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9 Muzikálová zpěvačka Martina Čechová ze Strančic - Světoznámý 

klavirista Libor Nováček z Kamenice - Antonín Panenka 
z fotbalisty golfistou - Co se dělo a co se bude dít v našem kraji
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úVODNÍK
Milé čtenářky a milí čtenáři!

Zahajujeme třetí rok časopisu Zápraží. Celé 
dva roky se s vámi ve svém úvodníku dělím 
o dojmy ze života v našem regionu a hledám 
návod, jak být dobrý rodič a dobrý soused. 
Taky vás občas napadne, když současně s jed-
ním dítětem řešíte jeho roztržené kalhoty, dru-
hé se dožaduje pití, do toho hledáte takové to 
udělátko k vysavači, monitorujete bublající po-
lívku na plotně a komunikujete přes mobilní te-
lefon tak legračně zastrčeným mezi vaše ucho 
a rameno, jak to všechno naše babičky zvlá-
daly? Pravda, ten mobil neměly, a je vlastně 
otázkou, zda tím pádem měly život jednodušší 
či složitější. To my donekonečna vyděláváme 
na stroje a přístroje, které nám šetří čas, aby-
chom mohli vydělávat. Šetříme na auto, kte-
rým za prací jezdíme. Ti ještě movitější vydě-
lávají i na zahradníka a ten  se jim stará o za-
hradu. A výsledkem je, že většinu času takový 
hodně vydělávající člověk tráví v práci, která 
ho často štve. Ví, co je nechutenství ze stre-
su, hemeroidy a ztuhlá záda (užitečným radám 
fyzioterapeutky patří strana 18). Propásne tu 
nenapodobitelnou krásu květů rododendro-
nů na prahu jejich plnoletosti (Václav Větvič-
ka vás na straně 10 pozve nejen na rozkvetlý 
Štiřín), neví jak a o čem mluvit se svými pří-
buznými (silný příběh Setkání s láskou si pře-
čtěte na straně 16), děti vezme tak nanejvýš do 
ZOO (přehled akcí pro rodiny s dětmi najdete 
tradičně na straně 11) a CD s nahrávkou kla-
sické hudby (snad vás potěší rozhovor s kla-
vírním virtuózem Liborem Nováčkem na straně 
6), které si koupil „aby doprčic taky trochu žil 
kulturou“, mu hraje v autě, zatímco se rozči-
luje v zácpě před Prahou. (A už toho nechám, 
protože vy určitě žijete jinak, lépe.)  
Je květen, tak se podle toho prosím chovejte. 
Užijte si nejednu hezkou chvilku s tím správ-
ným člověkem. Naplňte si oči a duši zelení. 
Vyrazte pěšky naším krajem za Prahou, třeba 
po stopách Kocoura Mikeše (viz strana 5). To 
je ten kocour z dob, kdy naši předci zvláda-
li všechno potřebné, místo mluvících krabiček 
(rozuměj telefonů) s nimi žila mluvící zvířata, 
a lidé si o všem, co se děje na zápražích, uměli 
povídat. My se o tom v našem komunitním mě-
síčníku i nadále budeme snažit psát.          
Mějte se májově.

Vaše sousedka
Dita Fuchsová

Šéfredaktorka Zápraží

4 – 5 Dění kolem nás (Říčany, Strančice,   
 Tehov, pohádkové Hrusice, přehled akcí)

6  Rozhovor s klavíristou Liborem   
 Nováčkem

7  Rozhovor se zpěvačkou Martinou   
 Čechovou

8  Dění kolem nás (skauti, Říčany)

9  Sport (Antonín Panenka golfistou, ragby)

10  Větvičky štiřnského zámku

11  Drobotina (program mateřských                 
 a rodičovských center)

12-13  Kultura (Rockování, ZUŠ Říčany,   
 přehled akcí)

14-15  Místní akční skupina MAS

16-17  Studentské stránky

18  U jednoho stolu (fyzioterapeutka, farář)

19  Kořeny Okrašlovacího spolku

20  Zdraví (prevence civilizačních chorob,  
 tuberkulóza)

21  Písmenková sudoku

22  Poradna (hlídání předškolních dětí)

23  Zápraží ve světě 

32  Sudoku, křížovka, vylosovaní čtenáři

Autor fotografie na titulní straně:
Petr Hněvsa
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již od 189 900 Kč*

již od 167 900 Kč* již od 279 900 Kč*

ŠROTACE CEN!

www.fiat-krenice.cz

Autocentrum ROŠKOTA - JANOUŠEK s.r.o.
Křenice 101, 250 84 Praha - východ
tel.: 323 605 313 - 6, tel./fax 323 603 646
email: fiat.krenice@seznam.cz

Otevírací doba:
Po - Pá 7:00 - 18:00

So 8:00 - 12:00

* Ceny platí při platbě v hotovosti. Z uvedených cen můžete získat bonus 30 000,-  
Kč, který získáte při využití financování leasing-úvěr.

w w w.okna.eu

Černokostelecká 53/17, Říčany
Říčanská 78, Jesenice
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Ř Í Č A N Y P R A H A  4 Č E S K Ý  B R O D BENE ŠO V V L A Š I M J E S E N I C E

telefon: 773 360 000
e-mail: okna@okna.eu

největší výrobce oken v ČR a SR

do seznamu schválených
 výrobků i dodavatelů

jsme zařazeni

pro dotace z programu
ZELENÁ ÚSPORÁM s námi



Takhle jsme vítali jaro ve Strančicích. Sešli jsme 
se v docela hojném počtu rodiny ze Strančic 
a Všestar, z Kunic Vidovic, ale i z Mnichovic, 
z Velkých Popovic, dokonce z Kamenice a z 
Říčan a z Uhříněvsi. Jedna rodina dokonce při-
jela z Průhonic a dvě dokonce až ze severu Pra-
hy. Sešlost probíhala ve venkovském tradič-
ním stylu po staročesku. Po uvítací hře na ry-
bičky a rybáře jsme dostali zprávu od Médi ze 
Strančických lesů, abychom přišli ke kapli sv. 
Anny skončit se zlou zimnicí Morenou - Ma-
řenou. Vypravili jsme se v poklidu až do lesa 
k Anně, kde jsme všem synkům upletli pomláz-
ky a dcerkám věnečky s pestrými pentličkami. 
Studánková víla nám všem pomohla a zvládli 
jsme to. Pak se objevil Méďa a pověděl, ať vy-
robíme Morenu a že by rád vyzkoušel děti při 
jarní zkoušce, jak jsou šikovní. Nakonec upek-
li voňavé buřtíčky a nakonec upálili zlou zimni-
ci, jak je dáno a jak zavelel Méďa, abychom už 
konečně zimu zahnali pryč.

Poslední březnovou neděli po posunu času nikdo 
kupodivu nezaspal a tak se sešlo kolem 33 dětí ve 
sport centru na dětském karnevale v Kunicích. 
Přišlo mnoho pohádkových postaviček a nad-
přirozených bytůstek, víly - Eliška, Nelinky, 
Viktorka, Evelínka, Valinka, Anička, tři bubáci 
-strašidla, lesní skřítci, vodník, tma, ale i černá 
kočička, Zorro, pirát, červená karkulka Jůlinka 
přispěchala a další. Tančila se makarena, Jede, 
jede mašinka, klouzali se a dělali kotrmelce 
a stavěli hrad z kostek. Nejtěžší bylo podlézání 
tyče, kde se s batolátkem přidali i někteří rodiče. 

Vážení občané a rodáci, srdečně Vás všechny 
zveme na oslavy 700 let Tehova, které budou 
s následujícím programem: 

Středa 13. května

19,00 hod. 
Slavnostní zasedání Zastupitelstva obce Tehov 
v kulturním sále obecního úřadu. 

Sobota 16. května 

Den otevřených dveří u rybářů na rybníku 
u Světic.

Začátek ve 14 hodin s tímto programem:
Dětská soutěž s rybářskou tématikou o pěkné 
ceny
- chytání na udici
- chytání na suchu
- odhod na dálku

Soutěže pro děti v rámci Dětského dne.

Občerstvení po celé odpoledne pro děti i je-
jich doprovod:
- čerstvé smažené ryby
- výborné párečky
- limonády

- točené pivo

Večerní opékání špekáčků u táboráku.

Akci zajišťují členové MO rybářů ve spolu-
práci s obecním úřadem v Tehově

Sobota 23. května  

Program Sboru dobrovolných hasičů:

Od 10 – 12,30 hod.: 
Hasičská zbrojnice – Den otevřených dveří spo-
jený s prohlídkou historické hasičské techniky. 

Od 13 hod.:
Cvičné hřiště nad čistírnou odpadních vod:
- soutěž družstev o ceny
- ukázka současné hasičské techniky

Celé odpoledne občerstvení s hudbou. 

Sobota 30. května

Hlavní program 700 let obce Tehov:

10 – 16 hod.
Základní škola Tehov -  výstava z historie obce 
Tehov

14 – 19 hod. 
Na návsi a na hřišti vedle základní školy: 
- vystoupení žáků základní školy v Tehově
- vystoupení skupiny Taekwon-Do pod vedením 
Vladimíra Machoty
- hudební program pro děti

K poslechu bude hrát kapela VYSOČINKA. 
V průběhu programu bude připraveno občerst-
vení – vepřové hody, točené pivo, limonády.
Prodej pamětních mincí k 700. výročí Obce 
Tehov, suvenýrů a upomínkových předmětů.
 
20 hod. – 02 hod
V kulturním sále Obecního úřadu v Tehově
Taneční zábava – k tanci a poslechu bude hrát 
kapela VYSOČINKA
 
Ve 22 hod. OHŇOSTROJ

700. VÝROČÍ VZNIKU ObCE TEHOV

VÍTÁNÍ JARA
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Nedělní pochod s Líbou

24. května zve KČT  ŘÍČANY  -  RADOŠOVICE na pochod  po trase Srbsko – lomy Amerika – Karlštejn. Délka pochodu 14 km. Odjezd vlakem:  
z Říčan  7.37 hod.,  z Prahy hl.n.(směr Beroun) 8.16 hod. Zájemci o pochod prosíme o potvrzení účasti alespoň 3 dny předem na telefonním čís-
le 723  513 431 pí Rohoškové.
více najdete třeba na www.vysokyles.cz

AKCE V REGIONU

SOKOLSKÁ AKADEMIE
Nejen sokolové z domácího Sokola Říčany 
a Radošovice, ale i Strančic a Lysé nad Labem, 
předvedli svoje dovednosti v sobotu 18. dub-
na na svojí Akademii před přeplněnou sportov-
ní halou v Říčanech. Rodiče a děti měli ukázky 
ze své cvičební hodiny a z lehké atletiky. Roc-
kenroll předvedli členi Taneční školy TWIST  
a to jak formace Pink, Tequilas, Závoďák, 

Twist ladies a Malý chlap, tak i dětské a junior-
ské páry ale i slečny ze Sokola Strančice. Ženy 
předvedly svoji sestavu pod názvem Vzpomín-
ka na slet. Starosta Sokola bratr Kubeš pak oce-
nil nejlepší mladé reprezentanty, kteří se v loň-
ském účastnili různých soutěží a závodů. 

Petr Hněvsa

Téměř 600 účastníků  akce Čistý Ladův kraj 
se zasloužilo o úklid přírody v okolí obcí, tu-
ristických cest a cyklostezek.  V 10 obcích La-
dova kraje -  v Kamenici, Louňovicích, Miro-
šovicích, Mnichovicích, Ondřejově, Říčanech, 
Senohrabech, Struhařově, Velkých Popovicích 
a ve Všestarech -  uklízeli  dospělí i školáci. 
Naplnili všechny kontejnery, které sponzorsky 
přistavily firmy ASP a ASA a uklidili i něko-
lik černých skládek. Rekord vytvořila Kameni-
ce, kde se akce zúčastnilo 320 dětí ze Základní 
školy a 20 skautů. Ladův kraj, MAS Říčansko 

a Ekocentrum Říčany děku-
jí  všem dobrovolníkům a spon-
zorům, kteří odlehčili přírodě 
a přispěli k tomu, aby se všichni 
v regionu cítili příjemně. 
Akce byla realizována v rám-
ci mezinárodní kampaně Ukliď-
me svět. 

TZ

ČISTÝ LADůV KRAJ

Dění kolem nás Dění kolem nás

PROGRAM TUDYZNUDY - Pravidelné schůzky se odehrávají v barevné tělocvičně na OÚ v Jevanech. 

4. 5. PO   18.30-20hod.  HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ A SHIATSU s Irenou Sladkou (dospělí)                                        
5. 5. ÚT   10-12hod.  R. C.TUDYZNUDY – HRÁTKY S BATOLÁTKY
6. 5. ST   18-19hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
7. 5. ČT   10.30-11.30hod.  SHIATSU PRO RODIČE S DĚTMI s Irenou Sladkou
               16-18.30hod.  R. C.TUDYZNUDY – HRY A ŘÍKADLA
11. 5. PO  18.30-20hod.  HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ A SHIATSU s Irenou Sladkou (dospělí)
12. 5. ÚT  10-12hod.  R. C.TUDYZNUDY – HRÁTKY S BATOLÁTKY
13. 5. ST  18-19hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
14. 5. ČT  10.30-11.30hod.  SHIATSU PRO RODIČE S DĚTMI s Irenou Sladkou
               16-18.30hod.  R. C.TUDYZNUDY – HRY A ŘÍKADLA
18. 5. PO  18.30-20hod.  HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ A SHIATSU s Irenou Sladkou
19. 5. ÚT  10-12hod.  R. C.TUDYZNUDY – HRÁTKY S BATOLÁTKY
20. 5. ST  18-19hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
21. 5. ČT  10.30-11.30hod.  SHIATSU PRO RODIČE S DĚTMI s Irenou Sladkou
               16-18.30hod.  R. C.TUDYZNUDY – HRY A ŘÍKADLA
25. 5. PO  18.30-20hod.  HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ A SHIATSU s Irenou Sladkou
26. 5. ÚT  10-12hod.  R. C.TUDYZNUDY – HRÁTKY S BATOLÁTKY
27. 5. ST  18-19hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
28. 5. ČT  10.30-11.30hod.  SHIATSU PRO RODIČE S DĚTMI s Irenou Sladkou
               16-18.30hod.  R. C.TUDYZNUDY + KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST

V případě velmi krásného počasí se naše schůzky s dětmi včetně cvičení shiatsu odehrávají venku.
Více na www.tudyznudy.eu, tudyznudy@email.cz.

Letos již popáté můžete zavítat na pohádko-
vou naučnou stezku Cesta kocoura Mikeše na 
motivy pohádky Josefa Lady. Po trase můžete 

navštívit řadu razítkovacích 
míst, v Hrusicích bude ote-
vřen bezplatně památník Jose-
fa Lady. Turistická trasa z Hru-
sic do Říčan má 12. pohádko-
vých zastavení s úryvky z knihy 
Mikeš. Akci organizuje Svazek 
obcí Ladův kraj ve spolupráci 
s Klubem Cesta, Dětským hu-
debním souborem Mikeš, Klu-
bem českých turistů Říčany 
a Skautem Říčany. 

Fotografie je z loňského 
ročníku.

MIKEš POPÁTé

 Program:
  Kulturní program v Hrusicích od 9.30 hod.

  Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady
  Mnichovické kramaření od 11.00 hod.
  Překvapení a soutěže na trase
  Dětské hrátky o století zpátky v Říčanech od 14.00 do 17.00 hod.
  (slosování razítkovací soutěže)

Svazek obcí Ladův kraj

POHÁDKOVĚ NAUČNÉ STEZKY
na kole i pěšky

CESTA KOCOURA MIKEŠE
A

POHÁDKOVÉ HRUSICE

Akce se koná ve spolupráci s Klubem Cesta,
Dětským hudebním souborem Mikeš,
KČT Říčany Radošovice,Skautem Říčany.

5. ročník
 sobota 23. května 2009 v 9.30 hod. v Hrusicích

Sponzoři akce:

ZÁMECKÁ VÝROBNA UZENIN spol. s r.o.

PEKAŘSTVÍ FRYDRYCH

Mediální partneři:



Libor Nováček, letos třicetiletý světoznámý 
klavírista, začínal v Kamenici, kde také chodil 
do školy. Získal mezinárodní renomé za svo-
ji interpretaci děl Johannesa Brahmse a Fe-
rence Liszta a přes svoje mládí je srovnáván 
s velkými umělci, jako byl C. Arrau nebo                                  
W. Kempff. Jeho interpretace je popisována 
jako „mimořádně poetická a niterná“. Libo-
rův poslední CD s díly J. Brahmse, který vy-
šel v září 2008, je zcela mimořádně hodnocen 
v řadě hudebních recenzí a tato „naprosto str-
hující nahrávka“ získala ohodnocení 5***** 
a „Instrumental Choice“ v BBC Music Magazi-
ne. Libor Nováček vystoupí na Mezinárodním 
hudebním festivalu Pražské jaro v Rudolfinu 2. 
června na večerním koncertu. Zahraje Sonátu 
F dur Josepha Haydna, od Clauda Debussyho 
Preludia a od Bohuslava Martinů Tři české tan-
ce. Zeptali jsme se ho:
Jak se stát dobrým klavíristou?
To je otázka nezodpověditelná. Je to dar od 
Boha, talent, práce, zodpovědnost, podpora ro-
diny, přátel, partnerky, známých…. Nestačí jen 
začít od malička, ale nutné je probojovat se přes 
období, která jsou složitá – malé dítě, teenager 
atd… Určitě to není práce srovnatelná s mno-
ha normálními povoláními, je tu několik desítek 
faktorů, které člověk musí splnit, ale ani po je-
jich splnění úspěch garantován není.

Kdy jste začal?
Ve čtyřech letech jsem začal zpívat. Následova-
ly i začáteční hodiny u klavíru – protože jsem 

nechodil do školky, naši mě spíš z legrace za-
psali na kurz mého strýce. Po necelém roce 
jsem se naučil jednoduché skladbičky a ty jsem 
zahrál na koncertě. Tam strýc rozpoznal troš-
ku talentu, a proto se rozhodl se mi intenziv-
něji věnovat.

Museli vás coby dítě byť minimálně nutit, abys-
te si sedl za klavír a cvičil?
Ne, byla to pro mne velká zábava, hra. Učilo 
mě to disciplíně, třeba jsem si uvědomil, že je 5 
hodin odpoledne a že to je můj čas jít cvičit.

Kolik hodin denně cvičíte?
Pokud je to možno pracuji ráno a večer a sna-
žím se cvičit denně minimálně dvě až 3 hodiny, 
abych udržel prsty v kondici. Před důležitým 
koncertem cvičím až 10 hodin denně.

Co nejraději hrajete?
Procházím fázemi…v danou chvíli Haydn, De-
bussy, Janáček, láskou je Johaness Brahms 
a Ferenc Liszt.

Jaké je české publikum?
Od té doby, co žiji v Anglii, se v Čechách obje-
vuji minimálně, hrál jsem tady asi třikrát a ob-
čas i pro dobročinné účely. Loni v Praze v Ru-
dolfinu bylo publikum příjemné. Nebývá tady 
tak temperamentní v ovacích jako jsou Italové 
nebo Španělé ale jinak se mi tu hraje tu skvěle 
a těším se na další koncerty. 

Budoucnost?
Kromě mnoha zajímavých a důležitých vystou-
pení také rád cestuji a přivážím hudbu do zemí, 
kde tolik hudby není možno, do míst, kde se 
vážná hudba moc nehraje. Koncertoval jsem 
i v Indii, Keni, Zimbabwe, tam se mi hraje 
krásně, protože publikum je vděčné, lidé jsou 
rádi, že se jim tam objeví hudebník, který jim 
předvede živé vystoupení. Snažím se tak trosku 
přinášet radost. 

