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úVoDNÍk
Naši milé čtenářky, naši milí čtenáři,

nejčastěji prý všichni říkáme slovo JÁ. 
Nejméně rádi slyšíme slůvko NE. A víte, 
po jakých prohlášeních se naše duše tete-
lí, rysy tváře změknou a dřívější hroty se 
otupí? DĚKUJI, ROZUMÍM VÁM, MILU-
JU, SPOLEČNĚ, ANO, MŮŽEŠ/MŮŽE-
TE, LÉTO, PRÁZDNINY, MÁTE PRAV-
DU, VYPADÁŠ SKVĚLE. (Ano, jistě že je 
to individuální, máte pravdu. Toto jsou jen 
výsledky mých soukromých šetření z mno-
ha rozhovorů, co jsem ve svých sedmatři-
ceti letech stačila absolvovat.)
Adéla Gondíková se v pořadu Novy Rady 
ptáka Loskutáka snaží rozumět různým 
zlepšovákům a ty pak aplikuje u sebe doma. 
A taky miluje. Koho? Rozhovor s ní přináší 
dvoustrana 6 a 7. Sportovní strana 9 může 
být inspirací, co dělat pro své tělo a vypa-
dat skvěle. Prostředek časopisu patří mla-
dým, jejich Nanečisto dalo prostor žákům 
a studentům, kteří se vrátili z prázdnin na-
biti záviděníhodnou energií. Ve všem, co 
můžete podniknout v našem regionu během 
následujících týdnů, vás zorientují pozván-
ky na stranách 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20 či 
31. Vydejme se třeba společně na cyklojíz-
du Říčanami (strana 5).    
Jasně, že nám tu a tam telefonujete a ptá-
te se, co měla znamenat naše titulní strán-
ka, nebo se snažíte, abychom vám pomoh-
li svými články v boji se sousedem, sta-
rostou, úředníky a pak se zlobíte, že vám 
často prostě nemůžeme vyhovět tak, jak si 
představujete. Ale občas se mi ze sluchát-
ka ozve prosté Děkuji za váš časopis, moc 
mě potěšil. To moooc rádi slyšíme. Neod-
povídám NENÍ ZAČ, protože nám přece 
jenom dá práci jednotlivá čísla přivést na 
svět. Říkám RÁDO SE STALO.
A dodávám – rádo se psalo.
Ať ve vás léto ještě dlouho září.

Vaše sousedka
Dita Fuchsová
Šéfredaktorka
 Zápraží

4-5  Dění kolem nás (Kostelec n.Č.l.,  
 Mnichovice, Pyšely, Říčany,  
 Velké Popovice, Trhovec)

6-7  rozhovor s Adélou Gondíkovou

9  sport (fotbal, rugby, šachy, SKC  
 Ondřejov) 

10  Větvičky zámeckého parku,  
 Ohrožené rostliny

11  Drobotina (Jesenice, Kostelec n.  
 Č. l., Říčany, Srbín)

12-13  Kultura (Mnichovice, Říčany,  
 přehled akcí)

14-15  MAS Říčansko

16-17  Nanečisto (stránky pro mladé,  
 ZUŠ Velké Popovice)  

18  Slovo faráře, Fyzioterapeutka  
 radí

19  Dění kolem nás (Struhařov, Vše- 
 stary)

21  Poradny (Draslík a sůl ve stravě;  
 Bič na dlužníky)

28  Adresář firem

29  Řádková inzerce

31  Ohlasy

32  Křížovka o ceny, Sudoku
8, 6 či 5 komor 

3 těsnění, teplý rámeček TGI
ve standardu

w w w.okna.eu

Černokostelecká 53/17, Říčany
Tel.: 773 360 000, Tel./Fax: 323 601 719

e-mail: okna@okna.eu

dřevěná okna • předokenní rolety • zimní zahrady • vstupní i interiérové dveře

Tohle jsou novopečení prvňáčci. Do šesti prvních tříd v Říčanech jich nastoupilo cel-
kem 147. Z toho do dvou tříd v 1. Základní škole 47 a do čtyř tříd v 2. Základní škole 
100.

