve vaší obci
■ Vysoká kvalita
■ Rozumná cena
■ Zpráva o kontrole a čištění 
spalinové cesty pro pojišťovny
■ Objednávky: 323 603 444
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PRONTO Říčany Vybavení koupelen + vzorkovna 
 Voda – topení - kanalizace 

      již při nákupu nad 5000,- 
Kč Černokostelecká 152/62,   tel.: 323602235    Po – Pá 7:30 – 17:00  So 8:30 – 12:00    www.pronto-ricany.cz 

 

 SPECIÁLNÍ 
  SLEVY  

SLOSOVÁNÍ  ÚČTENEK  A  FAKTUR  O  CENY  STÁLE  POKRAČUJE !! 
Pravidla a výsledky jsou vyvěšeny na prodejně a na www.pronto84.webnode.cz 

 

 
 Při nákupu materiálu u nás, můžeme 

vám doporučit instalatéry - topenáře 

tento pneuservis vám umožní pohodlné přezutí 
automobilu přímo v centru města. Čekání zpříjemňují 
i velkorysé parkovací plochy a útulná čekárna 
s občerstvením a wi-fi připojením. veškeré služby jsou 
prováděny na počkání, bez termínů.

PNEU-CENTER 
TOMIC 
Kostelec 
nad Černými lesy

Přezouvání a vyvažování pneumatik pro všechna vozidla osobní, 
SUV,  OFF road, 4x4, dodávková a užitková do 3,5 t.

Dlouholeté zkušenosti, profesionální služby a moderní vybavení 
umožňují vyvažování i kol nestandardních, bez středového otvoru 
(Peugeot, Citroen), zesílených, nízkoprofilových a runflatových.

Možnost uskladnění zákaznických pneumatik.

Prodej nových pneumatik a disků všech značek a cenových 
kategorií

Díky přímé spolupráci, mimo jiné, s firmou Pirelli nabízí zajímavé 
výhody pro zákazníky - např. 6měsíční garance na nově zakoupené 
pneumatiky zn.Pirelli, při jejich poškození. 

Plnění pneumatik dusíkem - pneumatiky ztrácejí méně tlaku, menší 
opotřebení, stabilní jízdní vlastnosti, více najetých km, zpomalení 
oxidace disků a ventilků. Dusík používají i piloti F1.

Při závazné objednávce do konce března získáte speciální cenu na 
letní pneu.

Kontakt: PNEU CENTER TOMIC, Kutnohorská 24, Kostelec 
n.Č.l., otevírací doba: Po - Pá 8 – 17 hod., So 9 – 12 hod. 
tel.: 321 697 575, 739 096 475, 
e-mail: tomicpneu@seznam.cz, www.tomicpneu.cz.

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
zakládání a sekání trávníků
stříhání živých plotů
kácení a prořez stromů
výsadby dřevin
               a další práce . . . 

jiří Šulc, všestary
tel.: 605 902 857

wwww.zahrady-sulc.webnode.cz

mailto:tomicpneu@seznam.cz
http://www.tomicpneu.cz


pelety Ø 6mm
dřevěné pelety-bílé (bez kůry) z čistého 

suchého smrkového dřeva (piliny a hobliny) 
– certif. dle rakouské Ö-norM M7135 – 

vyrobené v Čr. aktuální ceny na 
www.espedi.cz nebo telefonicky 

na tel. 777 283 009, 321 770 400.
sklad v olešce u kostelce n. Č. lesy 
v bývalém jzd. baleno v 15kg pytlích. 

na paletě 1050 kg.

zaprazi.eu  |  3130  |  zaprazi.eu
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MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

210x100x5
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SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO

pelety a brikety
Štěpkování větví do průměru 10 cm

sklady-odběrná místa: 
prusice (tel.608 302 917)
všestary (tel.777 280 341)

otevírací doba: po-pá: 7-17  so:7-13
ceník: www.broukal.cz

výroba a čerpání betonu
prodej písků, drtí, kačírku
výstavba základových desek

beton strančice s. r. o.
b

e
to

n
á

rk
a

betonstrancice@cmail.cz
www.betonstrancice.cz

svojšovice 27
251 63 stránčice 
tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

www.svetdetinadlani.cz

tel.: 602 800 909
www.budkazahrady.cz

VAŠE ZAHRADA 
SE PROBOUZÍ 
A                              S NÍVáš zahradník

Aktivita měsíce: řez ovocných stromů, 
návrhy zahrad

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Jitka Zábrahová tel: 732 160 819