Jak bojujete s trémou?
Člověk se naučí bojovat praxí. Mám za sebou 
více než šest set koncertů a veřejných vystoupe-
ní. Po čase získáte sebedůvěru, je to tak trochu  
jako když se učíte  jezdit autem. Když se cítím 
dobře připraven na koncert, je tréma menší. Po-
máhá mně hypnóza, relaxace, uvolnění.

V Anglii žijete přes deset let. V Londýně nebo 
někde v okolí?
Odstěhoval jsem se z Londýna, protože mi ne-
vyhovoval shon a rušnost města. Narodil jsem 
se za Prahou na vesnici, byl jsem zvyklý na styk 
s přírodou, kde je les, velké pole… to je velká 
inspirace. I tady v Angliích žiji v domečku, kde 
si mohu bez problému ve tři hodiny ráno za-
hrát na klavír. 

DF

KAM VšUDE PřINÁšÍ RADOST 
KLAVÍRISTA Z KAMENICE

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                                                                   strana 6 Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                                                                   strana 7

Rozhovor

Bydlíš v novém domku na okraji Strančic, 
jaký vztah máš k tomuto regionu? 
Pocházím z Prahy. Můj dědeček, který se tou-
žil odstěhovat za čerstvým vzduchem a do pří-
rody, tady před lety postavil chatu. Kdysi na-
sedl do vlaku, když se blížil ke Strančicím, 
hned vystoupil. Moc se mu zde líbilo. Zauja-
lo ho, že jsou stranou a poseté stráněmi (proto 
asi Strančice). Takhle mi to vyprávěli. Na cha-
tě jsem strávila úžasné dětství, ve volných chví-
lích jezdila na koních a pečovala o ně. I když 
času moc nezbývalo. Od malička jsem začala 
zpívat ve sboru Bambini di Praga. Ve Stran-
čicích mám mnoho přátel. Trvale jsem se zde 
usídlila od roku 2005. Na místě, kde byla cha-
ta, máme nyní s manželem dům. 

Zmínila ses o sboru Bambini di Praga. Jak 
ses do něj dostala? 
Byl to věhlasný sbor, měl určité jméno. Ško-
da, co se stalo s panem Bohumilem Kulinským. 
K tomu se však nechci vracet. Pan Kulinský 
s paní profesorkou, jeho maminkou, objíždě-
li po Praze školy a hledali talenty. Dostali se 
do Prahy 4 v Krči, kde jsem bydlela a chodi-
la do školy. Zazpívala jsem mou nejoblíbenější 
písničku „Za našimi okny, teče vodička“. Byla 
jsem vybrána a od 10 let jsem zpívala v tom-
to sboru. Projela jsem kus světa. Se sborem na-
vštívila dvakrát Japonsko, Rakousko a tak. Bylo 
to krásné, i když časově náročné období.  

Mnozí čtenáři si možná vzpomenou na tvé 
big beatové období, kdy jsi vystupovala pod 
pseudonymem PET. Jak na něj vzpomínáš? 
Hezky. Bylo to fajn období. Ve spolupráci 
s Pavlem Holým, producentem kapely Dr. Max 
jsem vydala tři CD a koncertovala. PET zna-
menalo pes, mazlíček, miláček. Pseudonym se 
vztahoval hlavně na kapelu. Pak mě oslovili pro 
účinkování v muzikálech. 

Účinkovala jsi v muzikálech Johanka z Arku 
či Excalibur. Jaké byly tvé muzikálové 
začátky?
Přiznám se, že jsem do muzikálu nikdy v životě 
nechtěla jít. Ale nikdy neříkej nikdy. 
Pro účinkování v muzikálu Johanka z Arku 
jsem byla oslovena Ondřejem Soukupem a Gá-
binou Osvaldovou. Je zvláštní, že o mně moc 
neslyšeli. Když mně viděli, jako první je zaujal 
můj vzhled. Měla jsem vlasy na ježka a blond. 
Prý jsem vypadala, jako Milla Jovovič, která 
hrála Johanku. Také se jim líbilo, že jsem byla 
droboučká a malinká. Šla jsem na konkurs Jo-
hanky z Arku a tam vyhrála hned role dvě. Sva-
tou Markétu, což je vedlejší role, i když jseš 
tam pořád na jevišti. Zpíváš, tancuješ. Asi 5x 
se převlékáš. Byla to fuška. Pak jsem se alter-
novala s Lucií Bílou a Bárou Basikovou v hlav-
ní roli Johanky. Tam mé účinkování v muziká-
lech začalo. Johanka z Arku je moje srdeční zá-
ležitost, hrála jsem ji třeba i 10x za měsíc. Poté 
jsem zpívala v muzikálu Excalibur jako Gine-
vra. Také v alternaci s Lucií Bílou. Pak jsem 
otěhotněla a skončila. 

Jak se ti hrálo po boku předních muzikan-
tů a zpěváků, kteří jsou navíc komerčně 
známí? 
Bylo to těžké. Stala se mi situace v Johance 
z Arku, kdy jsem měla zpívat a diváci se těšili 
na Lucku či Báru, které byly prezentovány. Já 
jsem, jakožto jedna z představitelek hlavní role 
Johanky, byla často opomíjena. Stalo se, že na 
začátku představení asi 15 lidí šlo do produkce 
a chtělo vrátit peníze. Koupili lístky na Lucku či 
Báru. Což mně mrzelo. Na druhou stranu i na-
koplo, abych dokázala těm lidem, že roli Johan-
ky mám oprávněně a umím ji zazpívat. Na pro-
dukci divákům řekli, ať si jdou sednout a před-
stavení poslechnout. Když se jim nebude líbit, 
tak jim produkce peníze vrátí. Bylo mi vyprávě-
no, že po představení 15 lidí šlo znovu do pro-
dukce a hlásilo ovace. To mně potěšilo a získa-
la jsem i více sebevědomí. Pro tuto profesi je 
důležité. Snažíš se být nejlepší, aby ses hvěz-
dám vyrovnávala. 

Je pro tebe důležité se s rolí ztotožnit? 
Hodně. Pouštíš si filmy, čteš knížky. Musíš se 
do toho vžít. Připadalo nám s kolegyněmi, jako 
bychom v té době žily a byly v Johance upále-
né. Silné nepopsatelné prožitky. 

Mohou tě čtenáři Zápraží nyní spatřit někde 
zpívat či hrát? 
Před půl rokem mně oslovila produkce z diva-
dla Kalich. Bude se obnovovat premiéra muzi-
kálu Johanka z Arku. Byla mi opět nabídnuta 
role Johanky i svaté Markéty. Mám teď dilema. 
Poněvadž ve Strančicích rozjíždím s Lucií Slá-
dečkovou, mou společnicí, nové větší kadeřnic-
tví. Rozšiřujeme služby o manikúru, pedikúru, 
masáže a kosmetiku. V květnu otevíráme. Do 
toho muzikál a mateřská… Uvidím, jak budu 

vše stíhat a zda se do muzikálu vrátím. V září 
bude premiéra. 

Zmínila ses o kadeřnictví. Co tě lákalo k ta-
kovému kroku? 
Už od malička jsem stříhala všechny panenky 
na ježka. Vzpomínám, kdy má mamka chodila 
každý týden ke kadeřnici a já se tam ráda chodila 
koukat. Úplně jsem nesnášela, když ovšem ně-
kdo měl stříhat mně. Kadeřnicí jsem se vyučila. 
Tato profese se mi líbí, ač jsem měla ve druhém 
ročníku nabídku odejít na hudební konzervatoř.  
Působí mi radost, když mohu ženám upravovat 
vzhled a zvedat jim sebevědomí. Mám tedy dvě 
profese a obě mně baví a naplňují. 

Bude salón něčím netradiční? 
Chceme ho pojmout relaxačně regeneračním. 
Zabývám se také energií a numerologií. Vyklá-
dám i karty. 

Máš takřka tříletou dceru Sandru. Jak si uží-
váš mateřství? 
Nejsem typická „profi“ matka, abych se dítě-
ti věnovala zcela a úplně. Užívám si tu roli. 
Ovšem jsem i ráda, že půl dne jsem mamin-
kou a půl dne pracuji. Staré kadeřnictví mám 
v domku, kde za mnou holčička může přijít. 
Nové kadeřnictví už bude mimo dům. Sandra 
půjde na podzim do školky. 

Co bys vzkázala čtenářům?
Aby se více obraceli k přírodě a nemysleli jen 
na sebe. Mysleli i na druhého. Rok 2009 má 
numerologii v součtu 11. To není ideální číslo. 
Spousta lidí se rozchází, je špatná energie. Ra-
dím lidem, aby více hledali hodnoty jeden na 
druhém. Hlavně ať přeje zdraví. A nikam se 
nehonit.  

Za rozhovor děkuje Petra Nyklová

STřÍHALA PANENKY NA JEŽKA 
MARTINA ČECHOVÁ, charismatická zpěvačka, kadeřnice a maminka

Rozhovor



Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                                                                   strana 9Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                                                                   strana 8

6. ODDÍL OLDSKAUTů SE PřEDSTAVUJE

Pokud si myslíte, že skauting je dětská organi-
zace, máte v podstatě pravdu. Už jste si ale ně-
kdy kladli otázku, co se se skautem stane, když 
už je moc velký? No co by, přestane tam pře-
ci chodit. Ano, někteří to udělají. Ale jiní ne. 
Ti, kteří ve skautu poznali své nejlepší kama-
rády, zvykli si na cestování s batohem, stala se 
jim vlastní skautská filozofie nebo mají touhu 
nahromaděné zážitky předat dál dětem, skauty 
zůstávají. Vlastně ne skauty. Stanou se z nich 
oldskauti.
Oddíl oldskautů již nefunguje jako ty dětské. 
Přeci jen pro všechny ty architekty, lékaře, 

piloty či počítačové odborníky, kteří z malých 
skautů a skautek vyrostli, není možné scházet 
se pravidelně každou středu ve čtyři. Náš oddíl 
se mnohem víc podobá partě starých kamarádů, 
kteří spolu něco prožili a kteří chtějí občas pro-
žít něco dalšího.
Díky tomu, že ve dvacátém století byl skau-
ting tak často zakázaný, máme mezi oldskau-
ty tři samostatné skupiny, které dělí pár desí-
tek let věku. První z nich tvoří těch několik pa-
mětníků, kteří skautovali těsně po druhé světo-
vé válce. Jejich moudrost a životní zkušenosti 
jsou nám mladším velkou inspirací.

Druhá skupina je rozsáhlejší a aktivnější. Je for-
mována těmi, kdo měli možnost projít skautem 
na konci sedmdesátých let. Největší akcí této 
party bývá každoroční zářijové setkání ve Vr-
chotových Janovicích. Vezmou se kytary i jiné 
hudební nástroje, zpívá se, hraje a vzpomíná. 
Někteří oldskauti z této generace se aktivně po-
dílí na vedení skautského střediska a na zvele-
bování naší klubovny, jiní se jen občas přijdou 
podívat třeba na tábor. Všichni mají ale společ-
nou náklonost ke skautingu a víme, že pokud by 
bylo třeba, můžeme se na ně spolehnout.
Poslední skupinu tvoříme my, kteří jsme ak-
tivně skautovali po znovuobnovení organiza-
ce v devadesátých letech minulého skoletí. Ješ-
tě nedávno jsme patřili mezi mladší rovery, ale 
jak dospíváme a začínáme pracovat, i z nás už 
jsou oldskauti. Z předchozích dob jsme si při-
nesli několik různých akcí, které bychom rádi 
podnikali i nadále. Jsou jimi letní expedice do 
dalekých krajů, společné oslavy Silvestra i ví-
kendové výlety po Čechách. Kromě toho se vel-
ká část z nás podílí na nejvyšším vedení skaut-
ského střediska.
Ať už je nám 25 nebo 90, všichni máme něco 
společného. Jako malí jsme měli možnost užít 
si aspoň část svého dětství plnými doušky s ka-
marády ve skautu a něco nepojmenovatelného 
z toho v nás zůstalo. A to je to, na čem stojí   
6. oddíl oldskautů.

Jan Hofta

Dění kolem nás

V sobotu 18. dubna se odehrálo třetí kolo Po-
háru Komerční banky a České ragbyové unie 
na říčanském stadionu Josefa Kohouta. Domá-
cí zde vysoko porazili Pragu Praha a to 50:3 
a ve své skupině jsou zatím na průběžném prv-
ním místě. 

Antonín Panenka vypráví, 
jak vyměnil fotbalový míč za golfový

Asi se ptáte, kdo by vyměnil fotbalový balon za 
golfový míček, ale je mnoho takových. Jedním 
z nich je Antonín Panenka, známý internacionál, 
proslavený nádherně vstřelenou brankou na mi-
strovství Evropy, která rozhodla o našem úspě-
chu, ale to vše jsou sportovním fandům známé 
skutečnosti. Už mnohem méně sleví o tom, že 
Antonín Panenka je častým návštěvníkem Sport 
centra Na Zámečku v Kunicích. Chodí se tam 
nejen dívat na fotbal, ale především hrát golf, 
tenis a stolní tenis. To vše jsou sporty, kterým 
se nyní věnuje.  Golf, jak se zdá je na prvním 
místě, také mu skvěle jde a v zimě byl často vi-
děn na moderním golfovém simulátoru, který je 
jako stvořený pro tréninky i soutěživé turnaje. 
Tam jsme také Tondu, jak se mu všeobecně dů-
věrně říká, zastihli. Jako vždy byl ve výborné 
náladě a ochotně se rozpovídal o tom, proč mu-
sel fotbalu zanechat a stal se z něho především 
golfista, ale také tenista i stolní tenista.

„Fotbal, ani rekreační hrát už nemůžu, nohy 
moc neslouží, jsou unavené, tak jsem se dal 
na golf, ten ještě zvládám“, řekl nám hned na 
úvod Antonín Panenka a pokračoval: „Už asi 

jedenáctý, dvanáctý rok se pokouším golf hrát. 
Je to sport, který mě hrozně baví. Může se hrát 
i do pozdního stáří a nemusím hledat žádného 
soupeře. Tím je vlastně samo hřiště. Jsem sa-
mouk, nikdy jsem žádného trenéra neměl, já ne-
umím vzít míčky a někde sám trénovat. Mě baví 
hrát, s kamarády, srandičky, veteránské turna-
je, jen aby byla legrace. Sázíme se, smějeme 
se jeden druhému, prostě se hrou bavíme. A já 
k tomu mám ještě kombinaci s tenisem. Ten mě 
také baví, akorát když hrajeme nějaký teniso-
vý turnaj, tak jsem druhý den na golf už dost 
unavený. Není to ono. Nehrajeme o žádné vel-
ké peníze, tak na tom zase tolik nezáleží. Mož-
ná bych měl třeba víc posilovat, ale přiznám 
se, nedělám věci, které mě nebaví. To nedoká-
žu. Také zajdu do posilovny, ale nevidím v tom 

hlavní smysl. Mě to tam nebaví, nemám z toho 
žádný požitek. Mám třeba radost, když při gol-
fu napálím někam míček a on opravdu letí tam, 
kam jsem chtěl. Stejně tak mám rád při tenise 
kroucené míče, zkracovačky, legrácky, to mám 
už z fotbalu, vždyť i ta moje pověstná penal-
ta byla vlastně taková legrácka. Jsem už tako-
vý. Když ale na mě přijde v tenise nějaký bo-
rec, co to umí, tak tyhle legrácky hrát nemůžu, 
to by mě smetl z kurtu. A teď jsem moc rád, že 
se tady objevil golfový simulátor a lze si zatré-
novat údery. Mnozí to nesnášejí, ale já se do-
mnívám, že to je vynikající doplněk. Navíc se 
na simulátoru dají hrát i turnaje, soutěžit na dél-
ku odpalu, prostě možností je moc. Pro mě to je 
vítané zpestření, mohu si navolit jakékoliv svě-
tové hřiště a v tom vidím obrovský přínos.“

Pak si Antonín Panenka vzal golfové hole a šel 
na odpaliště zkoušet údery. Bylo na něm vidět, 
že golf nejen má rád, ale ovládá ho. Na samou-
ka, jak o sobě tvrdil, byl vynikající. Zdá se, že 
ho už umí stejně dobře jako tenis a jako před 
léty fotbal. Talent na všechno, co se hraje s mí-
čem, se v něm prostě nezapře. 

Jan Kotrba

Antonín Panenka se právě chystá odpálit míček 
směrem k simulátoru, pochopitelně za účasti 
spoluhráčů

GOLfOVÝ MÍČ ANTONÍNA PANENKY

RAGbY 
V řÍČANECH

Sport

Antonín Panenka a ředitel Sportcentra Na Zámečku Václav Růžička

ROKENROL V řÍČANECH
V říčanské sportovní hale se v sobotu 
11. dubna konala nominační mezinárodní 
soutěž v akrobatickém rokenrolu. Osmé-
ho ročníku Jarní ceny taneční školy Twist 
Sokola Říčany se účastnili taneční páry 
a formace z Říčan, Prahy, Bedřichova, 
Náchoda, Trutnova a Karlových Varů.
Kategorie děti: 1. Růžička Martin a Pa-
courková Nelly - KOLB dance VSK FTVS 
Praha, 2. Valenta Dušan a Köberová Lu-
cie - RnR Club Elvis Jihlava TJ Sokol 
Bedřichov,3. Vršek Dominik a Oplíštilová 
Karolína - TnT Silueta Praha
Kategorie C: 1. Malý Michal a Bencová 
Aneta - Sokol Pražský, 2. Kout Tomáš 
a Volšanská Monika - Freedom Club 
Trutnov, 3. Dostál Jan a Třešňáková - 
Dita RnR Club Sokol Náchod
Kategorie dívčí formace děti: 1. Pink 
TŠ Twist Sokol Říčany, 2. Diamonds 
TnT Silueta Praha, 3. Kolbíčata KOLB 
Dance VSK FTVS Praha
Kategorie dívčí formace junior: 1. Mys-
tique TnT Silueta Praha, 2. Tequilas TŠ 
Twist Sokol Říčany, 3. Fresh TnT Silu-
eta Praha
Kategorie dívčí formace senior: 1. Angels 
TnT Silueta Praha, 2. Crazy TnT Silueta Pra-
ha, 3. Cheers TnT Silueta Praha

Kategorie formace junior: 1. Crazy Boo-
gie TŠ Twist Sokol Říčany, 2. Malý chlap TŠ 
Twist Sokol Říčany.

Petr Hněvsa text a foto



Veselé úterý s Andreou 9.15 – 9.45 Hrátky 
s batolátky I. (od 12-18 měsíců) 50,-Kč
9.45 – 10.30 Hrátky s batolátky II. (od 18 mě-
síců do 3let) 50,-Kč
Hrátky jsou zaměřeny na psychomotorický vý-
voj dítěte, sociální vnímavost a posílení vztahu 
rodič a dítě. Jednoduché písničky, tanečky, ří-
kadla, hudebně pohybové a rytmické hry dopl-
něné výtvarnou činností. 

Středa  9.30 – 11 Keramika pro nejmenší 
s Olinkou (maminky s dětmi od  2 let) 80,-Kč
Vyzkoušíte si práci s hlínou - tvarování, válení, 
razítkování, krájení, plácání, koulení.
Před vypálením můžete dílka obarvit engobou 
nebo po vypálení si výrobek ozdobit glazurou.