Autor fotografie na titulní straně:
Petr Hněvsa 



Den otevřených dveří se uskuteční 20. září 
od 12 do 17 hodin v pivovaru Velké Popo-
vice, který Vás zve na exkurzi do nově ote-
vřených prostor s krátkým filmem a ochut-
návkou piva. Na trase je připravena výsta-
va historických exponátů z rodinných sbí-
rek. V sobotním odpoledni tak můžete 
v klidu vnímat proměny velkopopovického 
pivovaru za dohledu živého maskota pivo-
varu kozla Oldy.
Program:
9–17   Hokejový turnaj KOZEL CUP 
(zimní stadion Velké Popovice) 
týmy: Mars ČR, Sherlog Secar Bohemia, 
Chirurgové Praha, Kozel tým Velké Popo-
vice, Premium tým Velké Popovice
12–17   Prohlídky pivovaru s odborným 
výkladem
17–18  Hudební vystoupení skupiny 
SEMTEX
17:30  Vyhlášení nejlepšího exponátu pro 
novou expozici v pivovaru
Vstup je zdarma.

… a Evropský den bez aut 
se v Říčanech uskuteční 
16. – 22. září. V úterý mezi 
13 a 16 hodinou proběhne 
odpoledne na dopravním 

hřišti pro děti s Klubem Cesta. Čekají vás 
soutěže na kolech či koloběžkách, tvoři-
vé i poznávací soutěže. Ve středu od 9 ho-
din začíná 11. ročník Malování na rynku 
na téma Čistý vzduch všem, který pořádá 
Husova knihovna. Ve čtvrtek mezi 15 a 17 
hodinou si budete moci vyzkoušet, jak se 
žije vozíčkářům na silnici, když přijdete na 
Masarykovo náměstí. V pátek se bude be-
sedovat s klienty DPS a s Městskou policií 
Říčany o problémech seniorů při pohybu 
na komunikacích. V sobotu od 13.30 mů-
žete vyrazit na Indiánské loučení s létem, 
což bude 14. ročník turistického pochodu 
pro rodiny s dětmi malebným údolím Ro-
kytky. Hlavním pořadatelem je Mraveniště. 

V pondělí 22. září od 9 do 12 hodin pro-
běhne na Masarykově náměstí Evropský 
den bez aut. Naplní jej informace, soutě-
že s 1. ZŠ, Klubem Cesta a  Ekocentrem. 
Následuje cyklojízda městem – velká jízda 
na kolech pro dospělé, rodiče, děti z Masa-
rykova náměstí na koupaliště Jureček, což 
pořádají Přátelé čistého města. Trasa je vy-
brána tak, aby ji zvládly i malé děti. Nebu-
de se soutěžit, ale jde o propagaci cyklis-
tiky. O bezpečnost při přejezdu rušnějších 
silnic (Široká a Černokostelecká) se posta-
rá městská policie. V cíli pak obdrží kaž-
dý, kdo podpoří tuto velkou jízdu, účast-
nický list. Zveme všechny, děti i jejich ro-
diče, dospělé cyklisty či seniory, aby přije-
li se svými koly a připojili se k cyklojízdě. 
Chcete-li být u toho, přijďte v 17 hodin na 
Masarykovo náměstí.

Dění kolem nás Dění kolem nás
MRAČENÍ V PYŠELÝCH

Mračtí 23. srpna pořádali již 6. ročník his-
torických slavností pod názvem Mračení. 
Jen škoda, že se letos poprvé nepodařilo 
uspořádat tuto akci na kamenném hradě 
v Mrači, který v minulosti dodával celé 
akci dobový středověký nádech. Aktéři 
sehnali náhradní prostory a tak se mohla 
ztrhnout nejkrvavější bitva třicetileté války 
u Jankova, když  Švédi roku 1648 postupo-
vali ze Saska přes Moravu do Rakous. 
V Pyšelích ale nebylo jen válčení. Bylo zde 
dobové tržiště se zbožím rozmanitým, bo-
hatý celodenní program kulturní s kejklíři, 
hudci a komedianty.
Koncertovaly folkové skupiny Strašlivá po-
dívaná a Kámen úrazu. K vidění byla i di-
vadelní představení, jak pro děti tak 
i pro dospělé.