•Konverzace
•Příprava na zkoušku
•Gramatika
•Doučování

Zkušená lektorka s dlouholetou
praxí nabízí hodiny angličtiny:
od začátečníků po pokročilé

Zkušená lektorka s dlouholetou
praxí nabízí hodiny angličtiny:
od začátečníků po pokročilé
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■ čtvrteční dopolední cvičení pro ro-
diče s dětmi
■  středeční jóga pro maminky s do-
zorem dětí
■  úterní výtvarné tvoření pro děti
Průběžně otevíráme kurzy plavání pro 
děti.

NOVINKY VE SVĚTĚ DĚTÍ 
NA DLANI

informace najdete na

AUTEX PRAHA s.r.o.
Zemní a bourací práce

minibagr + UNC
SUTĚ – ODPADY – ŠTĚRKY – PÍSKY

❚ Kanalizační a vodovodní přípojky ❚ Příjezdové cesty ❚ Demolice
❚ Výkopy bazénů ❚ Terénní úpravy ❚ Pokládky zámkové dlažby 

❚ Výstavba R.D. ❚ Prodej tříděné kompostované zeminy

+420 777 322 135 
Tel. dispečink:

Zemní a bourací práce

SUTĚ – ODPADY – ŠTĚRKY – PÍSKYSUTĚ – ODPADY – ŠTĚRKY – PÍSKY

Zemní a bourací práce

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
360 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

OPRAVY CHLADNIČEK,
MRAZNIČEK 
AB SERVIS

jaroslav kubíček,
tel. 603 464 367

pod jiřím 205, Mirošovice
ZEMNÍ PRÁCE, 

autodoprava, kontejnery
zakládání zahrad

prodej: písky, drtě, recykláty,
zemina tříděná, zahradní substráty

737 651 630
www.zemniprace-bartoska.ic.cz

Nabízíme:
● vyhledání pramene se zárukou
● projekty – HG posudky – st. povolení
● vrtání průměrem 150-254 mm
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

Tel: 606 840 202, 602 370 948
e-mail: stecher@studnarstvi.cz 

možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA



Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:          

skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz

Připravte se na pořádnou změnu. Yeti Vás dostane svým designem, technickými vychytávkami i bohatou 
základní výbavou. K ní patří například systém Off-road u vozů s pohonem 4x4 pro jízdu náročným 
terénem, praktické tažné zařízení, robustní tmavé nárazníky nebo paket pro špatné cesty bezpečně 
chránící podvozek za všech okolností. Navštivte nás a objevte nové možnosti, které se Vám nyní nabízejí.

ŠKODA Pojištění ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Nové zážitky 
už čekají

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Yeti Outdoor: 5,1–8,0 l/100 km, 132–189 g/km

Nová ŠKODA Yeti Outdoor

TUkas a.s., K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10
Tel.: 267 229 310, skoda@tukas.cz, www.tukas.cz                      Servis 7 dní v týdnu

YetiOutdoor_210x147.indd   1 13.2.2014   15:26:34

OPEL 24 HODIN

NEZMEŠKEJTE LEGENDÁRNÍ AKCI.
Pouze od pátku 7. 3. od 12.00 do soboty 8. 3. do 12.00. Navíc získáte:

   Originální střešní nosič v hodnotě až 5 000 Kč        Zimní pneumatiky při financování Opel Finance

   Opel Pojištění s 0% spoluúčastí a roční dálniční známkou     

   Vybrané originální příslušenství Opel se slevou 50 %      

AUTO-STAIGER CZ a.s., Černokostelecká 621/122, 108 00  Praha 10                       www.autO-staIger.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,9–7,2 l/100 km, 104–169 g/km. opel.cz     infolinka: 800 101 101     Opel Pojištění     Opel Finance

SLEVY AŽ  
250 000 KČ 