Čtvrtek 9.30 – 11.30 Prozpěvování a říkadla 
při hře na klávesy s Petrou 50,-Kč
Společně si zazpíváme za doprovodu kláves, 
zopakujeme oblíbená dětská říkadla. 
Po svačince si podle zájmu zacvičíme nebo vy-
tvoříme něco pěkného. Před a po programu vol-
ná herna.
Svačinku a přezůvky si vezměte s sebou.

Pondělí 11. května 16.00  Jezdecké odpoled-
ne s koníčky 
Sraz je u slunečních hodin ve Strančících (ne-
daleko železničního přejezdu). Odtud dojdeme 
pěšky na nedalekou farmu Zelené údolí, kde se 
děti povozí na koníčcích. Můžete sebou pro ko-
níky vzít jablka nebo tvrdý chleba jako odměnu. 
Jízdné  cca 30Kč na dítě podle počtu dětí.

Sobota 16. května 14 hodin  Zvířátkový po-
chod z Velkých Popovic do Lodičky II. ročník 
– pro děti od 2- 6 a 7 -13 let a pro jejich rodiče    
Odpoledne se sejdeme na louce u rybníka vedle 
pivovaru. Po zahájení pochodu ve 14:30 hodin 
se vydáme okružní cestou plnou her a překva-
pení přes les k dětskému hřišti v Radimovicích. 
Soutěže čekají na malé, velké i dospělé účastní-
ky. Malým dětem doporučujeme kočárek s vel-
kými koly. V Lodičce si můžete prohlédnout 
prostředí mateřského centra a bude přichystá-
no malé občerstvení k načerpání sil na zpáteč-
ní trasu do cíle. 
Pořadatelé – MC Lodička, Eldorádo o.s., pořá-
dající dětské tábory a OÚ Velké Popovice.

Neděle  17. května 15.30 Závody v běhu s vod-
níkem Bonifácem a opicí Žofkou
Sejdeme se ve Sport centru v Kunicích a v zá-
mecké zahradě zámku Berchtold. Budeme sou-
těžit v několika kategoriích ve velkém běžec-
kém závodě o cenu Bonifáce a Žofky. Závodit 
budeme s plyšáky. Těšíme se na všechny malé 
i velké závodníky, na všechny účastníky čeká 
odměna. Na konec si zapálíme ohníček, ope-
čeme buřtíky a posedíme u kytary s písničkou - 
pro děti od 2- 6 a 7-10 let

Sobota 30. května 14.30 h Dětský den 
v Kunicích - slavnostní otevření dětského ráje 
v zámeckém parku 
Odpoledne plné her, soutěží, občerstvení a zá-
bavy i odpočinku v parku zámku Berchtold. Ur-
čitě bude kouzelník, vystoupení, cukrová vata 
a další odměny. 

Více na http://xp.me.cz/lodicka
Centrum sídlí v domečku v Radimovicích 

vzdáleného asi 3km od Velkých Popovic

Kde jsou Máchovy májové časy!  Tehdy se doza-
jista v lesích kolem Velkého rybníka ozývaly nej-
častěji hrdličky. Ty naše, původní, hrdličky di-
voké, Strerptopelia turtur.  
Kdybyste dnes hledali Velký rybník, tak v Má-

chově kraji nepochodíte.  Údolní nádrž na Ro-
bečském potoce, jemuž byla do cesty nasypaná 
zemní hráz v roce 1272 (!) se jmenovala Vel-
ký rybník možná 700 let. Pak Karel Hynek za-
znamenal lokální kriminální příběh, ale tako-
vým způsobem, že se jeho literární dílo stalo zá-
kladním pilířem české poesie. A přes chmurnost 
a bezvýchodnost onoho příběhu je od času své-
ho vzniku trvalým symbolem máje a lásky. 
Máj se přírodninami zrovna nehemží, ale pár 
jich tam je: Vedle hrdličky to jsou ještě třeba 
růže a slavík. Blízkost rozmanitých mokřadů 
a luhů kolem nich je ideálním biotopem pro sla-
víky a stejně tak takové prostředí vyhovuje i hr-
dličkám divokým. Jsou sice také tažné, jako sla-
víci, ale přiletují už v březnu, a tak s blížícím se 
májem už byly dobře rozezpívané. Znalci příro-
dy se asi pozastaví nad mou odvahou srovnávat 
hrdliččino vrkání či cukrování se zpěvem. Jis-
těže má její hlas do zpěvu daleko – ale nazvě-
te ony zvuky jinak! Pro hrdličku divokou jsou 
natolik průkazné, že se dostaly i do jejího dru-
hového jména. Ono turtur je jen pokus o pře-
pis oněch zvuků; někteří je přepisují jako turrr 
- turrr, turr-turrr, jiní jako rrů-rrrů, rrrů-rrrů, 
přičemž „r“ zní měkce, jako při ráčkování na-
psal pan doktor František Balát. Venkovští lidé 
tytéž zvyky „přepisovali“ jako cukrůů – cukrůů. 
A tvrdili, že hrdličky cukrují. Toho se chopili li-
teráti, tvrdíce o svých hrdinech, že cukrují jako 
hrdličky, což se stalo jakýmsi synonymem mi-
lostných rozhovorů a chování.

Pro přesnost a spravedlivost musím připojit, že 
se cukrování připisuje naší hrdličce divoké ne-
právem.  To nejkvalitnější cukrování umí – ved-
le milenců – samečci africké hrdličky chech-
tavé (Streptopelia roseogrisea), která, zvláště 

v 19. století, byla často chována i u nás v zaje-
tí. V cukrování byli samečci naprosto neúnav-
ní, cuk-rů dokázali opakovat třeba 10-12x za 
sebou. V některých párech se cukrovat naučily 
vedle samečků i jejich partnerky a pak si je roz-
lišujte!  Věrnost a příchylnost obou partnerů je 
příslovečná, jejich svazky jsou často celoživot-
ní.  Vsadil bych se, že v Máji zve ku lásce právě 
hrdlička chechtavá, bohužel ale pták, za nímž 
„spadla klec“, ovšem nikoliv jako důsledek vzá-
jemného vztahu partnerů.
*
Nejsem si jist, zda by velký poeta - kdyby žil za 
našich časů – vytvořil z hrdličky divoké nebo 
chechtavé literární postavu. Dnes je hrdlič-
ka divoká, ještě stále hojný pták z čeledi měk-
kozobých (holubů), v blízkosti lidských sídel – 
ale bohužel čím dál tím víc i ve volné krajině - 
doslova převálcován, přehlušen a vytlačen ji-
nou hrdličkou. Ani hrdličku chechtavou jsem už 
dlouho neviděl ani neslyšel;  19. a rané 20. sto-
letí jsou už přece jen vzdálené a v klecích a vo-
liérách se dnes chovají jinačí exoty.
Dnes dominantní hrdlička zahradní (Streptope-
lia decaocto, dříve též balkánská zvaná) je pří-
kladem invazního šíření cizích prvků do evrop-
ské avifauny. Hrdličce zahradní se říkávalo bal-
kánská proto, že se v přírodě vyskytovala jen 
v části Bulharska a v přilehlých oblastech Bal-
kánu.  Odtud – a dodnes se neví proč – za-
čala migrovat, invadovat a expandovat seve-
rozápadním směrem. V roce 1930 byla poprvé 

zaznamenána v Maďarsku, za dalších šest led 
okupovala Budapešťské parky. Na území někdej-
šího Československa se objevila v roce 1938.  
Nížinami velkých řek pronikala dále k severozá-
padu. V Dánsku se první objevila v roce 1948, 
ve Švédsku 1949, v Holandsku 1950. Dál to ne-
šlo, byl tam oceán. La Manche ovšem překáž-
ku nepředstavoval, záhy byla v Anglii – ale stá-
le jen jako kuriozita.
Hrdličce zahradní vyhovuje parková krajina 
a zejména města a příměstské regiony. Jako je 
třeba Zápraží. A houká a houká a houká. Pro-
tivné tříslabičné u-ú-u mi drásá uši; na našem 
smrku jich někdy večer zahřaduje víc než dva-
cet. A nepřejte si vidět ráno zem pod smrkem, 
cestičky, korýtko s vodou… Navíc zjistila, že tu 
je stále co k snědku a nikam netáhne, přezimu-
je, k mé nelibosti hojně krmená našimi sousedy. 
Na krmítku je agresivní, jiní opeřenci si moc ne-
škrtnou. Nezobnou.
Nápad nechat se živit přes zimu a nikam netáh-
nout zatím ještě nedostali další šířící se holoub-
ci. Spíš holubi a pořádní. Hřivnáči. Holub hřiv-
náč, Columba palumbus, začal se svou expansí 
do Prahy i Zápraží asi tak před 5 -7 lety. V mé 
někdejší botanické zahradě se usídlily a úspěšně 
vyhnízdily dva páry kolem roku 2002, ve Štiříně 
se objevili v roce 2007 a dnes tu je několik párů. 
Jsou to statní divocí holubi s nápadnou bílou 
skvrnou po stranách krku a s bílými ploškami na 
roztažených křídlech. Jejich hlasový projev je 

někdy až nepříjemně hlasitý. Houkají velmi ryt-
micky, 3x za sebou, pětislabičně: huhůhu huhu, 
huhůhu huhu, huhůhu huhu. A pak přidávají po 
malé pauze ještě jedno hu. Kdybyste je chtěli lá-
kat vábničkou, na to poslední hu nezapomeňte, 
jsou na to citliví a hned poznají imitátora. Za 
toku vyletují vysoko vzhůru, tam zatleskají kříd-
ly o sebe, a klouzavě se snášejí dolů.
Hřivnáči jsou naši původní holubi, kdysi hníz-
dící jen v lesích a živící se sbíráním potravy na 
polích. Odlétají od nás v říjnu a vrací se brzy, 
někdy už v únoru. Do Štiřína přilétli hřivnáči 
letos 16. března – přestože snížek občas ještě 
poletoval.

Václav Větvička
Pro Zápraží 2009

Větvičkova poradna pro veřejnost, možnost 
zakoupení knih 20. května 
Dům ATIS 15-18 hod. z d a r m a

ROZKVETLÝ ŠTIŘÍN
prohlídka parku i zámeckých prostor pro ši-
rokou veřejnost neděle 24. května 9 - 16 hod. 
Vstupné 50,- Kč

Hrdliččin zval ku lásce hlas….

Od 4. května zahajujeme pondělní hernu s an-
gličtinou - tj. každé pondělí od 10 do 11 ho-
din v Družině, zhruba 15 minut pro děti, zbytek 
"konverzaci" pro maminky (popř. jiný dopro-
vod). Cena bude 50,- Kč za rodinu (úvodní ho-
dina bude zdarma). Dětský blok je určený pro 
menší děti (zhruba 2-4 roky), které se formou 
písniček, básniček a jednoduchých her sezná-
mí s existencí angličtiny. Konverzace pro ma-
minky není omezena žádnou úrovní, ale vzhle-
dem k charakteru kurzu se předpokládá ales-
poň základní schopnost komunikovat v angličti-
ně. Do prázdnin by bychom se rády soustředily 
na praktická témata, která Vám mohou pomoci 

třeba o dovolené, ale zaměření hodin můžeme 
přizpůsobit zájmu. 
Lektorka - paní Andrea Witney - je Češka, kte-
rá strávila 11 let v Anglii, navíc maminka dvou 
dětí, které vychovává dvojjazyčně.
Pro starší děti, které už mají nějaké zkušenos-
ti s angličtinou, připravujeme od září kurzy ve 
spolupráci s jazykovou školou. Podrobnosti 
oznámíme co nejdříve.
 

Více na 
http://www.mcmukarovsko.estranky.cz

MUKAřOVSKé MATEřSKé CENTRUM
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PROGRAM MATEřSKéHO 
CENTRA LODIČKA

Větvičky štiřínského parku Drobotina

RODIČOVSKé CENTRUM KOLEČKO
v bývalé jídelně v "Sanatorce" v Kostelci nad Č. l.  
út 15.30-18h, st 9.30-12h a 15.30-18h  
         
5. 5. Út  odpoledne  Angličtina pro nejmenší (Eva, Zuzka) Poznávání 
hrou (Jana P.)  
6. 5. St  dopoledne Čtení pro děti (Lucie)  
        odpoledne 4+ Předškoláci (Jana)   
12. 5. Út  odpoledne  Angličtina pro nejmenší (Eva, Zuzka) 
       Výtvarná dílna (Michaela)  
13. 5. St  dopoledne 0+ Hrátky s batolátky (Hanka) 
          odpoledne Zpívánky (Martina)    
19. 5. Út  odpoledne  Angličtina pro nejmenší (Eva, Zuzka) Čtení pro 
děti (Vlaďka)  
20. 5. St  dopoledne volná herna   
      odpoledne  Hrátky a cvičení (Lenka)  
22. 5. Pá  večer  VEČERNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA – FIMO HMOTA
23.5 So  celý den  VYŽLOVKA – otevření sportoviště NA KOUPA-
LIŠTI  (RC Kolečko spolupracuje v dětském stanu)

26. 5. Út  odpoledne Angličtina pro nejmenší (Eva, Zuzka)  Zpívánky 
(Karolína)  Poradna pro kojící maminky (Karolína)  
27. 5. St  dopoledne  0+ Hrátky s batolátky (Ester) 
      odpoledne  Výtvarná dílna (Katka)  
30. 5. So  celý den  RC KOLEČKO NA KERAMICKÝCH TRZÍCH  
         

www.rckolecko.cz, rckolecko@seznam.cz, 
mob. 607 287 815, 776 296 447, 608 120 010



Ahoj ROCKEŘI, dle nás je květen tím nej-
lepším měsícem pro zahájení 5 dílného seriá-
lu o hudebním festivalu ROCKOVÁNÍ 2009, 
který se uskuteční poslední prázdninovou so-
botu, tedy 29. 8., v MNICHOVICKÉM open 
areálu Halašák“ poblíž fotbalového hřiště.

Pevně věříme, že i letos se bude jednat o parád-
ní oslavu kvalitní rockové muziky dokreslenou 
pohodovou a přátelskou atmosférou mezi vše-
mi zúčastněnými – hudebníky, diváky, partne-
ry, technickým personálem a organizátory. 

Letos jsme pro vás připravili dost významnou 
novinku. Mimo hlavní scény (v hudební branži 
nazývané stage – čti stejč) bude v areálu posta-
veno plnohodnotné zastřešené druhé pódium, 
na kterém především o přestávkách hlavní scé-
ny vystoupí řada mladých talentovaných kapel, 
z nichž alespoň polovina bude z našeho středo-
českého regionu. I proto jsme ji pracovně po-
jmenovali REGIONAL STAGE. Se jmény vy-

stupujících vás budeme po-
stupně seznamovat na festi-
valových stránkách 
www.rockovani.cz, ale 
hodně se dočtete i v příštím 
červnovém vydání časopi-
su ZÁPRAŽÍ, jemuž tímto 
moc děkujeme za mediální 
partnerství a podporu.

Ale ještě krátce k progra-
mu na HLAVNÍ STAGE. 
Pro mnohé z nás bude nej-
větším zážitkem vystoupe-
ní legendárních Blue Effect 
včele s kytarovým virtuo-
zem Radimem Hladíkem. 
Tato partička získala v pres-
tižní hudební soutěži Anděl 
2008 sošku za nejlepší DVD 
vydané v uplynulém roce 
(viz foto) a zaslouženě sklí-
zí velké úspěchy na koncer-
tech resp. festivalech v ČR 
i zahraničí. Bez zajímavos-
ti není ani fakt, že Radim 

Hladík je naším sousedem „chalupářem“ z ne-
dalekého Struhařova u Mnichovic a pro srpnové 
číslo tohoto časopisu přeslíbil exkluzivní rozho-
vor. Z dalších velkých kapel vyjmenujeme ještě 
Krucipüsk, Vítkovo Kvarteto, Votchi, Mata-
hari a The Cell (viz foto z ROCKOVÁNÍ 2008 
s krásným pohledem do naplněného hlediště). 
Posledně jmenovaní právě v těchto dnech kon-
certují na svém americkém turné Prison Bre-
ak Tour 2009 a po návratu do ČR je 26. květ-
na čeká další velká událost – v pražské Tesla 
Aréně budou předkapelou americké mega ka-
pely ZZ Top. Ale o tom, a o dalších hudební-
cích, až příště.

Předprodej bude zahájen v polovině června 
a seznam všech prodejních míst bude vyvěšen 
jak na webu, tak i v časopise Zápraží. Cena 
v předprodeji bude 190 Kč, v reálu pak 260 Kč. 
Ještě malá informace na závěr. Stále ještě vítá-
me zájemce o partnerství ROCKOVÁNÍ 2009 

– více se dočtete na webu v menu Partneři.                 
www.rockovani.cz, rockovani@seznam.cz

ROCKOVÁNÍ POČTVRTé

PřEHLED AKCÍ
MěKS Říčany, 17. listopadu 214, 
www.kultura.ricany.cz
 
1. května, 9.00 Šachový turnaj v bleskové hře
2. května, 9.00 Šachový turnaj
Krajský přebor družstev do dvanácti let
6. května, 9.00 – 19.00  Přehlídka trofejí 
spárkaté zvěře ulovené v roce 2008 v regionu 
Říčanska  
6. května, 17.30  Přednáška – Ing. Tomáš Ku-
šta na téma úhyny zvěře na pozemních komuni-
kacích a možnosti jejich předcházení
7. května, 19.00  Absolventský koncert 
říčanského bubeníka „Spidera“, společně s ním 
vystoupí mnoho hostů
13. května, 19.30  České saxofonové kvarteto 
v  pořadu „Od klasiky k jazzu“
Výstava ak.mal.Karla Pokorného –„ Akvarely 
z plenéru“
14. května, 17.30  Koncert ke Dni matek, 
ZUŠ
15. května, 19.00 Nekonečné možnosti kinezi-
ologie, Přednáší Mgr. Miloslava Rutová
18. května, 19.30 Znalci, Divadelní hra – DS 
Tyl
22. května, 20.00 Abba World revival, Mama 
mia nejen v kinech - koncert známé revivalové 
kapely, po koncertě oldies disco 60. -90. let
25. května, 18.00 Taneční akademie, závěreč-
né představení přípravek – Fuego
27. května, 20.00 Bob Zajíček Jazz Collegium 
a Petra Ernyeiová, dixieland koncert

29. května, 19.00 Plexis, No Side, Egotrip, 
koncert
30. května, 11.00 Hříčcon  Májové setkání hra-
vých přátel vědy a fantasie – pestrý mix předná-
šek, hudby,výtvarna, magie a literatury, setká-
ní se spisovateli a cestovateli, to vše okořeněné 
špetkou britského humoru

Štiřín

17. května v 17:00 KAPRALOVA QUARTET
(housle, violoncello, viola) Richter - Haydn 
- Dvořák
Vstupné 250,- Kč, doporučujeme rezervaci 
vstupenek na recepci 255 736 111
15. května v 19:30 hod. ONDŘEJ HAVELKA 
a jeho Melody Makers
Vstupné 300,-, 400,- a 500,- Kč, doporučujeme 
rezervaci vstupenek na recepci 255736111

IC Mnichovice

1. května PowerBar MTB Posázavím 2009, 7. 
ročník největší sportovní události, závod hor-
ských kol. Start a cíl závodu je na Masaryko-
vě náměstí v Mnichovicích, prezentace 7 – 9,30 
hod, pořádá Petr Šimera + Město Mnichovice.
23. května Mnichovické kramaření, kulturní 
a prodejní akce, jejíž výtěžek je určen pro děti 
z MŠ a ZŠ, pořádá Město Mnichovice
  