text/foto: Petr Hněvsa

PRoGRAM kLUBU 
SENIoR
Kurzy PC budou zahájen 3. října v DPS 
Senior Říčany. Lektorem je J. Maček. Při-
hlášení účastníci uhradí příspěvek ve výši 
50 Kč/1 lekci dopředu v Komunitním cen-
tru Říčany, o.p.s. do 15. září (je možné  
převodem na účet číslo 210091764/0300).
18. září 15:00  Kavárnička, v jídelně DPS 
Senior.  
22. září 16:15  Putování po Krušných ho-
rách, promítání fotografií a četba z knihy 
od Ladislava Dvořáka „Perské se přesily 
nemusíš bát“. Místo: DPS Senior – spole-
čenská místnost. Na všechny se těší  
H. Zavadilová.
27. září  Babička  Představení v Národním 
divadle (činohra). Sraz: 12 hodin na vlako-
vém nádraží v Říčanech. Odjezd ve 12:22 
hodin. Zakoupené lístky si musí vzít účast-
níci s sebou. Více informací pí Macháčko-
vá na tel. 774 274 122.

Na Oktoberfest do Mnichova ... nebo do 
Mnichovic?

Proč nevyužít místopisné blízkosti jmé-
na našeho městečka v srdci Ladova kraje 
s názvem bavorské metropole, stejně jako 
společné náklonnosti k dobrému pivu? Ob-
čanské sdružení Šibeniční vrch pořádá, ve 
spolupráci s městem Mnichovice, II. roč-
ník slavností piva na terase zdejšího hor-
ského areálu – největšího evropského sru-
bu. Mnichovický Oktoberfest, spolu se 
svátkem národního patrona, předznamená 
i symbolický konec letní sezóny.
   Slavnosti probíhají podle bavorského ma-
nuálu: Stoly uspořádané do dlouhých řad, 
pivo je přednostně stáčeno do tzv. tuplá-
ků a jídlu vévodí, vedle dalších pivních po-
choutek (preclíky, sýry), pečená vepřová 
kolena. 

Starosta města provede v sobot-
ním odpoledni slavnostní nara-
žení jubilejního soudku.   
   K dobré náladě jistě přispěje 
živá country hudba, reprezen-
tovaná skupinou  Hráči, kterou 
v přestávkách zastoupí bavorské 

„jódlovačky.”             
   A točené pivo? Na předním 
místě je třeba uvést náš oblíbe-
ný krajový produkt, světlý KO-
ZEL 11°. Doby dávno minulé 
připomene tmavý český stout 
KELT. Hostujícím speciálem 
by se letos měl stát kvasnicový 
ležák PRIMÁTOR WEIZEN-

BIER. Ke každému pivečku obdrží účast-
ník zdarma lístky do odpolední či večerní 
tomboly o hodnotné ceny.    
 Mnichovický Oktoberfest se koná v sobo-
tu 27. září od 12 do 22 hodin a v neděli 28. 
září od 12 do 20 hodin. Pokud se rozhod-
nete strávit na slavnostech oba dny, nabízí-
me vám možnost přenocování ze soboty na 
neděli ve vlastním stanu přímo na Šibenič-
ní vrchu.   
    Vzhledem k současné kapacitě terasy 
restaurace areálu, která zahrnuje cca 100 
míst, vřele doporučujeme rezervaci míst 
na tel.:  739 093 804 po 16. hodině.

Miroslav Šimek 
Šibeniční vrch, Mnichovice

SEkÁNÍ SRNČÍHo 
PALoUČkU
Okrašlovací spolek v Říčanech zahájil bě-
hem letních měsíců sekání tzv. Srnčího pa-
loučku. Práce je to hodně náročná, protože 
křídlatka tam vyrostla do téměř třímetrové 
velikosti. Seč bychom chtěli opakovat ještě 
na podzim a zjara, aby se náletová křídlat-
ka alespoň trochu omezila. 