Sport centru Na Zámečku a zámku Berchtold 
ve Vidovicích – Kunicích

6. května BUBNOVÁNÍ – 9.30 – relaxace, re-
dukce stresu, komunikace pomocí hudby
7. května 10.00 – První krůčky k hudbě pro 
děti od 18 měsíců do 4 let – Yamaha škola
9. května FOLKOVÉ MRAČENÍ 
14 – 23 hod. Vystoupí např.: Přelet M. S., 
Dana Houdková – Simona Klímová, Kámen 
úrazu, Franta Vlček, Sekvoj
13. května v 10 hodin sokolnické ukázky
18. května v 9 hodin ukázky technického vyba-
vení, první pomoc
17. května Běh vodníka Bonifáce a opičky Žof-
ky 15 – 17.00 zábavné odpoledne pro děti
20. května Vystoupení vokální skupiny VOSK 
v 19.00 hod.
22. května 10.00 - ILONA STRYOVÁ - pís-
ničkový pořad, ukázky hry na el. Housle 
20.00 -ILONA STRYOVÁ - KONCERT PRO 
DOSPĚLÉ
26. května v 10.00 – DRAVCI – sokolnické 
ukázky, beseda
27. května v 10.00 – Tři zlaté vlasy děda Vše-
věda – loutkové divadlo
28. května v 9.00 – Olympiáda základních 
škol
30. května DEN DĚTÍ – soutěže, hry, vystou-
pení divadla historického šermu Rebel a …

Více na www.zamekberchtold.cz
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V zaplněném sále v MěKS proběhlo vyhlášení 
a vernisáž výstavy věnované Roku astronomie 
2009. Vyhlášení výsledků se zúčastnili i váže-
ní hosté – ředitel Astronomického ústavu v On-
dřejově pan docent RnDr. Petr Heinzel a pan 
Pavel Suchan z Akademie věd ČR. 
Zúčastnilo se celkem 19 škol, školek a školi-
ček. Není to moc, ale ani málo. V ZUŠ se nám 
sešlo asi 500 prací a porota byla postavena před 
nelehký úkol – vybrat ty nejlepší práce, které 
budou po skončení výstavy v Říčanech přesu-
nuty do ondřejovské hvězdárny, kde si je bu-
dete moci prohlédnout během Dnů otevřených 
dveří 22. 5. – 24. 5., potom každý víkend od 
17. 5. do 27. 9. a také při Evropské noci vědců, 
25. září. Některé vybrané práce budou zdobit 
interiér ondřejovské hvězdárny ještě další rok. 
Slavnostní vernisáž v ondřejovské hvězdárně se 
koná v sobotu 16. května ve 14 hodin. 
Pozvánky
14. – 15. května proběhne v Mladé Bolesla-
vi III.ročník  Festivalu základních uměleckých 
škol Středočeského kraje.
Na 5 koncertech si zopakují svoje vynikající vý-
kony mladí umělci, kteří v krajských kolech zís-
kali 1.místa. 
V pátek 15. května se v divadle v Mladé Bo-
leslavi uskuteční galavečer, kde uslyšíte nej-
lepší žáky SK a pozvané hosty. ZUŠ v Říča-

nech bude reprezentovat  10 oceněných dětí, 
houslový soubor a komorní orchestr ZUŠ.

Koncert ke Dni matek
Zveme především všechny maminky a babič-
ky do MěKS. Ve čtvrtek 14. května v 17.30 si 
žáci ZUŠ připravili pestrý program  - vystoupí 
houslový soubor  (který získal v krajské soutěži 
1. místo) společně s dětmi z přípravné hudební 
výchovy, premiéru bude mít i taneční oddělení. 
Uslyšíte naše malé nadějné talenty i děti, kteří 
mají již první krůčky na pódiích za sebou. 

Opravdu nečekaný úspěch!!
Tato zpráva by si zasloužila určitě větší pozor-
nost a já doufám, že v příštím vydání Zápra-
ží vás budu informovat obšírněji, ale musím se 
s vámi podělit o tuto nečekanou radost.
Od 14. – 18. dubna se do Vysokého Mýta sje-
lo z celé republiky asi 350 žáků, kteří bojova-
li o umístění v celostátním kole soutěže ZUŠ 
v oboru hra na dechové nástroje.
V krajské soutěži bylo vybráno 6 postupujících 
dětí z Říčan (z 22 možných). A jak jsme dopad-
li. Dopadli jsme skvěle:
Klarinety
Jan Chytra    - 3 místo/ VIII. kat. (pedagog 
Mgr. Petr Sinkule)
Jan Korbel    - 3 místo/ IX. kat.  (pedagog 
Mgr. Petr Sinkule)

Hoboj
Stanislav Povýšil – 3.místo/ V. kat (pedagog 
Rudolf Tomášek)
Lesní roh
Dorota Šimonová – 2.místo/ VI. kat. (peda-
gog Mgr. Josef Brázda)
Příčné flétny
Eva Povýšilová  – 3.místo   
Na koncertě laureátů soutěže si v neděli 19. 
dubna 2009 ve Vysokém Mýtě zahrála
Martina Mihulková, která získala 1. cenu 
VII. kat. 
Obě flétnistky jsou ze třídy Mgr. Karla 
Novotného.
Cenu za mimořádný klavírní doprovod si 
odnesla paní učitelka Michaela Prokopová-
Šopíková.
více na www.zusricany.cz.

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

úSPĚCHY ZUš řÍČANY

Kultura Kultura



Chcete založit nebo rozšířit obchod, dílnu s ře-
meslnými s výrobky (pro domácnost a opravy 
aut) a nebo své aktivity ve stavebnictví? Přihlas-
te se nám a my vám váš sen pomůžeme vybudo-
vat!  MAS Říčansko má na jaro 2009 pro drob-
né podnikatele (s max. 10 zaměstnanci) připra-
veno 2,5 milionu korun. Pro větší podnikatele 
nabízíme kompletní informační servis.
Vážíme si místních výrobců a podporujeme 
vás – pro zlepšení služeb v obcích, rozšíření 
řemesel  a místní výroby. Co funguje v Ang-
lii, Francii…nebo na Moravě, jde u nás doma 
také. Přínosem pro region je vytvoření no-
vých pracovních míst a zkvalitnění nabídky slu-
žeb místním obyvatelům. Nezapomeňte, uzá-
věrka výzvy MAS Říčansko je 22.5. 2009. 
Další informace na www.mas.ricansko.eu  
a tel: 774 780 141, kancelar@ricansko.eu.

ZAKLÁDÁNÍ 
A ROZVOJ MALéHO 
PODNIKÁNÍ NA 
řÍČANSKU

MAS PřEDSTAVUJE PARTNERY – ObEC 
KUNICE, RKO (ObČANSKé SDRUŽENÍ 
ROZVOJ KUNIC A OKOLÍ) A TJ KUNICE
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SPOLUfINANCOVÁNO 
EVROPSKOU UNIÍ

EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM 
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

SPOLUfINANCOVÁNO 
EVROPSKOU UNIÍ

EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM 
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

Je hezké sobotní odpoledne, dveřmi proudí mla-
dí fotbalisti a tenisti, utkání skončilo, za chví-
li začíná další zápas, turnaj v minitenise  a pro 
dospělé  turnaj ve stolním tenise. Běžný víkend 
jaký znají v Kunicích - obci vedle dálnice D1 
a přesto schované v klidu mezi kopci a lesy.  
Jak říkají zakládající členové RKO pan Barták 
a pan Růžička – je to ideální místo pro rodiny 
s dětmi.  A co obec nabízí? Pro milovníky his-
torie  kostel sv. Maří Magdalény, jehož zákla-
dy jsou pravděpodobně nejstarší ve středočes-
kém kraji (kaple se datuje rokem 970).  Však 
je také trnová koruna Maří Magdalény v erbu 
Kunic (spolu se zvonem z roku 1573 a lístky lip 
reprezentující součásti- katastrální území – Ku-
nice, Dolní Lomnice a Všešímy).
Pro milovníky sportu a zábavy je tu Zámek 
Berchtold s dětským rájem (s miniatury hra-
dů a zámků a pohádkovými postavami) a sport 
centrem. A pak také dvě perly – TJ Kunice 
a Občanské sdružení RKO, které s vedením 
obce úzce spolupracují (část členů i jako za-
stupitelé). Spojení sil aktivních lidí ze sdruže-
ní, znalostí a možností zastupitelstva a zázemí 
sport centra obci velmi prospívá. Cílem všech 
je zajistit jí rozvoj a zachovat zdravou a čistou 
přírodu. Do konce tohoto roku dosáhne počet 
stálých obyvatel tisícovky, další růst obec plá-
nuje již jen na vymezených parcelách. Priori-
tou v investicích zůstává  vybavenost obce, ces-
ty, chodník, zásobování pitnou vodou a kanali-
zace pro Všešímy, nová náves pro Vidovice. 
Z ekologie je to omezení černých skládek, kte-
ré místní prostředí sužují. 

Tomu, že jsou v Kunicích velmi aktivní, na-
svědčuje i fakt, že partnery MAS Říčansko jsou 
kromě obce i dvě neziskové organizace – RKO 
a TJ Kunice. Členové obou sdružení jsou jak 
z řad rodáků (nesoucí kořeny obce),  tak i nově 
příchozích (znamenající čerství vítr).  Společ-
nými silami připravují na 250 akcí v roce /tur-
naje, koncerty,  vystoupení pro děti, výstavy 
a pod/. S Místní akční skupinou Říčansko spo-
lupracují  na investičních projektech. V roce 
2008 byl vybrán v první výzvě MAS projekt 
Kunic na veřejné osvětlení ve Vidovicích – lo-
kalitě RD za „seníkem“. Z programu rozvo-
je venkova - LEADER tak získají 466 565,- 
Kč. Projekt bude realizován do konce toho-
to roku. Pan Růžička dodává „výborná spolu-
práce s MAS Říčansko je od samého  začátku, 
nese svoje ovoce a je to o lidech, kteří chtějí 
pro místo kde žijí něco udělat. Proto také v zá-
meckém parku BERCHTOLD-dětském ráji, 
má MAS jako patron svou lípu“.

TJ Kunice letos slaví 75. výročí od své-
ho vzniku, jeho začátek tedy sahá až do roku 
1934. Fotbalová tradice je v Kunicích boha-
tá, nyní družstvo A2C – hraje Divizi C a Do-
rost je v krajské soutěži. TJ Kunice pod vede-
ním prezidenta Vladimíra Haška sportem žije. 
Zajišťuje chod fotbalu a dalších sportů, aktiv-
ně spolupracuje na rozvoji obce. V Kunickém 
sportovním areálu trénuje i fotbalová reprezen-
tace ČR.

Občanské sdružení Rozvoj Kunic a okolí fun-
guje od listopadu 2005. Původně vzniklo jako 
iniciativa místních lidí se společným zájmem, 
tak jak říká i motto: „Pokračovat v dobrém, od-
straňovat nedostatky.“ – Jeden z hlavních cílů 
v době vzniku bylo eliminování negativních vli-
vů výstavby logistického areálu a zatížení obce 
kamionovou dopravou, v současné době RKO 
věnuje pozornost diskuzím nad alternativní tra-
sou jihočeské dálnice D3, která by obec moh-
la ohrozit. Sdružení, kterému předsedá Pavel 
Hirsch a má v současnosti kolem 100 členů, 
připravuje aktivity  pro děti a mládež a organi-
zuje společenské akce.  

Na Zámku Berchtold společně Kuničtí připra-
vili a srdečně zvou na:

9. 5. 
Hudební festival FOLKOVÉ MRAČENÍ

30. 5. 2009  
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – soutěže 
a hudbu

6. 6. 2009  
VÝSTAVA VETERÁNŮ NA POHÁDKO-
VÉM ZÁMKU BERCHTOLD 

27. 6. 
slaví TJ Kunice 75leté výročí – v programu 
jsou turnaje po celý den, Václav Upír Krej-
čí a ABBA revival

Chcete-li strávit příjemný den, přijďte se po-
dívat. Více informací o Kunicích a jeho spol-
cích najdete na www.kunice.eu  a také u MAS 
Říčansko. Za milé povídání děkuji JUDr. Rů-
žičkovi a Ing. Bartákovi. 

L. Třeštíková

JAK SE ŽIJE NA 
ZÁPRAŽÍ

MAS Říčansko o.p.s. spolu s agenturou 
STEM provedla regionální průzkum názorů 
obyvatel Říčanska a Ladova kraje. Informace 
slouží především k aktualizaci Strategického 
plánu programu LEADER 2007-2013. Na otáz-
ky odpovídalo celkem 407 lidí - ze všech koutů 
regionu, všech věkových kategorií (dospělých) 
a všech vzdělanostních skupin.  Tito se vyjadřo-
vali k životu v oblasti, jeho přednostem a nevý-
hodám, k vývoj v regionu za několik posledních 
let a k programu LEADER, místní akční sku-
pině a dílčím záměrům, které stanovila MASka 
v rozvojovém Strategickém plánu.

PALEC NAHORU ZA INVESTICE
Jednoznačně k lepšímu se podle obyvatel 
Říčanska v posledních pěti letech změnil vzhled 
obcí a měst, jejich vybavenost infrastrukturou 
a dopravní spojení. Do regionu proudí (i díky 
MAS Říčansko) peníze a je to vidět. Z konkrét-
ních investičních záměrů nebo již probíhajících 
akcí mají u obyvatel jednoznačnou podporu re-
konstrukce železničního koridoru v úseku Praha 
- Benešov, pražského silničního okruhu v úseku 
Běchovice – D1 i obchvat města Říčany. Spor-
ná je výstavba dálnice D3 – obě varianty byly 
hodnoceny zvlášť (nikoli proti sobě), větší pod-
poru má poněkud možnost prosazovaná MŽP 
(kolem Říčan) než varianta MD a kraje (přes 
Posázaví).

PALEC DOLŮ ZA DOPRAVU
Obyvatelé hodnotí jako zhoršení  vše, co sou-
visí s dopravou v regionu (kromě obslužnosti). 
Horší je stav chodníků a místních komunikací, 
citelně horší stav silnic v majetku kraje a na-
prosto jednoznačně konstatují lidé zvýšení do-
pravní zátěže regionu. Podpora záměrů MAS 
do značné míry kopíruje obecnou podporu růz-
ných záměrů a investic v regionu. Za nejpotřeb-
nější označují obyvatelé Říčanska opět všech-

no, co souvisí se stavem dopravy, komunikací, 
vybaveností a kapacitou školských zařízení.

Potěšující je tři čtvrtiny obyvatel Říčanska se 
aspoň někdy účastní společenského a kulturní-
ho života a zhruba polovina lidí tvrdí, že se ak-
tivně do dění zapojují jako organizátoři. Časo-
pis Zápraží čte pravidelně více než třetina oby-
vatel a další třetina občas. 
Agentura STEM provedla 243 rozhovorů, dob-
rovolníci z řad MAS 164 rozhovorů. Všem taza-
telům i dotazovaným, jako i agentuře STEM, za 
spolupráci velmi děkujeme. Závěrečnou zprávu 
se všemi výsledky naleznete na stránkách www.
mas.ricanko.eu , v tištěné podobě také v kance-
láři MAS - Masarykovo nám.6, Říčany.
Potřebujete poradit s vaším projektem? Otestuj-
te se.
Otestujte se, zda patříte mezi šestinu lidí na 
Říčansku, která ví…. 

CO JE MÍSTNÍ AKČNÍ 
SKUPINA – MAS Říčansko? 
Je to:
A) SKUPINA PRO AKTIVITY V REGIO-
NU - PARTERSTVÍ OBCÍ, PODNIKATELŮ, 
SPOLKŮ I VEŘEJNOSTI 
B) POMOCNÍK SE ZÍSKÁVÁNÍM PE-
NĚZ NA VAŠE PROJEKTY A INVESTIČNÍ 
ZÁMĚRY 
C) TVŮRCE ROZVOJOVÉ STRATEGIE 
ŘÍČANSKA 
D) ADMINISTRÁTOR PROGRAMU LEA-
DER NA ROZVOJ VENKOVA

Odpověděli jste 1 a,b, c i d? Výborně, máte 
pravdu. Na MASku se může obrátit kdokoliv 
z Říčanska s jakýmikoliv záměrem/ projek-
tem, pro který hledá podporu.  MASka je tu 
pro vás. Tel: 323 606 881, 774 780 141, 
kancelar@ricansko.eu

MAS Říčansko MAS Říčansko

HURÁ 
S „PRECLÍKEM“ 
NA ZEMI 
ŽIVITELKU
Hledáme výrobky Říčanska a Ladova kra-
je.  Podporujeme místní výrobce, řemeslní-
ky, lidové umělce – živnostníky, menší fir-
my, začínající i zavedené, ale i ty, kteří ře-
meslo provozují jen ve svém volném čase. 
Zdarma budeme vaše výrobky propagovat 
v rámci MAS Říčansko na republikové vý-
stavě „ZEMĚ ŽIVITELKA“ letos v srp-
nu, zdarma nabízíme odborné konzultace.  
Hledáme místní …hrnčíře, dráteníky, šperkaře, 
kováře, řezbáře, keramiky, malíře, vyšívačky, 
mastičkáře, perníkáře, včelaře, mlíkaře, vý-
robce marmelád, bylinkáře, lihovarníky a dal-
ší šikovné ruce. Jste-li z našeho regionu a má-
te-li unikátní výrobek, napište nebo zavolejte 
nám. koordinator@ricansko.eu, 774 780 039 

SEMINÁŘ  Zelená úsporám, zelená rozvoji
MAS Říčansko vás zve na seminář pro širokou veřejnost

V pondělí 25.KVĚTNA OD 18:00 
V INFOCENTRU V MNICHOVICÍCH

Dotační program Zelená úsporám Ministerstva životního prostředí – a možnost získání příspěvků na 
zateplení starších domů a budování nových energeticky pasivních domů představí metodička programu 

Ing. Jana Tywoniaková 
 

Místní akční skupinu a program LEADER bude prezentovat ředitel MAS Říčansko Vladimír Haš.
Prosíme Vaši účast nahlaste na: koordinator@ricansko.eu, 774 780 039

Kontakty na Místní akční 
skupinu

MAS Říčansko, o.p.s.
Masarykovo nám. 17/6,

251 01 Říčany
 

TEL: 323 606 881
 www.mas.ricansko.eu

 
ředitel - V. Haš, 774 097 757,

manager@ricansko.eu
projekty – T. Zoubková, 

774 780 141, 
kancelar@ricansko.eu

spolupráce a vzdělávání – 
L. Třeštíková, 
774 780 039, 

koordinator@ricansko.eu
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„Jsme národ knihomolů…nezbývá, než zalisto-
vat v našich srdcích a vybrat jedinou!“ hlásá 
plakát s Jaroslavem Duškem zakusujícím se do 
knížky. A má pravdu. Kromě stabilního piva 
a litrů alkoholu na hlavu se zuby nehty držíme 
i na vyšších příčkách mezi zeměmi, kde se roč-
ně prodá, přečte a půjčí nejvíce knih. Ale čtení 
není nikdy dost.
Protože „Národ, který málo čte, málo ví. Ná-
rod, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí 
– doma, v obchodě, u soudu, u volební urny.“ 
(Jim Trelease, autor knihy Učebnice předčí-
tání), rozjíždí Česká televize ve spolupráci 
s ČRo, Svazem českých knihkupců a naklada-
telů (SČKN) a Svazem knihovníků a informač-
ních pracovníků (SKIP), projekt na podporu 
čtení Kniha mého srdce inspirovaný podob-
nou akcí ve Velké Británii, kde ji pod názvem 
„Big read“ vysílala BBC. Cestu za naši nejob-
líbenější knihu odstartuje populární herec a mo-
derátor Jaroslav Dušek už 4. dubna v hlavním 
vysílacím čase na ČT1. V přímém přenose mu 
po ruce bude také třeba oblíbená spisovatel-
ka Halina Pawlovská, autor českých bestselle-
rů Michal Viewegh či skupina Chinaski, která 

nedávno převyprávěla Autopohádky jako kníž-
ku do ucha.
 Propagace akce se v knihovnách a městech po 
celé České republice rozjela již na počátku břez-
na a Open Gate u toho nemohla chybět! Naši se-
čtělí studenti si udělali takovou malou předan-
ketu mezi sebou. Nezkoumali jsme jen, kdo co 
rád čte, ale také jak se ke čtení vůbec dostal, jak 
a proč čte a na jakou srdcovou knihu si vzpomí-
ná z dětství.
Výsledky mini-průzkumu by potěšily organizá-
tory akce Česko čte dětem na podporu dětské li-
terární gramotnosti. Devět t z deseti dotázaných 
(včetně dospělých a hostů nedávného filmového 
festivalu OG DoubleFF) totiž odpovědělo, že 
ke čtení je v raném dětství přivedlo právě před-
čítání a vyprávěnky jejich rodičů. 
A co na sebe opengateští knihomolové práskli?