Irena Moudrá

ŘEMESLNÝ TRH 
V koSTELCI N.Č.L.
Jeho 2. ročník proběhne v sobotu 27. září 
od 9 hodin na náměstí pod širým nebem. 
V předvečer trhu, v pátek 26. září se ote-
vře Černokostelecký pivovár s živou muzi-
kou a pohoštěním. Dále vás čeká prodej ře-
meslných výrobků a předvádění vybraných 
řemesel, vykulení ležáckých sudů, předvá-
dění bednářského řemesla po celý den v pi-
vovaru, Staročeská pouť, tombola, vystou-
pení Zpětné vazby, mladé kostelecké rock-
ové kapely, koncert skupiny Cohiba atp. 
Na závěr dne v Černokosteleckém pivová-
ru živá muzika a Pivovarská zábava až do 
rána. Posílená autobusová doprava z Pra-
hy – Depo Hostivař metro trasa A a zpět. 
Odstavné parkoviště v Černokosteleckém 
pivováru.
www.keramickyrock.cz,

Co JSTE HASIČI...
..., co jste dělali v Tehovci?         
               
Hasiči okrsku č.5 z Tehovce uspořáda-
li 6. září ve své obci X. ročník Memoriá-
lu Míly Dlabače. Sjelo se celkem 19 druž-
stev, družstvo Ober-Werbe dokonce až 
z Německa. A za velmi silné účasti diváků 
se soutěžilo jako o život nejdříve v klasic-
kém útoku, dále ve smotávání hadic a na-
konec v jízdě na raftu přes místní rybník. 
To byla také asi největší podívaná, hlav-
ně, když některý účastník skončil ve vodě! 
Ženy místního sboru překvapily v kultur-
ní vložce oblíbených teletabís. Dle staros-
ty obce pana Miloše Nečase je pořádajícím 
odměnou to, že se celá akce velice vyda-
řila, a to jak velkým počtem zúčastněných 
družstev, počtem diváků, tak i krásným 
počasím. Z pěti družstev žen se na prv-
ních místech umístily: Tehov, Tehovec ml. 
a Tehovec st. a ze 14 družstev mužů Te-
hovec ml., Doubek a Tehovec st. Vítězové 

obdrželi velký putovní pohár, první tři 
družstva pohár, všichni diplom a věcnou 
odměnu. Krásná akce, za jejíž konání te-
hoveckým patří velký dík.

   Aša

Další fotografie nejen z této akce můžete 
shlédnout na www.osricany.estranky.cz.

EVRoPSkÝ TÝDEN MoBILITY

MNICHoVICkÝ okToBRFESTU kozLA

PoCHoD S LÍBoU
…proběhne 5. října na trase Benešov – Čer-
čany, jeho délka bude 14,5 kilometru. Vlak 
vyráží z Prahy hl.n. v 7.15., z Říčan v 7.42 
a do Benešova dorazí v 8.25. Od vlaku 
půjdeme na zámek Konopiště pod ČTZ, 
dále podél Konopišťského potoka měsíč-
ním údolím do Poříčí. Zde se naobědváme 
a po ZTZ dojdeme do Čerčan na vlak. In-
formace na telefonu 723513431 podá paní 
Rohošková.
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Rozhovor

RADY ÁDY ANEB Do koHo JE zAMILoVANÁ ADéLA GoNDÍkoVÁ
Ten den, co jsme Adélu Gondíkovou a její 
dceru Nelinku navštívili u nich doma v Py-
šelích, měli na zámkové dlažbě na zahra-
dě kameny z akvária, které jim chvíli před-
tím prasklo. Prý se to stává málokdy a ona 
má prostě smůlu, to jí řekli výrobci. „Když 
jsem to řekla známým, dozvěděla jsem se 
o spoustě dalších lidí, kterým akvárium 
taky prasklo, takže taková výjimka to zase 
není,“ popisuje s úsměvem. Adéla neztrácí 
humor, nadhled i jistou natěšenou naivitu, 
se kterou aplikuje rady z pořadu Rady ptá-
ka Loskutáka u nich doma.   