„Čtu, protože knížky jsou hodně zajímavý způ-
sob uměleckého vyjádření. Můžou říct třeba 
úplně odlišné věci než výtvarné umění. Je důle-
žité mít ty umění kompletní.“

Jakub Musil, kvarta

„Kniha mého srdce je asi Kniha džunglí od Ki-
plinga. Tu mi sice ještě četl dědeček, když jsem 
byl malý, ale měl jsem ji hrozně rád a vlastně 
jsem s ní vyrůstal. Celé dětství jsem si předsta-
voval, že jsem ten Mauglí, že žiji a povídám si 
se zvířaty.“

Matěj Heinzl, oktáva

„Bylo mi pět let a všude jsem s sebou tahala 
knížku Říkadla od Josefa Lady a dělala jsem 
strašně, že je čtu a přitom jsem je uměla nazpa-
měť. Všechny jsem uměla odříkat, ale byla jsem 
důležitá, že umím číst.“

Petra Šedivá, vychovatelka

Další šťavnaté zážitky naší početné čtenářské 
obce si přečtěte na stránkách 
http://kms-kkdvyskov.webnode.cz 
Další informace o projektu získáte na stránkách 
www.knihasrdce.cz. A nezapomeňte hlasovat 
pro tu vaši!

Adlerová Barbora
Open Gate Babice

By Lukáš Chytrý

Have you ever thought about how many lan-
guages are spoken in India? Do you think 
that English is the only European language 
spoken there? Well, then you may be sur-
prised to learn about the French presence in 
India. 

The French have always competed with the En-
glish for the best sea routes, the best sea ports 

and the best colonies. It would be surprising, if 
the French would not have a colony in India.

As early as in 1674, the French East India Com-
pany established a settlement on the southern 
coast of the Indian Ocean. The French named it 
Pondicherry; a name derived from what the lo-
cals used to call the place, Putucceri, meaning 
in the Tamil language a ‘new village’. Throug-
hout the following years the seaport became very 
important for the French trade with spices and 

rice. The colony remained French until the lat-
ter part of the twentieth century, when, in 1962, 
it became the capital city of a newly formed sta-
te, bearing the same name, Pondicherry.

Although the southern Indian states have chan-
ged and modernised a lot during the last few 
decades, the French roots and culture are still 
strongly felt in today’s Pondicherry; the streets 
bear the names in French, the local police have 
French uniforms, French vine is preferred to the 
Indian beer and some locals even prefer French 
to English as their second language. Tourists 
who visit the place in the summer experience an 
intense atmosphere of the lazy French Riviera 
with a touch of sensuous India. 

Slovníček 
A newly formed state – nově vzniklý stat
Although – ačkoliv
Bear (to) – nest (jméno, vinu)
Become (to) – stát se
Colony – kolonie
Establish (to) – založit (město, firmu)
Intense – intenzivní
Latter – pozdější
Locals – místní (obyvatelé)
Prefer (to) – upřednostňovat
Presence – přítomnost
Remain (to) – zůstat
Sensuous – smyslná
Settlement – osada
Touch - dotyk
Village – vesnice

Pro Zápraží připravuje kolektiv lektorů jazyko-
vé školy Linda www.skolalinda.cz

CESTUJEME S LINDOU - THE fRENCH INDIA - 
A TRIP TO PONDICHERRY

KNIHA MéHO SRDCESETKÁNÍ S LÁSKOU

Chtěl bych říct pár slov; bylo to celé pro mě tak 
trochu důležité. Ve svém věku nejsem zvyklý 
na jakékoliv puberťácky zásadní změny pohle-
du na svět intimností. Možná to celé píšu je-
nom ze studu, ale moje motivace mi momentál-
ně nepřijde příliš zajímavá. Mimochodem, jme-
nuju se Karel. A nemyslím si, že se vám bude 
líbit, co čtete. 
Budu vyprávět o babičce. Štvala mě, teď je mrt-
vá. Ne, že bych na tom měl zásluhu, alespoň ne 
přímou. Vzalo mě to; je to týden. Ale musím 
říct, že většinu našeho rodinného soužití jsem 
ji a její chování chápal jen jako důsledek její 
slabosti a neschopnosti být k sobě upřímnou. 
Nemyslete si, že bych jí to dával přímo naje-
vo… a zbytek rodiny ji v tom de facto nepří-
mo podporoval, hlavně že se všichni tváří šťast-
ně. Předmět mojí analýzy má samozřejmě svo-
je členění, které chronologicky rozděluje jed-
notlivé fáze babiččiny bezradnosti, nebudu vás 
tím zatěžovat… ale např. kapitola “Kupovaní 
si vnučky“ dává její posedlosti další zajímavý 
rozměr, totiž promyšlenost, byla konstruktivně 
zmatená… ale to jsou vážně jen detaily, navíc 
moje sestra byla na tohle příliš maličká. 
Obecně: babička potřebovala, abychom ji měli 
rádi. To je fér, nic proti tomu. Problém je 
v tom, že ona nemá ráda sama sebe. Což ji na 
naší lásce či přízni činilo závislou. Pro svůj po-
hled na sebe samu (který se zhoršil už po roz-
vodu s dědou) snad ani nepředpokládala, že nás 
okouzlí svým charisma. Stala se z ní naše po-
kojská, kuchařka a člověk, který vždy jevil nej-
větší obavy o kohokoliv z našeho rodinného 
kruhu. Žila z úsměvů za buchtu. Bylo to tak 
provokující; tak se seber, je mi jedno, že teď 
máš krizi, táta nechce, abys mu uklidila pracov-
nu, tak se s tím smiř. Podobné proudy myšle-
nek byly na denním pořádku - ne, na půlhodi-
novém pořádku.
Snad nejradikálnější změnou strategie… strate-
gie je hrozné slovo, jinak. Ochota má být důsle-
dek lásky, ne prostředek na její získání, bože, 
jsme snad rodina. Všem začalo lézt babiččino 
prodávání se za ochotu na nervy. Nenápadně. 

A tak se dostavovalo stále méně úsměvů a “dě-
kuji“ se stávalo čím dál tím méně přesvědči-
vým, ostatně úměrně babiččině servilnosti. Její 
deprese se zhoršovaly. K psychiatrovi nechtěla, 
nechtěla prášky, chtěla se cítit plna, jak říka-
la. V tomto období, přibližně před rokem a půl, 
těžce onemocněla. Nemohla nás nadále obska-
kovat, naopak, my museli obskakovat ji, než 
jsme ji po třech dnech skutečně dotáhli do ne-
mocnice. Doteď si neumím představit, jak to-
hle prožívala, měla teď pozornost, svoji drogu, 
za to, že jí nebylo dobře. Člověka to vede k za-
myšlení. Když se mu dostává toho, co chce, vý-
měnou za bolest, tak je něco asi špatně. Ale ona 
o tom takhle nejspíš nepřemýšlela.
Rakovina kostí, metastáze všude možně. Zůsta-
la v nemocnici, léčba nebyla o moc šetrnější 
než nemoc. Nechci se o tom rozepisovat. Na-
vštěvovali jsme jí. Po čase se vytvořily rozpisy, 
kdo kdy měl babičku navštívit. Já měl čtvrtky. 
Bylo zajímavé sledovat, jak se mísí oba hlav-
ní postupy získávání náklonnosti: přede mnou 
byla obzvláště bolavá, osaměla a naříkavá, při-
tom, jak mi řekla pohledná sestřička Martina, 
poměrně čile všem nabízí pomoc s křížovkami, 
s transportem na toaletu (ač měla sama problé-
my i v lepších dnech) a všem sestřičkám se vše 
snaží ulehčit až příliš ochotně a za neustálých 
omluv. Tohle individuum jsem navštěvoval rok 
a půl. Sice jenom čtvrtky, ale i tak to byl zá-
přah na nervy a schopnost vykouzlit komuni-
kaci trvající půl hodiny byla ždímána na dřeň. 
O pomerančích se nedá mluvit déle než sedm 
a půl minuty. Podobné experimenty mi to po-
mohly přečkat.
Minulý čtvrtek (před týdnem) jsem za babičkou 
nemohl, práce… Babička si mě “zavolala“- cí-
tila, že se blíží její konec. To nebylo nic neob-
vyklého, stalo se to už třikrát předtím, třikrát se 
se mnou loučila nadobro.
„Ahoj,“ vydechl jsem.
„Kájo můj, jsem ráda, žes mě stihnul. Chtěl 
jsem ti jenom říct, že tě mám ráda, víš?“
„Ale babi… Tohle není žádné loučení. Něco tě 
začlo víc bolet nebo… děje se něco divnýho?“

„No, já nevím, jak to popsat, tlačí mě na prsou, 
bolí mě polykat… Je to hrůza,“ svraštila čelo.
„Zavolám sestřičku. Proč tu není, tys jí to ne-
řekla, kdyžs mě sháněla?“ tušil jsem správně.
„Ale přece nebudeš obtěžovat paní Martinu!“ 
Bylo mi úplně jasný, že teď se nechce nechat 
rušit, když ze mě zrovna ždímá pozornost. Pa-
vučina ublíženectví.
„To sakra zavolám. Protože ty seš nemožná!“ 
ulevil jsem si.
Chvilku jsem stál přísně zahleděný do jejího 
ublíženýho ticha. Zrovna když jsem se chtěl dát 
do kroku a sehnat Martinu, tak fňukla: “Ale já 
tě mám moc ráda, Kájo…“ Tiše se rozbrečela.
Zastavil jsem se. Zavalil mě vztek. Ptáte se mě 
proč? Protože tohle je ten nehnusnější a nejubo-
žejší způsob citového vydírání. Není schopná 
komunikovat, je tak neuvěřitelně patetická, že 
mi umí jenom mířit do ksichtu tím, jak mě milu-
je a čeká… čeká, že já to zopakuju, protože tak 
to vždycky dělá slušný člověk. Vybuchl jsem:
„Ticho! Já tě nemám rád, jasný, není dobře, 
že pláčeš, ale… to snad ani nejde tě mít rád! Já 
bych ti to řekl, kdybych to cítil, jasný? Ty snad 
ani nejseš člověk, ses klíště, který nedokáže při-
jmout samo sebe a čeká rozhřešení u ostatních. 
Já se ti nedivím, že mi už potřetí vyhrožuješ, že 
umřeš. Asi se na to těšíš, protože tvůj život je 
stojí natolik za hovno, že jenom svojí smrtí se 
vyhneš tomu, aby sis přiznala, že si za to mů-
žeš sama.“
Ticho. Oba jsme naprosto konsternovaní tím, 
co se právě stalo.
„Promiň. Prostě… promiň. Já to tak nemy…“
„Myslels to tak,“ vstoupila mi do řeči. Na in-
tonaci nebylo jediné známky po pláči. Jen na 
očích, které se dívaly zpříma do mých… 
Pokračovala: „Ty si myslíš, že nemám ráda 
svůj život,“ řekla to tak pevně. „Já svůj život 
ráda mám. Byl zasvěcený lidem, které miluju. 
Ať se dělo, co se dělo.“
Nevěděl jsem, co říct. Dívala se na mě jako ne-
zkažené dítě. Po pár vteřinách lehce uhnula po-
hledem a zamyšleně, velmi pomalu a tiše řekla: 
„Já nechci umřít.“
To bylo poprvé, co jsem ji tohle slyšel říct. Vě-
řil jsem tomu jako ještě ničemu v životě. Zo-
pakovala to: „Já nechci umřít, Kájo,“ a zača-
la plakat. Tak skutečně a opravdu plakat. Mu-
sel jsem se přidat. Připadal jsem si malý a zlý, 
beze slova jsem se sebral a běžel pro sestřič-
ku Martinu. Jakmile mě zahlédla v tomhle sta-
vu, tak patrně myslela na nejhorší, protože se 
trochu zmateným poklusem vydala přes chod-
bu k lůžku mojí babičky. Dodal jsem babičce na 
její poslední chvíle chuť do života? Nebo jsem 
jí jenom ublížil?
Nemohl jsem se tam vrátit, prostě nemohl. 
Dneska je čtvrtek a je to týden, co moje babič-
ka umřela.

Student z našeho regionu
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Letos jsme se v rámci pravidelného úklidu na-
šeho okolí opět „vrhli“ na okolí Rokytky a kou-
paliště Jureček. Když jsme se v sobotu 21. břez-
na v 9 hodin sešli, bylo sice slunečné počasí, ale 
mrazivo a byl napadaný sníh. Jaro tedy rozhod-
ně ještě nebylo, ale to nám nevadilo. S potěše-
ním jsme mohli konstatovat, že odpadu je na 
naší pravidelné uklízecí trase méně než v minu-
lých letech, ale přesto jsme nasbírali cca 10 pyt-
lů odpadu, pneumatiku a jedno zánovní čalou-
něné křeslo. Cestou jsme také zjistili, že jsou 
již opravené mostky přes Rokytku (u podcho-
du Černokostelecké ulice), které byli v minu-
losti ve velice dezolátním stavu. To si jistě za-
slouží veliký dík. A poděkování bychom také 
chtěli touto cestou vyjádřit i společnosti ASP 

v Říčanech, která promptně 
hned v pondělí odpad odvezla.
Další společná procházka 
s úklidem okolí cyklotrasy od 
Marvánku po Olivovu ulici 
proběhne v sobotu 30. květ-
na od 9 hodin.
Sraz je u restaurace na Mar-
vánku. Úklidové prostředky 
budou zajištěny

Členové Okrašlovacího spolku 
v Říčanech, o.s.
www.osricany.estranky.cz

Okrašlovací spolky vznikaly v Českých zemích 
od 2. poloviny 19. století. 15. listopadu 1867 
vyšel totiž zákon o právu spolčovacím. K ta-
kovéto ušlechtilé činnosti vedla občany spousta 
pohnutek. Patřilo mezi ně jak vlastenectví a do-
znívající romantismus, tak také snaha zvelebit 
sídla, kam se lidé ukrývali před hlukem rušných 
velkoměst.  
Jak praví Ottův slovník naučný, “Spolky okraš-
lovací vytkly si za úkol osazovati a zalesňova-
ti vhodná holá místa uvnitř i pusté stráně v nej-
bližším okolí svého působiště, zřizovati a udr-
žovati stromořadí a cesty do sadů a hájů, k vy-
hlídkovým bodům a starati se vůbec o okrášlení 
a zvelebení svého sídla.“ (2000: s. 894). 
O tom, že městská zeleň se těšila všeobecné 
úctě svědčí také zákon z roku 1884, který nemi-
losrdně stíhal všechny zlomyslníky, kteří by se 
snad odvažovali vysázené stromy ničit. 
Na našem Zápraží působí i dnes spolků hned 
několik – kromě říčanského také Okrašlova-
cí spolek pro Senohraby a okolí a Okrašlovací 
spolek v Jílovém u Prahy. 
Okrašlovací spolek v Říčanech byl jedním ze 
zakládajících členů Svazu českých Okrašlova-
cích spolků v království českém, který byl za-
ložen 30. října 1904 v Praze "U Choděrů". Po 
vzniku Československé republiky se svaz pře-
měnil na Svaz československých spolků pro 
okrašlování a ochranu domoviny v Praze. 
V podrobném přehledu historie české ochrany 
přírody (Čeřovský 1965) je ustavení tohoto sva-
zu zmíněno. Činnost svazu je stručně charak-
terizována tak, že až do zrušení v padesátých 
letech “vykonal mnoho pro ochranu přírody”. 

Svaz vydával až do poloviny 50. let zajímavý 
časopis Krása našeho domova (podle docho-
vaných dokladů byl Okrašlovací spolek v Říča-
nech jeho stálým předplatitelem). Činnost spol-
ku se úspěšně rozvíjela se zaměřením na ochra-
nu stromů v krajině. Po vzniku ČSR byl název 
svazu změněn na Svaz československých spol-
ků pro okrašlování a ochranu domoviny v Pra-
ze. V činnosti tohoto svazu se angažovalo mno-
ho známých osobností, jako např. prof. R. Kett-
ner, prof. J. Klika, J. Frič, arch. J. Kumpán, 
Jar. Nauman, A. Jirásek a A. Kašpar. Svaz byl 
zrušen v roce 1951. K jeho odkazu se pozdě-
ji přihlásil Svaz pro ochranu přírody a krajiny 
TIS, založený v roce 1969 a také v roce 1979 
založený Český svaz ochránců přírody (ČSOP). 
Ten také obnovil vydávání časopisu Krása na-
šeho domova. 
Okrašlovací spolek v Říčanech byl založen 
23. března 1902. Prvním předsedou se stal 
František Thomayer, druhým MUDr. Jan Hr-
dlička (od roku 1903). V uvedeném roce měl 
spolek 89 činných členů. V oblastním archivu 
pro Prahu – východ byly nalezeny zápisy z let 
1912 až 1942 a další písemnosti, které ukazu-
jí na bohatou činnost spolku, ale také na místní 
zajímavosti. Počet členů spolku se měnil v kaž-
dém období, nejvíce jich měl 112, v průměru 
tak okolo 60 – 80 členů. Členství bylo činné, 
přispívající a příznivci. Do roku 1920 byl člen-
ský příspěvek ve výš 2 K/rok, poté 4 K a od 
r. 1931 6 K (výše v dalších obdobích zatím 
není dohledána). Poslední nám zatím známý zá-
znam uložený v oblastním archivu je z 10. červ-
na 1948 a je to pozvánka na Valnou hromadu, 
která se uskutečnila v restauraci Milán. Členy 
Spolku byli významní občané města – podnika-
telé, právníci, lékaři, učitelé… 
Spolek se v období do roku 1940 výrazným 
způsobem podílel na údržbě veřejného prostran-
ství ve městě a to jak veřejné zeleně, tak i ko-
munikací. Je doložen nákup šotoliny na údrž-
bu cest, zaměstnávání dělníků a hlídačů. Vysa-
zovali se stromy, keře, vytvářeli se nové parky 
(např. U Křížku – dnešní park A. Švehly), pěs-
tovalo se ovoce a vrbové proutí (ovoce, proutí 
i seno se též prodávalo a bylo jedním z příjmů 

spolku). Okrašlovací spolek měl své vlastní pěs-
tební školky, využíval také školky F. Thomaye-
ra a dalších místních zahradníků. Dostával sa-
zenice rovněž ze Svazu československých spol-
ků a ze Zalesňovacího závodu v Praze. Spolek 
rozmisťoval na území města lavičky a pečoval 
o ně. 
Podílel se také na vzniku letních lázní roku 
1903 a roku 1914 upravil okolí zříceniny hradu 
na návrh významného zahradního architekta Fr. 
Thomayera, přičemž některé rostliny byli dove-
zeny až z alpských oblastí. Spolek však  během 
své činnosti do r. 1940 několikrát konstatuje ne-
ustálé úmyslné ničení veřejné zeleně a to zejmé-
na dětmi a mládeží (není nám to nějak povědo-
mé?) a potom hospodářskými zvířaty. 

Mezi Spolkem a městem vždy fungovala úzká 
spolupráce. Dělal vlastně za město to, co mělo 
dělat samo. Zastupitelstvo předalo mnohá ve-
řejná prostranství do údržby spolku a podílelo 
se výrazným způsobem i na jeho financování 
(cca 100 K ročně a dále také např. podíl na fi-
nancování platu hlídače – např. v roce 1917, 
kdy byl hlídačem p. Sajdl, město platilo 40 H 
a Spolek 10 H denně na jeho plat). 
Výbor i Valná hromada se scházeli v počát-
cích v tzv. Radniční restauraci. Poté v restaura-
ci U Kašpárků, U Kozlů, U Vaverů, v závěru 
rovněž na místní pile. V jednom ze zápisů jsme 
nalezli zajímavý záznam, že během jednání se 
popíjelo pivo. 
Popis jednotlivých aktivit za více než stoletou 
historii by byl dlouhý. Okrašlovací spolek pro-
žil během těch šťastné chvíle rozkvětu i úpadku 
a nezájmu. Avšak dokázal, že se vždy dovedl 
vrátit se stejnou silou jako na začátku. 
Další a další momenty ze života Spolku a tím 
i města by se dala vyčíst z krásně psaných zá-
znamů. Tyto záznamy je možné si po doho-
dě prohlédnout ve Státním oblastním archivu 
Praha-východ, Přemyšlení 220, 250 66 Zdiby 
(http://www.soapraha.cz/praha-vychod/). 

Zpracovala: Irena Moudrá 
Upravila: Magdalena Kvasničková 

U jednoho stolu Kořeny

fARÁřSKé SLOVO - JE ČAS ZVEDNOUT HLAVU
Ať je to takzvanou ekonomickou krizí, která 
jen trochu brzdí naši vysokou úroveň, jíž jsme 
rychle přivykli, nebo je to jarní únavou - po-
tkávám lidi, kterým je třeba dodat sebevědo-
mí. A přitom jsou to tak šikovní a schopní lidé, 
kteří musí projít stresem, jenž k životu pros-
tě patří. 
Už pětatřiceti miliónům lidí na YouTube při-
padlo fajn vystoupení šedé kostelní myši, jak 
zprvu nazývali komentátoři sedmačtyřicetile-
tou skotskou pomocnici kostelní charity jmé-
nem Susan Boyle. Přihlásila se drze do anglické 

obdoby Superstar a nechala se chvilku vysmívat 
i od poroty. A pak – všem vytřela zraky. Za-
zpívala muzikálový part z Bídníků docela s pře-
hledem a dovedla k pokání i porotce navyklé na 
mediální projevy. Nejen, že ji pustili dále, ale 
přiznali, že jsou přemoženi.
Netřeba zakrývat, že za hlasem skotské staré 
panny nejsou jen vrozené dispozice, ale spousta 
dřiny. Zpívala od dvanácti let. Byla už od dět-
ství terčem toho, čemu dnes říkáme šikana, pro-
tože měla mnoho sourozenců a ani mezi nimi 

snad příliš nevynikala. Šatník, no ani na jevišti 
se nepředvedla. A přesto umí!
Dámy a pánové, jsem hluboce přesvědčen, že je 
mezi námi na Zápraží spousta podobných lidí, 
kteří potřebují zabrat, dřít, podnikat a věřit. 
A pokud si chcete dodat kuráže, zadejte pros-
tě ve vyhledávači jméno Susan Boyle. A pak už 
jen poslouchejte! 

Daniel Kvasnička
Farář Církve bratrské

HISTORIE SPOLKOVé ČINNOSTI
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ZAČAROVANé KRUHY UVNITř TĚLA
Stejně jako každý rok na jaře, tak i letos, se 
v našich lesích objevuje zvýšený počet pra-
zvláštních individuí se skvělým nápadem – cho-
dí pravidelně běhat. Ať už je jejich důvodem 
touha po vlastnictví sportovní figury, obdiv při 
promenádě v plavkách, zlepšení fyzické kon-
dice či pouhý boj s pocitem, zda jsem či ne-
jsem brambora, moc jim fandím. Pokud byste 
se chtěli začlenit do jejich prořídlých řad, na-
vrhuji nejprve nahlédnout tomuto sportu trochu 
pod pokličku. Třeba prostřednictvím internetu. 
Zde lze získat většinu stěžejních informací, do-
zvíte se například zajímavý postřeh nenápadné-
ho pozorovatele: Někteří se narodili s ladným 
krokem antilop, jiní připomínají při běhu spí-
še primáty. Dá se s tím něco dělat? Určitě ano, 
i když i tady do značné míry platí, že starého 
psa novým kouskům nenaučíš (anebo ho musíš 
víc trápit). Dále doporučení, jak na to: Nejvý-
hodnější je dopad na střední část šlapky, i když 
ani dopad na patu nemusí být na závadu a vý-
jimečně někdo dokáže být úspěšný i s dopadem 
na špičku nohy. Návrh, kterak zapojit při spor-
tování fantazii: Snažte se si představit, že našla-
pujete mezi řadami vajec, která nechcete roz-
bít. Okamžitě po dopadu se snažte také urych-
lit přechod k odrazu aktivní snahou pořádně se 
"horizontálně" zapřít proti podkladu. Usilujte 
o jasný dopad. Jiný naopak podněcuje k naslou-
chání: Pravidelné "mlaskání" znamená, že tvrdě 
došlapujete na střed chodidla, odkud se ener-
gie přenáší dál a může způsobit zranění. Ideální 
je nebýt slyšet vůbec. Snažte se běhat potichu. 
A další autor shrnuje: O běžeckém stylu se stá-
le vedou polemiky. Jeden tvrdí, že lepší je běhat 
přes špičky, jeden přes paty, já tvrdím, že pro 
většinu běžců je nejzdravější kolíbavý způsob, 
tedy dopad na vnější stranu paty, kdy nakloně-
ný kyčelní, kolení a hlezenní kloub slouží při na-
pjatém svalstvu jako odpružení. Všichni se ale 
shodují, že na samém začátku je nejdůležitěj-
ší výběr správné obuvi: Boty vybírejte ve spe-
cializovaných obchodech podle toho, kde pře-
vážně budete běhat. Bota do terénu a na měk-
ký podklad nemusí být zvlášť dobře odpružená, 
ale měla by mít podrážku s výraznějším vzor-
kem a měla by vám nohu pevně držet při došla-
pu. U bot na pevný podklad (asfalt) se zaměřte 
na kvalitně odpruženou patu – zpočátku budete 
při běhu dopadat právě na ni. Na zkoušení bot 
si vezměte tenké i silnější ponožky. V tenkých 

si zkuste, že vás nikde nic netlačí…opravdu ani 
trochu. Občas bývají cítit švy z boku nártů a při 
dlouhém běhu vám mohou nohu rozedřít. V sil-
nějších ponožkách vybírejte velikost. Vybírejte 
sportovní ponožky, spíš silnější (lépe sají pot) 
a vysoké tak, aby bezpečně koukaly z boty ven 
(zabrání odřeninám u kotníků a sají pot stékají-
cí po lýtku). Dále se doporučují přiléhavé oděvy 
z funkčního materiálu, ne bavlněné prádlo, kte-
ré může v průběhu tréninku způsobit odřeniny. 
Někteří autoři kladou důraz na nutnost ostříha-
ných nehtů na nohách a toaletní papír s sebou. 
Cílem zkrátka je, aby běh způsoboval radost, ne 
přemáhání větší, než je nutné. 
Jeden z aspektů, který souvisí s cyklickými 
(pravidelně se opakujícími) pohyby, je otázka 
centrace či opačně decentrace kloubů. Při cen-
traci kloubu se jedná o stav, při kterém hlavice 
kloubu přesně nasedá do kloubní jamky a v ne-
utrální poloze jsou okolní svaly a vazy rovno-
měrně napnuty. Kvalita centrace je dána jed-
nak geneticky tvarem kloubních ploch, ale lze 
ji ovlivnit i způsobem života. Například, bude-
me-li trávit veškerý čas vsedě u počítače s drže-
ním těla slabozrakého lidoopa a téměř se nebu-
deme hýbat, pak během několika následujících 
dní dojde k decentraci většiny velkých kloubů – 
kyčlí, kolen, ramen, loktů, zápěstí a téměř celé 
páteře. Postupně se některé svaly velmi posí-
lí (přetíží), jiné stejnou měrou oslabí a zkrátí, 
vazy se vytáhnou a kloub zaujme jiné postavení, 
než tomu bylo za dob chůze po dvou. Tato kva-
lita centrace kloubů (především dolních konče-
tin) hraje důležitou úlohu i při cyklických pohy-
bech – například chůzi a běhu. Pokud je centra-
ce nedostatečná, pohyb ztrácí ladnost, zvyšuje 
se unavitelnost a dříve nastupuje bolest a dege-
nerativní změny (artróza). Běžec, jehož klouby 
dolních končetin nejsou v ideálním nastavení, 
brzy ztratí radost z pohybu a záhy prohlásí běh 
za zbytečné zlo. Opakovaným pohybem dojde 
při decentraci k rychlejšímu přetížení měkkých 
tkání v okolí kloubu a dostaví se bolest. Na-
štěstí lze centraci kloubu do určité míry usměr-
ňovat pravidelným kondičním cvičením s posi-
lovacími, protahovacími a klouby stabilizující-
mi cviky. 
Pokud dosud mezi běžce nepatříte a napadá vás, 
že kondiční běh by mohl alespoň trochu vylep-
šit váš život, pak navrhuji zvážit ještě několik 
aspektů: věk, váhu, celkovou kondici a aktuální 

zdravotní stav. Čím jsme starší a těžší, tím více 
jsou naše klouby a orgány zatěžovány a jejich 
regenerace probíhá pomaleji, než u mladého 
štíhlého jedince. Proto se přikláním k názoru, 
že běh není vhodným sportem pro každého. Ně-
kdy je prostě lepší věnovat se horolezectví, gol-
fu nebo házení šipek. 
A tak pokud nejste obézní, nebylo vám 50 let, 
vyslechli jste názor svého lékaře a tušíte, že běh 
by pro vás mohl být tím pravým ořechovým, 
pak si vyberte kvalitní boty a pusťte se do toho. 
Než vyběhnete, udělejte si malou zahřívací roz-
cvičku a lehce si protáhněte svaly nohou. Zpo-
čátku běhejte každý 3. - 4. den, později ob den. 
Každodenní běhání se příliš nedoporučuje a to 
kvůli pomalejší svalové regeneraci. 
Po skončení tréninku proveďte strečink lýtko-
vých a stehenních svalů: 

Protažení lýtkových svalů:
Postavte se jednou nohou na schod tak, abys-
te se opírali pouze o špičku a pata zůstala ve 
vzduchu. Nyní se pokuste patu spustit co nejní-
že k zemi. Koleno nepokrčujte. Držte 20 vteřin. 
Totéž druhou nohou. Celé opakujte 3x.

Protažení předních svalů stehna:
Uchopte nohu za nárt tak, aby se pata přiblíži-
la co nejvíce k hýždi. Při horší stabilitě se při-
držujte. Neprohýbejte záda. Vydržte 20 vteřin 
a vystřídejte nohy. Celé opakujte 3x.                

Protažení zadních svalů stehna:
Postavte se např. k židli a položte na ni nataže-
nou nohu.  Pomalu se k noze předklánějte a až 
ucítíte napětí, setrvejte 20 vteřin. Nohy vystří-
dejte a celé 3x opakujte.
A na závěr tradiční rada: kombinujte běh s ji-
nými sporty! Naše tělo se sice rychle adaptuje 
na zátěž, ale na druhou stranu opakovaný jed-
nostranný pohyb vede k přetěžování určitých 
partií, ať jde o běh, jízdu na kole nebo klikání 
myší. I zde platí moudré pravidlo - všeho s mí-
rou aneb nic se nemá přehánět.  

           
Mgr. Štěpánka Vojtová

fyzioterapeutka
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VÍTÁNÍ JARA NA ROKYTCE



Hrátky se slovy
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Všichni naši čtenáři jsou si určitě vědomi toho, 
že taková cyklotúra - zdravotní projížďka 
Říčanskem může lidskému organizmu náramně 
prospět. Ne všichni jsou si však vědomi zvlášt-
nosti čtyř slov, která právě četli: CYKLOTÚRA 
- ZDRAVOTNÍ PROJÍŽĎKA ŘÍČANSKEM. 
Ta všechna mohou posloužit pro naše čtyřsudo-
ku tím, že v žádném devateru písmen, z nějž se 
každý ze čtyř výrazů skládá, nenajdete opaku-
jící se samohlásku či souhlásku. Jak CYKLO-
TÚRA, tak ty další se tedy pro účel luštění cho-
vají jako pro sudoku obvyklá číselná řada od 1 
do 9, jenže ztrácejí svou abstraktnost a naopak 

získávají věčný smysl a vztah k něčemu - třeba 
k přírodě či k Říčansku.

Do jednotlivých mřížek 9 x 9 písmen je třeba 
postupně všelijak zpřeházeně vepisovat daná 
slova tak, aby v každém řádku i sloupci se kaž-
dé písmeno příslušného výrazu vyskytovalo 
vždy pouze jedenkrát. Navíc i v každém tlust-
šími čarami zvýrazněném čtverci, složeném z 9 
políček, se musí každé z 9 písmen patřičného 
slova objevit rovněž jen jedenkrát. (Autor ještě 
připomíná, že způsob řešení v jedné mřížce ne-

lze mechanicky přenášet na další tři - v těch se 
rozmístění písmen liší.)

Zadání není příliš těžké a vyžaduje spíše výdrž, 
aby se došlo k cíli. A proto s chutí do toho! Pře-
jeme dobré soustředění a hodně nezbytného lo-
gického uvažování. Úspěšným řešitelům už do-
předu blahopřejeme.

ČTYřSUDOKU PRO (NEJEN TURISTICKY A CYKLISTICKY) 
ZDATNé
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SPCN ŽÁDÁ, RADÍ, INfORMUJE
Co jsme možná nevěděli o osteoporóze. Os-
teoporóza zaujímá čtvrté místo mezi neinfekč-
ními chorobami za nemocemi srdečně cévními, 
onkologickými a diabetem. U žen tato nemoc 
propuká častěji a dříve než u mužů. Jako větši-
na chronických onemocnění osteoporóza nemá 
počáteční příznaky a obyčejně si ji uvědomíme 
až při první zlomenině. 
Každého bude jistě zajímat, jak může dojít ke 
snížení kostní hmoty, když kost je tak tvrdá? Je 
to proto, že kost je živá tkáň. Jako v celém těle, 
tak i v kostech probíhá nepřetržitá výměna sta-
ré hmoty za novou. Když je vylučování vápníku 
z kostí větší než zabudovávání nového, jde o os-
teoporózu. Řešením tedy není pouhé doplňování 
vápníku. Je nutné obnovit jeho kostní metabo-
lizmus. Nejčastěji se vyskytuje (až v 85%) os-
teoporóza stařecká. Nejsložitější a zároveň nej-
tragičtější jsou zlomeniny krčku kyčelní kosti 
seniorů. Nestojí pevně na nohách a při pádu se 
většinou udeří do kyčle. Do roka končí smr-
tí pánevní zlomeniny ve 12 – 20% případů, za-
tímco ostatních 80%  pacientů je do konce ži-
vota odkázáno na cizí pomoc. Mnoho starších 
lidí používá léky proti bolesti, aniž by tušili, 
že její příčinou jsou drobné zlomeniny kostních 
trámečků, které je těžké rozpoznat. 
MEZI PŘÍČINY VZNIKU OSTEOPORÓZY 
PATŘÍ ZEJMÉNA:
* Předčasná přirozená nebo chirurgická 
menopauza 
* Malá fyzická aktivita

* Nedostatek mikroživin ve stravě (kvalitní bíl-
koviny, Omega-3, vitamíny, minerály, stopo-
vé prvky, enzymy, zejména vápník a vitamín 
D a jejich špatné vstřebávání v trávicím trak-
tu), současně se zneužíváním kávy, alkoholu, 
tabáku. Nebezpečné je rovněž experimentování 
s dietami. Ženy trpící anorexií jsou náchylnější 
k osteoporóze nezávisle na věku.
* Dlouhodobé používání steroidních léčebných 
preparátů a dalších léků, jako kyselina acetyl-
salicilová, heparin, antiepileptické prostředky, 
barbituráty, antacidy s obsahem aluminia, atd., 
včetně antibiotik.
* Preventivní opatření jsou zvlášť důležitá po 
50 roce života tam, kde se osteoporóza vysky-
tuje v rodině, zejména po linii matky. Ve vět-
šině případů se dědí pouze sklon k osteoporóze 
a vznik nemoci je závislý na jiných příčinách. 
Komplexní program osobní prevence a bioko-
rekce osteoporózy
Pokud má prevence splnit svůj účel, je nutná na-
příklad denní intenzivní chůze 1 hodinu. To za-
staví ubývání kostní hmoty a dojde k jejímu vze-
stupu. Usilovné stahy svalů namáhají kosti na 
tlak, ohyb a krut. Preventivní pomocí je cílený 
program MOSSSPCN, který zabezpečuje dostatek 
organicky vázaných vitamínů, minerálů a dal-
ších potřebných složek. Farmaka neřeší příčiny 
nemoci, nejsou tělu přirozená a vždy působí to-
xicky. Mohou na první pohled kostní hmotu ze-
sílit a zpevnit, ale kost může být nakonec křeh-
čí, takže zlomeninám nemusí zabránit.