Jak jste se tady ocitli?
Za všechno může náš táta, chtěl být už od 
svého mládí v Praze. S bráchou a rodiči 
jsme bydleli ve starém baráku v Sokolově, 
kdy jsme vyrůstali, a táta pořád říkal, jak 
by to v Praze bylo úžasné. Pak jsme se 
s bráchou vypravili do Prahy sami, zatím-
co rodiče podnikali. Vedli v Sokolově ve-
čerku a cukrárnu, pracovali od rána do ve-
čera, bez dovolené, pořád. Tak uběhlo de-
set let. V Praze jsme se s bráchou dostali 
do fáze, kdy jsme chtěli řešit bydlení, tak si 
Dalibor koupil byt v centru Prahy. Já jsem 
střídala pronájmy. Tehdy jsme nepracovali 
tolik, abychom měli na hypotéku, tak jsme 
si s našima řekli, že na dva byty mít v ži-
votě nebudeme a že chceme baráček. Na-
shromáždili jsme nějaké peníze s tím, že 
koupíme parcelu. Strejda nám řekl, že 
jeho soused v Pyšelích má pole, které by 

nám mohl prodat. Táta se do toho zami-
loval, koupili jsme jednu tisícovku parce-
lu, pak druhých tisíc metrů. Máme zprvu 
nechtěla, ptala se, co budeme dělat s tako-
vou velkou parcelou, že je to hodně peněz. 
Oni byli jen malí podnikatelé v Sokolově 
a byl to pro ně celý balík. Nato jsme zača-
li s bráchou dělat Snídani s Novou a řeši-
li jsme trojdomek - pro naše, bráchu s ro-
dinou a pro nás. Dalibor šel vlastní cestou 
a bydlí jinde. S rodiči jsme si nechali vy-
projektovat na naší parcele dům od kama-
ráda architekta Martina Folprechta. Ten jej 
celý vymyslel. Dříve se dělaly dvougene-
rační domky, kde dole bydleli staří a naho-
ře mladí, měli jeden vchod, jednu elektři-
nu a často jednu kuchyň a koupelnu. Řekl 
nám Nikdy nevíš…,a  vymyslel to tak, že 
naši bydlí vlevo a my vpravo, každý má 
svůj vchod, elektřinu, jsme na sobě nezá-
vislí a vlastně k sobě máme blízko.

Nějaké historky z průběhu stavby…
Stavělo se úplně klasicky, protože táta je 
zastáncem osvědčených postupů. I když 
existují různé rychlé formy stavby, on byl 
přesvědčen, že musíme udělat základy 
a nechat vymrznout, postavit a nechat vy-
mrznout, takže jsme stavěli dva roky. Když 
byla stavba hotova a pomalu jsme se sem 
stěhovali, hlídali jsme se tu sousedé vzá-
jemně, abychom čelili útoku zlodějů, kte-
ří vám ukradnou třeba čerstvě nainstalo-
vané radiátory. Nechala jsme rozhlásit po 

vesnici, že už tu bydlíme, abychom případ-
né zloděje odradili, i když to na ně asi ne-
platí. Spali jsme tu poprvé na matraci a ne-
chali hrát rádio a svítit. V noci  tu všech-
no bouchalo, skřípalo to nové dřevo, bála 
jsem se. Pamatuji si, že tu v noci bylo úpl-
ně ticho a totální tma. V Praze bývá hluk 
a světlo, v noci si nemusíte rozsvítit lampu, 
protože všude jsou pouliční lampy, a sly-
šíte tramvaje, tady tak nanejvýš zahouká 
v dálce vlak. Když v noci slyšíme štěrk, 
poznáme, že někdo jde. Podle chůze iden-
tifikujeme souseda, a víme, že tenhle sou-
sed jezdí v tolik a tenhle v tolik, a pokud 
je něco jinak, může to být zloděj. 
  Člověk si řekne, že když něco staví, 
mělo  by to být podle jeho představ a vydr-
žet a najednou…. Podívej se třeba na to dře-
vo, vidíš, jak je vyšisované, někdy i hnije? 
Firma nám řekla, že ten lak je výborný, že 
vydrží dvacet let. A po pěti letech to vy-
padá takhle. Reklamovali jsme to u firmy 
a dověděli jsme se Od nás je to výborné, 
je to chyba laku. Zavoláme tedy do firmy, 
odkud je ten lak, a řeknou  - no jó, to už 
je dlouho, to už nenajdeme. Pak někdo na-
bídne, že jsme všechno měli nechat umělé, 
ale umělé je zase ošklivé…Ale nestěžuji si. 
A musím říci, že hlavně zahrada je výbor-
ná, pro děti a jejich vyřádění.

Jak dlouho jste vlastně Pyšeláci?
Přijde mi to jako mžik, ani jsme se ne-
stačili vybalit a už je to osm let. Někde 

v koutech máme ještě věci v krabicích, 
mezi tím i dětské věci, které máma nemě-
la to srdce nechat v Sokolově. Každý úlož-
ný prostor v domě by byla další obrovská 
položka v rozpočtu, tak jsme si řekli, že 
se uskromníme. Ale najednou má člověk 
kola, vše, co jsme měli ve sklepě, sezónní 
oblečení, co není kam dát, chybí mi úlož-
ný prostor. Proto si myslím, že staré bará-
ky jsou k nezaplacení.

Cítíš se tu doma?
Ano, problém měla spíše máma, stěho-
vala se ze Sokolova, kde má dodnes ce-
lou rodinu. Měla po ruce všechny úřady, 
tady musí často vlakem nebo s někým au-
tem. Pro mě je to tady ideální, je tu les, 
kam manžel chodí na houby, ty já nejím 
ani nevidím, pak je tu obchod, pošta, škol-
ka i škola, takže nebudu muset hned s Ne-
linkou taxikařit, maminka mi navíc občas 
pohlídá… A kdyby se rodičům někdy něco 
stalo, nebudu za nimi muset jezdit daleko. 
Navíc nemáme mezi sebou problémy, což 
je důležité. 

Teď nějaké know how, co zažila spolu-
autorka kutilského pořadu Rady ptáka 
Loskutáka na vlastní kůži…
Pamatuji si třeba, jak jsem přišla domu 
a řekla - Mami, ten trávník se musí hnojit 
i na podzim - a přijedu rovnou s kýbly hno-
jiva, které hned kupuji. Táta to prohlásil 
za nesmysl. Nebo jsem chtěla udělat tako-
vé dětské hřiště s prolézačkami, aby si děti, 
Nelinka a synovec Téda, měly kde hrát. Ty 
skluzavky musí být ukotveny, měly by se 
třeba zabetonovat. Beton je drahý, hnus-
ný a do roka se vydrolí. V pořadu jsme 
prezentovali, že existují vruty, které se za-
vrtají do země, když si to po několika le-
tech člověk rozmyslí, skluzavky dá třeba 
do školky a vruty vytáhne, trávník zůsta-
ne pěkný, jako by na něm nic nebylo. Při-
šla jsem s tím, že je to geniální věc a už 
jsem chtěla budovat tobogán. Táta mé nad-
šení zchladil tím, že je tu všude skála, tak-
že by to nešlo. Nebo se nám tu nechytil 
břečťan na betonové zdi, lepili jsme jej na 
ně, připevňovali, ale marně. Takže máme 
tříprsťák. 

Baví tě ten pořad, který děláte s brat-
rem už sedm let?
Čím dál víc. Loni máma chtěla opravovat 
stoly, opalovali jsme nohy, rohy, strhávali 
tu trojmalbu, koupila jsem pro to letlampu 
a trápili jsme se se špachtlí, no hrůza. Pak 
jsem se díky pořadu dověděla, že existuje 
roztok, kterým to natřeš a barva prostě vy-
bublá a člověk to jen setře. Vůbec jsem ne-
věděla, že to existuje, a nenapadlo mě se 

po tom pídit. A díky pořadu jsme chytřej-
ší. Nebo další téma bylo o novém materi-
álu. Dřevo má spoustu neduhů – když je 
přírodní, lítají z něj třísky, nebo klouže, 
když je mokré kolem bazénu, nebo jej po-
řád musíš udržovat, ale na pohled je dře-
vo hezké. Teď jsme točili o materiálu, kte-
rý je napůl dřevo a napůl PVC, je to bez-
údržová věc, co vydrží všechno, a vypadá 
jako dřevo. .. Pořad se něco nového učím. 
Čím je člověk starší, tím víc má co budo-
vat a předělávat. Asi je to věkem.