1. NASAZENÍ PROGRAMU MOSSSPCN (Vita-
LifeSPCN, ChlorellaSPCN, OSSPCN) cílený na syner-
gickou mikrovýživu buněk s vysokým celkovým 
ozdravným efektem.
2. PŘIROZENÝ A VYVÁŽENÝ SYSTÉM VÝ-
ŽIVY, výběr vhodných potravin, pokud možno 
přechod na syrovou stravu.
3. PŘÍRODNÍ TRANSDERMÁLNÍ KOLAGEN 
Q5-28 typ SILVER.
Zevní použití: Kolagen se nanáší na čistou zvlh-
čenou kůži v oblasti napadené kosti v tenké vrs-
tvě 4 – 5krát za den. Před nanášením je nutné 
kolagen smísit s čistou filtrovanou vodou v po-
měru 1:5 až 1:10.
Vnitřní použití: 5ml (1 čajová lžička) 3krát den-
ně, rozmělnit v ústech a zapít vodou nebo roz-
ředit v malém množství filtrované vody (50ml) 
a vypít nalačno kdykoliv, počkat 30 min. Trvá-
ní kůry: 3 měsíce, 2krát za rok. Dodržení toho-
to doporučení vede k vymizení osteoporózy čas-
to již za půl roku.
Více při osobní konzultaci a na pravidelných ve-
řejných setkáních vždy v poslední středu v mě-
síci SALONEK MNICHOVICKÁ KRČMA 
V MNICHOVICÍCH a poslední pátek v měsí-
ci učebna KULTURNÍHO STŘEDISKA U LA-
BUTĚ V ŘÍČANECH, vždy v 18.30 hod.
Doporučuje tým Sdružení prevence civilizač-
ních nemocí SPCN e-mail: vtomek@atlas.cz, 
www.spcn.cz, tel. 603 460 424
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Nové podmínky očkování proti tuberkulóze
informace pro pacienty

Jak je asi většině čtenářů známo, Ministerstvo 
zdravotnictví novelou vyhlášky o povinném 
očkování vypustilo ze seznamu preventivního 
povinného očkování, očkování proti tuberkulóze 
(dále jen „TBC“) v 11 letech a to navzdory 
tomu, že odborná pneumologická společnost 
toto opatření nedoporučovala. V České 
republice je nejnižší výskyt TBC ve věkové 
kategorii 10 až 20 let ze všech srovnatelných 
zemí, což samo o sobě je důkazem o účinnosti 
tohoto přeočkování. Na tomto místě je třeba 
zmínit, že účinky očkování novorozenců 
zůstávají zachovány po dobu deseti let, proto 
je správné ještě jednou očkovat po uplynutí této 
doby. K tomu je třeba dodat, že než se přistoupí 
k přeočkování, provádí se tuberkulinový test 
a jen v těch případech, kde se zjistí, že test 
je negativní, se provádí přeočkování, což je 
přibližně u 80%případů.
Naše země je v současné době vystavena 
velkému přílivu cizinců ze zemí s vysokým 
výskytem TBC. Tím se zvyšuje riziko nákazy. 
Avizovaná opatření spočívající v povinnosti 
předložit doklad o bezinfekčnosti při žádosti 
o pobyt na našem území na dobu delší 90 dní, 
mohou mít jen omezené účinky, neboť tato 
potvrzení budou vydávat zdravotnická zařízení 
těchto zemí, takže o jejich spolehlivosti lze mít 
pochybnosti. Je přitom dlužno říci, že tato nemoc 

patří z infekčních nemocí k nejnebezpečnějším 
a v celosvětovém měřítku na ní umírá zdaleka 
nejvíce lidí. Proto také Světová zdravotnická 
organizace (WHO), přes určitý optimismus, 
který u ní, ve vztahu k vyspělým Evropským 
zemím, převládal na konci minulého století, 
toto své stanovisko na začátku jednadvacátého 
století velmi významně korigovala a to právě 
v souvislosti s postupným nárůstem výskytu 
TBC i v těch zemích, kde nemoc byla na ústupu, 
avšak s ukončením preventivního očkování se 
tento trend zastavil a naopak v některých zemích 
začal výskyt této nemoci narůstat.
To, že očkování proti TBC již není povinné, 
neznamená, že nemůžete nechat své děti v 11 
letech přeočkovat a dosáhnout toho, aby 
byly lépe chráněny proti této zákeřné nemoci 
a proti jejím zvlášť nebezpečným formám. 
Naše zdravotnické zařízení je připraveno tuto 
zdravotní péči poskytnout. Je to ovšem nyní 
na základě dobrovolnosti a proto je třeba se 
objednat. To můžete učinit na pevné lince 
323601003 nebo na mobilním čísle 607945627. 
V současné době jedná odborná pneumologická 
společnost s pojišťovnami o možnosti hrazení 
tohoto typu očkování z jejich preventivních 
fondů. Pojišťovna bank a vojenská pojišťovna 
se již pozitivně vyjádřily. I v případě, že 
pojišťovny budou očkování hradit ze svých 

preventivních fondů, musí každý rodič, který 
nechá své dítě očkovat, tento zdravotní výkon 
v hotovosti ve zdravotnickém zařízení zaplatit, 
na což mu bude vystaven doklad o zaplacení. 
Pojišťovna, která tento druh očkování zahrne do 
svého programu prevence, mu proti předložení 
tohoto dokladu o zaplacení, tento zdravotní 
výkon uhradí. Tato cena zahrnuje v první fázi 
tuberkulinový test včetně odečtení testu a činí 
200,-Kč. Pokud test bude negativní a očkování 
se bude provádět, bude tento zdravotní výkon 
stát dalších 200,-Kč a to včetně kontroly jizvy.
Přeočkování dětí v 11 letech mohu jen doporučit, 
neboť děti ve věku 10 až 20 let patří k ohrožené 
skupině, zejména s ohledem na životní styl, 
mám tím na mysli např. návštěvy hromadných 
podniků, jako jsou diskotéky, koncerty moderní 
hudby, drogy apod. Je v zájmu nás všech zachovat 
pozitivní stav prevence před tuberkulózou. 
Je nyní na svobodném rozhodnutí každého, 
zda se rozhodne své dítě před touto nemocí 
chránit. Touto informací jsem Vás pouze chtěla 
upozornit na to, že naše zdravotnické zařízení je 
připraveno i nadále preventivní očkování proti 
TBC v 11 letech provádět.
                                                                                       

prim. MUDr. Pavla Nykodýmová
plicní oddělení 
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Občanská poradna Říčany v poslední době za-
znamenala nárůst počtu dotazů týkajících se 
právní úpravy hlídání dětí. Několik klientů 
resp. klientek zajímalo, jak je to s tzv. soused-
skou výpomocí, jaké jsou požadavky na vzdě-
lání osoby starající se o dítě, jak mají vypadat 
prostory, ve kterých jsou děti hlídány apod. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v tomto čísle 
alespoň rámcově informovat o stávající úpravě 
služeb péče o děti předškolního věku.
Péči o děti předškolního věku lze rozdělit do 
dvou skupin. Jedná se o péči o děti do tří let 
věku dítěte a dále o péči o děti od tří let.
Péče o děti do tří let věku dítěte není u nás 
v současné době příliš rozvinutá a řešení této si-
tuace je zatím jen ve fázi návrhů. V minulosti 
byla tato péče zajištěna především sítí jesliček, 
kterých je však dnes minimum. V ČR lze roz-
lišit mezi dvěma, resp. třemi typy služeb péče 
o děti do tří let věku. Prvním typem jsou zdra-
votnická zařízení typu jesle, druhým pak sou-
kromá zařízení provozovaná v režimu zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
Třetí skupinu tvoří služby typu baby-sitting.
Zřizovateli jeslí jsou dnes nejčastěji obce, kte-
ré je zřizují zcela podle svého uvážení a potřeb 
území a vzhledem k tomu, že péče v jeslích je 
hrazena z rozpočtu zřizovatele, je zcela na něm, 
jaké stanoví za pobyt dětí v jeslích poplatky, tzn. 
péče v nich je poskytována za plnou nebo čás-
tečnou úhradu klientů. Soukromá zařízení dle 
z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
jsou zřizována na základě vázané živnosti "Péče 
o dítě do tří let v denním režimu". Obsahová ná-
plň této živnosti je specifikována jako individu-
ální výchovná péče o svěřené děti do tří let věku 
v denním nebo v celotýdenním režimu zamě-
řená na rozvoj rozumových a řečových schop-
ností, pohybových, pracovních, hudebních, vý-
tvarných schopností a kulturně hygienických 

návyků přiměřených věku dítěte. Tato zaříze-
ní mají zajišťovat bezpečnost a zdraví dětí, je-
jich pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v od-
povídajícím hygienickém prostředí a osobní hy-
gienu dětí, včetně poskytování první pomoci. 
Poplatek za umístění dítěte do těchto zařízeních 
je stanoven na komerční bázi jejím poskytova-
telem. Pro tuto vázanou živnost musí mít pra-
covník odpovídající vzdělání, a to: „odbornou 
způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry 
nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele 
nebo porodní asistentky nebo záchranáře pod-
le zvláštního právního předpisu, nebo odborná 
způsobilost k výkonu povolání sociálního pra-
covníka nebo pracovníka v sociálních službách 
podle zvláštního právního předpisu”. Služby 
typu "baby-sitting" jsou rovněž poskytovány 
dle z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání, ale jde o volnou živnost „Poskytování 
služeb pro rodinu a domácnost". Obsahová ná-
plň živnosti je zejména specifikována jako zajiš-
ťování chodu domácnosti, vaření, úklid, praní, 
žehlení, péče o zahradu a podobně, individuál-
ní péče o děti nad tři roky věku v rodinách, pří-
ležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí 
do tří let věku), péče o osoby vyžadující zvý-
šenou péči, obstarávání nákupů a jiných záleži-
tostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná 
obstaravatelská činnost. Obsahem této živnos-
ti není péče o děti do tří let věku v denním reži-
mu. Poplatek za službu je stanoven na komerč-
ní bázi jejím poskytovatelem.
Péče o děti starší 3 let je v ČR zabezpečena pře-
devším prostřednictvím mateřských škol. Jed-
ná se zejména o mateřské školy zřízené státem, 
obcí, krajem, svazkem obcí regulované dle zá-
kona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Podrob-
nosti o podmínkách provozu mateřské školy, 
organizaci předškolního vzdělávání v ní, zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich 

stravování a další speciál-
ní péči o děti a úplatě za 
vzdělávání jsou stanoveny 
vyhláškou č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělává-
ní. Hygienické požadav-
ky na prostory a provoz 
jsou upraveny vyhláškou 
č. 410/2005 Sb. Vzdělá-
vání v posledním ročníku 
mateřské školy zřizované 
státem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí se poskytu-
je bezúplatně. Učitel v ma-
teřské škole musí mít od-
povídající kvalifikaci, kte-
rá je stanovena v zákoně č. 
563/2004Sb. o pedagogic-
kých pracovnících. 
Dále péči o děti starší 3 
let zajišťují mateřské školy 
soukromé, tj. zřízené cír-
kevními právnickými oso-
bami či jinými právnický-
mi osobami, jejichž před-
mětem činnosti je posky-
tování vzdělávání nebo 

školských služeb rovněž podle školského záko-
na. Podmínky provozu a ostatní požadavky se 
řídí rovněž vyhláškami a zákonem uvedenými 
v předchozím odstavci. Vzdělávání v těchto za-
řízeních se poskytuje za úplatu, jejíž výši sta-
noví zřizovatel. Dalším zařízením poskytujícím 
péči o děti nad tři roky jsou soukromá zařízení 
provozovaná v režimu zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, která neposkytu-
jí rekreačně-vzdělávací činnost realizovanou 
v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, před-
školních a školských zařízeních zařazených do 
sítě škol. Jedná se o volnou živnost "Mimoškol-
ní výchova a vzdělávání". Poplatek za službu 
je také stanoven na komerční bázi jejím posky-
tovatelem. Posledním typem služby péče o dítě 
do tří let věku dítěte je opět tzv. "baby-sitting" 
dle z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání, pro kterou platí to, co bylo uvedeno výše 
pro stejnou činnost pro děti do tří let. 
Pokud jde o zodpovědnost za dítě svěřené do 
předškolních zařízení, pak ji vždy spolu s dítě-
tem přebírá toto zařízení.
V současné době je ministerstvem školství a tě-
lovýchovy připravována možnost tzv. soused-
ské výpomoci při hlídání dětí, nicméně dosud 
nevešla v platnost. Její potřeba je však s ohle-
dem na probíhající baby boom nutná. 

Mgr. Barbora Kölblová
Občanská poradna Říčany

www.cestaintegrace.cz 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

KDYŽ SE řEKNE šVÝCARSKO…

Některým z vás se možná vybaví dobrá čoko-
láda, kvalitní hodinky, pěkná příroda, úhledná 
města a vesnice, krásné hory a lyžování a spous-
tu dalších přirovnání. Když si řeknu Švýcarsko, 
připomenu si kromě všeho již vyjmenovaného 
především své kamarády a rodinu, společná se-
tkání a zážitky. 
Proto jsem se také těšila na letošní 24. leden, 
kdy nás, členy OS Báječný svět, kamarádi ze 
Sokola Baden pozvali do Wettingenu na velkou 
společenskou událost a to jejich již 33. ples.
Naši hostitelé byli skvěle připraveni. Společen-
ský sál byl vyzdoben mnoha drobnými světýl-
ky, takže to vypadalo, jako když se tančí pod 
hvězdnou oblohou. Obětavé kamarádky sokol-
ky napekly více jak 3000 vynikajících koláčů.

Nechyběla tombola. Že má ples oblibu, bylo 
vidět z toho, že se sešlo kolem 1500 lidí.
My jsme si během večera kromě tance také 
s přáteli zavzpomínali. 
Například na veselého Silvestra v indiánském 
tee-pee nedaleko Curychu, kam se sjeli kama-
rádi nejen z různých koutů Švýcarska, Němec-
ka, Čech, ale neváhali přijet i přátelé z Kana-
dy nebo Austrálie. Každý s sebou něco nesl 
a nebylo to jen dobré jídlo a víno, ale i dře-
vo na oheň. V pořádném mrazu v noci ve tmě 
při blikajících baterkách jsme se ke stanu pro-

šlapávali  vysokým sněhem, ale uvnitř tee-pee 
u táboráku pak už bylo příjemné teplo a světlo. 
Sešlo se nás tam tenkrát přes třicet.
Čeština se prolínala s němčinou a angličtinou, 
bavili se a rozuměli si všichni. Co jsme si vy-
slechli vtipů a neuvěřitelných historek z celého 
světa. Hezká vzpomínka.
Toho letošního tanečního lednového večera 
jsme však také využili ke spřádání dalších spo-
lečných plánů.
Rádi bychom navázali i tady v Čechách na již 
uskutečněné společné aktivity jako byly napří-
klad návštěva německého Muzea Zeppelin ve 
Friedrichshafenu s jedinečnou ukázkou historie 
a technologie výroby vzducholodí, nebo výlet 
na Bürgenstock, horu ze tří stran obklopenou 

Lucernským jezerem s nádherným výhledem do 
dalekého okolí a pozoruhodností, jakou je Ham-
metschwandský výtah, nejvyšší venkovní výtah 
v Evropě s výškou 152,8 m, který je v provo-
zu již více než 100 let. Zajímavá byla prohlíd-
ka skansenu v Ballenbergu, kde se představuje 
Švýcarsko „takové, jaké kdysi bývalo“. 
Také na turistický výlet kolem Bielersee rádi 
vzpomínáme. To jsme se nechali vyvézt zubač-
kou z Bielu ke známému sportovnímu areálu. 
Cestou nahoru je pohled do okolí tří jurských 
jezer s plavebními kanály jako z letadla.  Dále 
po hřebenu jsme pokračovali pěšky přes les-
ní rezervaci, loukami s rozkvetlými růžovými 
ocúny  a pak zase pěkně  dolů úzkou příkrou 
cestou podél čisťoučkého potoka k městečku 
Twann, které je položeno mezi vinicemi, kde 
zrovna v ten slunný zářijový den vinaři nabízeli 
svá vína k ochutnání. K večeru jsme pak všichni 
ve výpravě rádi ušetřili své nohy a využili plav-
bu parníčkem po jezeře zpět.
V polovině května se naši kamarádi ze Sokola 
Baden přijedou podívat k nám do Čech.
Připravujeme pro ně malé překvapení a myslím 
si, že si zdejší pobyt společně s námi 
z OS Báječný svět také báječně užijí.

Hana Bajerová, OS Báječný svět, Svojetice
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Zápraží bylo mezi deseti středočeskými regi-
onálními tiskovinami, které měly možnost vy-
slat do Bruselu svého člověka. Evropská lido-
vá strana (EPP-ED), což je frakce Evropské-
ho parlamentu sdružující poslance příbuzných 
stran z různých států EU, pozvala noviná-
ře proto, aby nahlédli dovnitř složitého systé-
mu a doma řekli, že má smysl volit zastupite-
le do obce, města, kraje, národních parlamentů, 
ale i do Bruselu. Cestu naplánovaly a připravily 
pracovnice kanceláře poslance MUDr. Cabrno-
cha, jim patří velký dík za skvělou organizaci.
V Bruselu jsme přistáli snad první letošní bru-
selský jarní den. Přivezli jsme slunce. Přistáli 
jsme přesně v poločase českého předsednictví, 
které nám v Bruselu udělalo velkou reklamu. 
Bezesporu i tou největší pitomostí, kterou jsme 
si vyvedli pár dní před naším příletem a před 
návštěvou prvního černého amerického prezi-
denta v Bruselu a v Praze. Jako novináři jsme 
dostali brožuru se jmény a podobenkami důleži-
tých tváří českého předsednictví, která byla ješ-
tě teplá z tiskárny. Ovšem už neplatila. Minis-
tr Kocáb a ministryně Filipiová se z podobenek 
tvářili mírně kysele. Ovšem Češi, kteří dove-
dou natropit takový humbuk s Entropou (na kte-
rou se stále chodí dívat zástupy) dovedou ztro-
pit i odvolání týmu vlády dobře vedeného zápa-
su těsně před poločasem. Gól do vlastní brány. 
Tady je to možná lapálie, ale v Bruselu to mlá-
tilo dveřmi!
Novinářskému týmu se věnovali jak evrop-
ští matadoři, tak krásní mladí lidé předem ne-
určeného stáří. Nevíte, zda je jim dvacet dva 

či třicet pět. V kos-
týmcích a oblecích 
se míhají parlamen-
tem evropští úřed-
níci, kteří procháze-
jí poměrně složitým 
výběrovým říze-
ním, jež jim v pří-
padě úspěchu za-
řídí definitivní za-
městnání až do dů-
chodu. V rámci toho 
si mohou vybrat až 
patnáct let neplace-
né dovolené, aby si 
vystudovali další od-
bornost či zpracova-
li grant. Krásné dív-
ky si na začátku ka-
riéry  stěží mohou dovolit rodinný život, snad 
jen křehký mobilní vztah či manželství. Občas 
takový umělý svět dovede vyvést pěknou podiv-
nost, protože Evropu v podstatě řídí ona armáda 
úředníků. Bizarní nařízení těchto specialistů na 
úřad občas popudí nejen českou veřejnost. 
Poslanci si několik týdnů připravují svá stano-
viska k otázkám rybolovu, lidských práv, pra-
covně právních předpisů a nevím čeho vše-
ho evropského, na hlasování se domluví a pak 
v hodině a půl odhlasují vše potřebné s tako-
vou rychlostí, že člověk zírá. Každé stanovisko 
se probere ve frakcích a výborech a pak se na 
to hlasování jde s jízdním řádem, kde je jasno, 
kdo a jak bude hlasovat. Jen ve výjimečných 

případech zvláštní důležitosti se hlasuje elek-
tronickým zařízením. Jinak je to podle optic-
ké většiny a hlavně podle předem domluvených 
pravidel. Na Bruselském parlamentu je příjem-
ná úcta k politice. Do jednacího sálu se nikdo 
mimo poslanců nedostane a vzkazy od smrtelní-
ků jim nosí pánové ve fracích. Obhroublé taha-
nice známé z národních parlamentů, které při-
pomínající Ladovu Hospodskou rvačku, se tu 
nekonají. Poslanci si na cestu do Štrasburku, 
kam jezdí jednat, posílají bílé plastové bedny 
s dokumenty, které tolik připomínají vojenské 
bedny. Pokud se vedou evropské války takto, 
tak je to úžasné.

Daniel Kvasnička

bRUSELSKÝ POLOČAS

Poradna Zápraží ve světě



Zateplování fasád
tel.: 602 125 013
www.zatepleni-koci.cz

Václav Vacek
tel.: 605 267 533

Na Suchopáru 166, Světice

Elektrotechnika Vacek, 
s.r.o.

Prodej:
- Elektroinstalační materiál
- Revize - projekty
- Montáže
- Přihlášky k odběru el.  
  proudu
- Trasování ing. sítí 
  s určením hloubky uložení
- U kabelů určení místa 
  poruchy

VRATA
a

DOMOVNÍ DVEŘE ROKU 
HÖRMANN

 Bílá, Zlatý dub, Titan Metallic

 Akční cena sekčních vrat 
 (2500x2125) s pohonem,

montáží, s DPH 9% - 20.990,-
Akční cena dveří (1100x2100)
montáží, s DPH 9% - 26.990,-

www.vrata-kostka.cz
Kostelec n. Č. l. ,
 Kutnohorská 425

tel.: 602 41 60 93

tel.: 724 111 545

Rizikové kácení 
a prořezávání, 
péče o zeleň.

Jan Procházka
Struhařov

Přijmu strojníka 
na minibagr. Nejlépe 

důchodce z okolí Svojetic. 

Tel.: 777 322 134



AUTOSERVIS
Autoservis PLUS

AUTOSERVIS

www.partnerelit.cz

majitel

603 140 574

Poskytované služby

DIAGNOSTIKA

Pneuservis 

Autosklo

Zajištìní STK

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLÙ 

• autoservis  • mechanické opravy

seriová komunikace s øídící jednotkou
VW • AUDI • SEAT • ŠKODA • ostatní znaèky - OBD II.

- prodej pneumatik

 - výmìny autoskel

- vìtšiny znaèek automobilù
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Rooseveltova 364, 251 01 Øíèany
www.partnerelit.cz
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Martin Svoboda
Tel.: 777 832 084
E-mail: info@vasnabytek.cz
www.vasnabytek.cz

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

■ Architektonický návrh, měření na místě zdarma
■ Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky 

včetně elektrospotřebičů a dalších doplňků dle požadavků zákazníka
■ Dodací lhůty 4–6 týdnů nebo dle dohody
■ Atypické prvky jako barové pulty, světelné rampy, skleníky, jídelny, stoly, židle a jiné dle přání zákazníka
■ Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací pokoje

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRU

SIMPLY CLEVER

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia: 4,1–7,5 l/100 km, 
109–180 g/km; Roomster: 5,1–7,5 l/100 km, 135–180 g/km

NAPŘÍKLAD VŮZ ŠKODA FABIA ZA 219 900 Kč
Pokud byste měli zájem také o klimatizaci a centrální zamykání, připravili jsme 
pro Vás akční balíček PLUS za speciální cenu 10 000 Kč. A jestliže se rozhodnete 
pro financování se ŠkoFINem, dostanete tuto výbavu zcela zdarma. Výměnou 
svého starého vozu za nový můžete jen získat.

Bližší informace na Škoda Auto Info-line 800 600 000  nebo na www.skoda-auto.cz.  

NOVÝ VŮZ ZA STARÝ 

S CENOVOU PRÉMIÍ

ZÍSKEJTE 

auto.cz.  

Nabídka platí při nákupu nového vozu u participujících prodejců do 30. 4. 2009

Zprostredkujeme koupi a prodej
nemovitostí

MNICHOVICKÁ REALITNÍ
KANCELÁR s.r.o.ˇ
www.mnichovicka-rk.cz
info@mnichovicka-rk.cz

tel./fax: 323640672, gsm: 603483258
ICO: 48027740

PO-CT: 9.00-16.00
Masarykovo nám. 35, Mnichovice, 251 64

ˇ
ˇ

ˇ

SIMPLY CLEVER

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia: 4,1–7,5 l/100 km, 
109–180 g/km; Roomster: 5,1–7,5 l/100 km, 135–180 g/km

NAPŘÍKLAD VŮZ ŠKODA FABIA ZA 219 900 Kč
Pokud byste měli zájem také o klimatizaci a centrální zamykání, připravili jsme 
pro Vás akční balíček PLUS za speciální cenu 10 000 Kč. A jestliže se rozhodnete 
pro financování se ŠkoFINem, dostanete tuto výbavu zcela zdarma. Výměnou 
svého starého vozu za nový můžete jen získat.

Bližší informace na Škoda Auto Info-line 800 600 000  nebo na www.skoda-auto.cz.  

Nabídka platí při nákupu nového vozu u participujících prodejců do 30. 4. 2009

NOVÝ VŮZ ZA STARÝ 

S CENOVOU PRÉMIÍ

ZÍSKEJTE 



SOUKROMÁ
Prodám byt 3+1, nyní udělaný jako 4+K, 
v Konojedech u Kostelce n. Č. l. Cena 1.600.000Kč, 
Tel: 606 427 116, 602 416 093 

Hledám laskavou, osamělou paní důchodkyni 
(zdravou a čilou), která by přivítala uplatnění 
v novém prostředí. Telefon: 606 470 756

PODĚKOVÁNÍ
MAS Servis Říčansko, o.s. a Skautské středisko 
Lípa v Říčanech děkuje panu Kubíčkovi za dar 
počítačových her pro mládež.

Zveme Vás do nově otevřené kanceláře ČMSS  
„LIŠKA“  v ulici  Široká 1227/4 v Říčanech. 
Kontakt: vackovav@tiscali.cz  tel.: 602 147 066

ZAMĚSTNÁNÍ
Pečovatelku hledáme k péči o seniory v SENIOR 
domě "FELICITA" na Vyžlovce. Směnný provoz.
Tel. 775 122 404   

ZŠ Mnichovice, Pha-východ přijme učitele 1. st., 
Aj, Nj, Př. Nabídky se životopisem zasílejte na 
reditelka@zsmnichovice.cz. Tel: 606 189 863. 

Hledám pro spolupráci spolehlivé 
kolegy na vedlejší činnost i na ŽL v oblasti 
zprostředkovatelské  a finanční  činnosti. Vhodné  
pro studenty, důchodce i ženy na MD. Kontakt: 
vackovav@tiscali.cz  - tel.: 602 147 066

Přijmeme spolehlivou a flexibilní  ženu nebo muže 
na balení kávy a práci ve skladu v Říčanech. 
Práce na HPP. Informace na tel.: 602 179 782.

Adresář firem
Antény
ANTÉNY – Roman  LEHOVEC, 603753312

ANTÉNY, TV-SAT-STA, 602195272 

Autodoprava
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 
602328807

Automobily – náhradní díly, příslušenství
AUTOVRAKOVIŠTĚ PEUGEOT, Tehov 70, 
Říčany, 723607150, 602341984, 
www.peugeot-centrum.cz

AUTOPOTAHY. Telefony: 323 604 740, 
602 370 453

BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121

Automobily – prodej
AUTOCENTRUM ROŠKOTA – JANOUŠEK s.r.o., 
Křenice 101, Sibřina, 323605313

BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666129

AUTO-PALACE, Na Chodovci 2457/1, Praha 4, 
267286860-4, www.autopalace-ford.cz

Automobily – servis
AUTOCENTRUM ROŠKOTA- JANOUŠEK s.r.o., 
Křenice 91, Sibřina, 323605314

AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov, 
603522048

BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121

AUTOOPRAVNA CHUDOBA, Rooseveltova 364, 
Říčany, tel: 323502681, 603140574,
www.partnerelit.cz, 
autoopravnachudoba@seznam.cz

Autoskla - klimatizace
AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2, 
776002357

Barvy – laky
BARVY – LAKY – DROGERIE, 
Černokostelecká 486, Říčany, 323601837, 
www.barvy-laky.net

Beton
ZAPA beton, Kolovratská, Říčany, 323602008, 
323603616

BETON Strančice,  
+ 420 323 640 900, fax: + 420 323 640 966, 
Email: betonstrancice@cmail.cz 
Web: www.betonstrancice.cz

Bytový textil
FINESTRA STUDIO, 17. listopadu 162, Říčany, 
323603312, 777701575 

Čistírna oděvů
ČISTÍRNA ODĚVŮ (sklo porcelán), Masarykovo 
nám. 34, Říčany, 723 513 431

Čerpadla – prodej
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 
323602235, 323602877

V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 
323661731-2, www.vtmat.cz

Dřevo palivové
BROUKAL, palivové a krbové dřevo, 602238849, 

www.broukal.cz

Domácí potřeby
SKLO PORCELÁN, 
Masarykovo nám. 34, Říčany, 723 513 431

Elektromateriál
ELEKTROMATERIÁL ŘÍČANY, Černokostelecká 
53, Říčany, 608903848, www.elektro-ricany.cz

ELEKTROTECHNIKA VACEK, s.r.o, 
Na Suchopáru  166, Světice. 
Telefon: 605 267 533

Garážová vrata, dveře a vjezdové brány
CAG - Dveře, vrata. Telefon: 725 878 565, cag-
strancice@novedvere.cz

HOUDEK – GARÁŽOVÁ VRATA, Smrková 316, 
Mukařov, 323660110, 602242653, 
j.houdek@mybox.cz, vrata.houdek@seznam.cz

ROLLO, s.r.o., Černokostelecká, tel.: 
323 602 905, ricany@rollo.cz

VRATA, domovní dveře. Telefon: 602 416 093

Instalatérský materiál – prodej
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 
323602235, 323602877

V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 
323661731-2, www.vtmat.cz

Instalatéři
INSTALATÉRSTVÍ HELEBRANT, 
voda-topení-plyn, Říčany, 604835260

KARBAN PETR, Svojšovice 4, Strančice, 
323602073, 775935800

OPRAVY A ROZVODY VODY A TOPENÍ, 
777630660,  
vodatopenipokorny@seznam.cz

Izolace proti vodě
IZOLAST, Forsterova 6, Říčany, 777860901, 
606818054

Izolace tepelná, fasády
ReTo CENTRUM  fasády. Telefony: 777 128 817, 
777 309 107, retocentrum@seznam.cz

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD, telefon 602 125 013, 
www.zatepleni-koci.cz

Jazykové školy 
LANGFOR CZ s.r.o
17. listopadu 133/17, 251 01 Říčany
323 606 096, www.langfor.cz

Kadeřnictví
JINDRA ŠPAČKOVÁ, 
Kadeřnictví Dámské - Dětské - Pánské, 
mob: 604 377 068, Mukařov-Srbín

Kamenictví, kamenosochařství
KAMENICTVÍ s.r.o., Svojetice 141, Mukařov, 
323660252, 602304946

Kanalizační potrubí – prodej
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 
323602235, 323602877

Klempířství a pokrývačství
KLEMPÍŘSTVÍ SLÁMA, Sosnová 221, Mukařov, 
739544665

JAN DRESLER, Pokrývačství, klempířství, 
Mnichovická 44, Struhařov, tel:777 174 778, 
e-mail: dreko-strechy@seznam.cz

Koupelny – vybavení
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 
323602235, 323602877

V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 
323661731-2, www.vtmat.cz

Malíři, lakýrníci
MIROPLAST, Havlíčkova 320, Velké Popovice, 
323665276, 602365258

M+S Lakýrníci, Telefon: 607 507 606

Nábytek
ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ V. PROCHÁZKA, 
Zvánovice 160, 323649470, 603203559

NÁBYTEK PRAKTIK, Černokostelecká 555,  
Říčany

TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN SVOBODA, Říčany, 
777832084

Oční optika
FOKUS OPTIK, ul. 17. listopadu 1188, Říčany, 
tel.: 323 602 029

Okna
OKNA*EU, Černokostelecká 53/17, Říčany, 
323601719, www.okna.eu

Pily – nástroje a stroje
LESPARK s.r.o., www.lespark.cz, Husqvarna, 
Jonsered Říčany, 323605881/606152656
vedle OD BILLA    

Počítače – prodej
ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 
603486362, info@zavacomp.cz

Počítače – servis
ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 
603486362, info@zavacomp.cz

Podlahové krytiny, podlahoviny
PODLAHÁŘSTVÍ, Ládví 107, Štiřín, 323672195, 
602861847

Pojištění, pojišťovny
GENERALI POJIŠŤOVNA A.S.
Agenturní kancelář S. Ungr
Olivova 181/6, Říčany
323661111, 603474747 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA V. FRANĚK, 
Louňovice 168, Mukařov, 323660413, 603932472

ČPP, PAZOUREK PAVEL, Spartakiádní 378, 
Bystřice, 604600861

Pokrývači
HDK, Olivova 223, Říčany,  323631458, 
606472505

Projektové práce
PŘÍPRAVA STAVEB, Telefon: 607 115 189

Školy, Školky, hlídání dětí
CLUB vodních dětí, telefon  775 606 896, 
www.clubvodnichdeti.cz

VŠE pro kojence a batolata, APEMA, s.r.o., 
Chomoutovice, tel 312 315 173

Jazykové školy
LANGFOR CZ s.r.o 17. listopadu 133/17, 251 01 
Říčany, 323 606 096, www.langfor.cz 

Překlady a tlumočení 
Mgr. Denisa Pánková-Schránilová, z/do 
francouzštiny, i s ověřením, 731104429, 
denisasch@volny.cz 

LANGFOR Translations s.r.o.
17.listopadu 133/17, 251 01 Říčany
323 606 097, www.langfor.cz

Pojištění
ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S., Miroslav Vykysalý, 
všechna pojištění, stavební spoření. Telefony 
323 660 417, 773 660 417

Realitní kanceláře 
Realitní kancelář KAVALIER Větrná 355, 
Louňovice 775950231, k-realityservice@volny.cz

MNICHOVICKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o., 
Masarykovo náměstí 35, Mnichovice, 323640672

Restaurace,  vinárny, kavárny
Restaurace TOUHA, Světice, K Dálnici,  
608 971 053

Rolety, markýzy
FINESTRA STUDIO, 17. listopadu 162, Říčany, 
323603312, 777701575

Stavebniny,  stavební materiál
V-MONT s.r.o., Krabošice, Říčany, 777243910, 
777809755

PÍSKY, ŠTĚRKY, SUTĚ, KONTEJNERY.  
Telefony: 777 322 134, 777 975 790

PLETIVO TICHOVSKÝ, Telefony: 323 640 660, 
602 236 893, 777 276 095

JÍMKY, ŽUMPY, NÁDRŽE. Telefony: 323 631 827, 
776 266 600, www.oiltrend.cz

PLASTOVÉ JÍMKY, ŽUMPY, SEPTIKY. Jan 
Souček, Struhařov 1, Telefony: 323 641 804, 
608 182 528

Stěhování
MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 603414075

Studnařství
JAROSLAV ŠTECHER, telef. 606 840 202, 
569 722 567, www.studnarstvi.cz

Těsnění oken a dveří
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany, 
606888525, 321698698, www.ekotes.com

Topení – prodej
KORAL, spol.s.r.o., Pražská 28, Mnichovice, 
323641115, 602381056

PRODEJNA ZTT, Přátelství 550, (Pragochema), 
Uhřiněves, 271082214, 604245839

PRONTO ŘÍČANY,  Černokostelecká 62, Říčany, 
323602235, 323602877

V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 
323661731-2, www.vtmat.cz

Účetnictví 
RADEK SKŘIVÁNEK, 
www.ucetnictvi-skrivanek.eu, 323603631, 
info@ucetnictvi-skrivanek.eu, 
ucetnictvi.skrivanek@tiscali.cz

ING. IVANA MALÁ, Zelená 248, Mukařov, 
323660705,  ivana.mala@maledane.cz

MARKÉTA MAKOŇOVÁ, Účetnictví, Praha 10 
Kolovraty, tel. 608 317 268, 
www.makonova.cz, marketa@makonova.cz 

Výroba klíčů
Výroba klíčů (sklo porcelán), 
Masarykovo nám. 34, Říčany, 723 513 431

Výkup lesů
BROUKAL, výkup lesů surového dřeva, 
602238849

Zahradní a lesní technika
MOUNTFIELD, Mirošovická 697, Mnichovice, 
323 640 584, 
www.mountfield.cz 

Zahradnické práce, údržba stromů, kácení
JAN PROCHÁZKA, Struhařov, 724 111 545

EDUARD PACÁK, Telefon: 605 789 346

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK, Telefon: 606 494 939, 
723 516 513

Zednictví
ZEDNICTVÍ VADKERTI, 728 373 852

Zemní práce
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 
602328807

Žaluzie
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany, 
606888525, 321698698, www.ekotes.com

Řádková inzerce

PŘÍPRAVA STAVEB
Povolení staveb
Měření radonu
Stavební dozory
Energetické průkazy
Požární správy
Oceňování staveb
Projekční činnost
pripravastaveb@email.cz

607 115 189

POZŮSTALOST

Prodám stojatý 
litinový kotel 

PROTHERM 
medvěd 20Kw

3 čl., rok výroby 2008,
elektrické zapalování 

12 500,- Kč, 
1 rok záruka 

Tel.: 605 271 970



Sklolaminátové jímky, žumpy,
nádrže na vodu, nádrže

na topné oleje a chemikálie.

Dodávka na místo instalace

Samonosné provedení
bez nutnosti obetonování
ve velikosti 3 až 18 m3.

Oiltrend, Dukelská 317, 251 01 Říčany u Prahy, tel./fax: 323 631 827, mobil: 776 266 600, www.oiltrend.cz

Jsme Vám opět blíž!
Kontakt: Tel: 725 878 565
e-mail: cag-strancice@novedvere.cz

Srdečně Vás zveme k návštěvě
naší nové vzorkovny
ve STRANČICÍCH
na adrese Průmyslová 62.

Přijďte se podívat na největší
množství interiérových dveří

a obložkových zárubní
na ploše 300m2.

Více o naší nabídce i aktuálních akcích na tel: 800 262 929 a na adrese:

www.novedvere.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Přesvědčte je o tom.

S t o j í t e  o  z á k a z n í k y ?

Můžete se opřít o nás. Zviditelníme Vaši fi rmu, Vaše zboží i Vaše služby 

s bezkonkurenčním poměrem cena/kvalita.

Prezentační CD/DVD
•  umístěte svou nabídku, ceníky, dokumenty, videa apod. 

na médium, které zákazník narozdíl od papírového letáku 

nevyhodí do koše

•  luxusní bezokrajový potisk CD/DVD v provedení 

hluboký sametový mat - barevně věrný, vysoce odolný

•  možnost duplikace dat i jen potisku prázdných médií

•  široká nabídka obalů, od klasických až po zakázková řešení

HEWER, s.r.o., Na Poříčí 30, 110 00  Praha 1 

tel: +420 222 749 001, fax: +420 222 749 000, hewer@hewer.eu, www.hewer.eu

Obchodní ředitel: Ing. Roman Zapletal

tel.: +420 733 724 082, +420 222 749 037, e-mail: zapletal@hewer.eu

Nízkonákladové tiskoviny - Brožury • Katalogy • Katalogové listy • Letáky a další
•  ve vysoké barevné věrnosti, s živými a intenzivními barvami a na pohled i dotek přirozeným vzhledem

Velkoformátový tisk - Reklamní panely • Poutače • Velkoformátové plakáty a další
•  opět ve vysoké barevné věrnosti s širokou paletou živých a intenzivních barev, detailní, jemný 

a vysoce prokreslený tisk, vysoká odolnost vůči světlu, vodě i mechanickému otěru

Kreativní, gra cké a předtiskové studio
•  cokoliv od přípravy tiskových dat až po návrhy kompletních kampaní

BETON 
STRANČICE 

S.R.O. 
NABÍZÍ

Betonové směsi, písky, 
drtě, čerpání a dopravy 

betonů.
Dále provádíme zhotovení 

základových desek, hrubých 
staveb, monolitických stěn 

a monolitických stropů na klíč.
 

Beton Strančice s.r.o.
Svojšovice 27

251 63 Strančice
Tel dispečink beton: 323 640 900

Tel dispečink doprava: 602 556 591
Tel stavby: 776 666 606

Email: betonstrancice@cmail.cz
Web: www.betonstrancice.cz



Sudoku lehké Sudoku těžké

Tři vylosovaní čtenáři, kteří do 15. května pošlou emailem nebo na adresu 
redakce správné znění tajenky, získají knihu od nakladatelství Rebo.

Tři vylosovaní výherci, kteří ODPOVĚDĚLI NA OTÁZKU v tajence křížovky 
minulého čísla (Co znamená moudivláček), jsou:

Tereza Selixová, Říčany
Kristyna Camborova, Svojetice
Milena Slavíčková, Praha 12-Modřany