Kolik ti je?
Třicet pět.

A co tvé realizovaní se v interiéru?
S Nelinkou malujeme na sklo, to nás baví, 
úplně jsme tomu propadly. Je ticho, já dě-
lám kontury a ona vymalovává sklo ve dve-
řích. Jí to baví, takže vymýšlím výtvarné 
akce… Když se v pořadu ptám, zda je to 
těžké, nebo jestli to člověk zvládne, často 
se dovím, že šikovný kutil to zvládne. Na 

spoustu věcí bych si ale netroufla. Třeba 
plovoucí podlahu, do toho bych nešla, pak 
by to bylo na mně.

Vidím zapuštěný zahradní bazén…
Nechtěla jsem bazén, říkala jsem – ve ve-
dru se ostříkáme hadicí, vždyť je to hod-
ně peněz a chemie, co tam pořád musíte 
přidávat. Tak jsem nějakou dobu vzdoro-
vala s tím, že někdy možná. Pak táta při-
šel a řekl mi, že až si to jednou rozmys-
lím a budu chtít ten bazén přece jen vyko-
pat, přijede bagr a celou zahradu, který už 
bude krásná a plná kytiček, rozjezdí a zni-
čí. To byl argument, na který jsem slyšela, 
takže máme bazén a je to fajn. Pak přišlo 
řešení vody. Když máte bazén nezastřeše-
ný, musíte do něj na jaře dávat chemii, aby 
voda nezelenala, ale ještě není na koupá-
ní, v létě je na koupání příjemný jen chví-
li a v září, jako je teď, už je ta voda stu-
dená a do mrazů do ní jenom sypeme che-
mii. Takže z toho více než půl roku, kdy 
se o bazén člověk musí starat, jej kvůli 
studené vodě využijete jen pár měsíců. To 

byl argument pro to, že jsme jej zastřešili 
a udělali jsme dobře.

Proč se vlastně pořad Rady ptáka Los-
kutáka takto jmenuje?
Aby se to rýmovalo. Na konzervatoři jsme 
dělali absolventské představení v Žižkov-
ském divadle, kde toho Loskutáka měli. 
Při rozjezdu pořadu jsme chtěli, aby to 
byly rady někoho. Pracovně jsme pořadu 
začali říkat Rady ptáka Loskutáka a už to 
tak zůstalo.  

Máte s bratrem v Loskutákovi rozhoze-
né role, jako že on je ten chytrý a pouču-
je? Jak moc si dialogy připravujete?
Hodně se to odvíjí podle toho, kdo tu re-
portáž předtočí. Když jsem ji natočila já, 
při spojovacích (texty, které průvodci po-
řadem říkají ve studiu mezi jednotlivý-
mi příspěvky, pozn. DF) předvádím já tu 
chytrou a naopak. A přípravu dopředu ne-
potřebujeme téměř žádnou, jsme ostříle-
ní z ranní Snídaně s Novou, tam se mu-
selo pořád mluvit, i když to bylo připrave-
no nebo ne.

To musela být síla vstávat takhle brzy 
a dojíždět z Pyšel…
Ani ne, bylo to úžasné, na Barrandově 
jsem takhle brzy ráno byla za pětadvacet 
minut, žádná auta, člověk se jen musí vy-
hýbat spícím kamionům, kteří si to šněru-
jí po dálnici. 

Diváci tě znají i jako sestru v seriálu Or-
dinace v růžové zahradě, stíháš sledovat 
televizi?
Hraji na Fidlovačce a v divadelní společ-
nosti Háta se zájezdovým představením, 
polovinu večerů v měsíci jsem proto pryč 
a když jsem doma, večer vesměs uspávám 
Nelinku. Na seriály se tedy nemám čas 
dívat, jen občas něco zahlédnu a podivu-
ji se, kam se příběh odvíjí. Mám ráda fil-
my, chci vidět příběh od začátku do konce. 
Máma sleduje s Nelinkou Ordinaci vždy 
do první reklamy.

Jak tě změnila dcera a její výchova?
Zodpovědná jsem byla vždy, v tom tedy 
ani ne….Je to jiný pocit žití, mám větší dů-
vod jezdit domů….Je to úplně jiná láska, 
jsem znovu zamilovaná. 

Dita Fuchsová

Příště se těšte na vyprávění, jak Hrusitští 
poznávali Aljašku.
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Sport
RUGBY V ŘÍČANECH
Druhé kolo KB Extraligy se hrálo v sobo-
tu 23. srpna na stadionu Josefa Kohouta. 
Domácí Říčany však prohráli 7:28 (0:21) 
se Slávií. V základní sestavě Říčan chybě-
lo celkem devět hráčů, což se částečně po-
depsalo na celkovém výkonu.
V neděli 24. srpna pak odstartoval na hřiš-
tích RC Slavia a RC Říčany týdenní tur-
naj Mistrovství Evropy hráčů do devate-
nácti let skupiny B. V Říčanech hostila ČR 
hráče z Rakouska. Češi nedali Rakuša-
nům žádnou šanci a jednoznačně je pora-
zili v poměru 69:0 (26:0). Turnaje U19 se 
mimo Česka a Rakouska účastní ještě Bul-
harsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Švý-
carsko a Ukrajina.

text/foto: Petr Hněvsa

oPEN ŘÍČANY

Šachový turnaj Říčany Open 2008 o po-
hár města Říčany se konal již pošesté od 

soboty 23. do soboty 30. srpna v sále u La-
butě a pořádal jej šachový oddíl TJ Turist 
Biomedica Říčany ve spolupráci s městem 
Říčany. Na sto padesát hráčů se zde sešlo, 
aby změřili síly v soutěžích FIDE - Open 
A , kde vyhrál mezinárodní velmistr Ma-
rek Vokáč z 1. Novoborského ŠK. Součástí 
tohoto turnaje byl i krajský přebor, kde byli 
nejlepší: mistr FIDE Tomáš Vojta, Ondřej 
Mejzlík a Pavel Vojta, všichni z TJ Spartak 
Vlašim. Nejlepším seniorem byl vyhlášen 
Miloslav Vanka z Úholiček, nejlepším ju-
niorem do 20 let Jan Fojtů ze Říčan a nej-
lepší hráč do 18 let Martin Vesecký z No-
vého Bydžova. Nejlepšími ženami se sta-
ly Jarmila Voráčková ze Říčan a Lidmila 
Rutter ze Zdic. V turnaji Open B byl nej-
lepší Jan Klíma bez oddílové příslušnosti, 
Vojtěch Rut ze ŠK Sokol Vyšehrad a Ladi-
slav Kalvach z Radlic. Nejlepší dívkou do 
18 let se stala domácí Kamila Říhová z TJ 
Turist Biomedica Říčany.

text/foto: Petr Hněvsa

NEVÍTE, Co S VoLNÝM ČASEM?
Třeba vám poradí program Sportovně kul-
turního centra v Ondřejově. Již se rozbě-
hl nový školní rok a s ním spojené sháně-
ní, zařizování a soustředění se, aby hlav-
ně děti měly vše v pořádku. Možná jste 
proto ještě nestihli najít pro všechny čle-
ny rodiny vhodné aktivity pro chvíle volna, 
kterých tak trochu v dnešním shonu ubý-
vá. O to víc by měly být zajímavě využi-
té. SKC v Ondřejově nabízí již 3. rokem 
ucelený a bohatý program pro všechny vě-
kové kategorie, počínaje předškolními dět-
mi a konče seniory. Kromě pravidelných 
kurzů sportovních, tanečních, jazykových, 
výtvarných a hudebních najdete v centru i  
příjemné a oblíbené prostředí v dětské her-
ně se společenskou místností včetně veřej-
ného internetu zdarma. Svaly můžete utu-
žit v malé, téměř rodinné posilovně. Pokud 
nemáte čas na pravidelné kurzy, udělej-
te si čas alespoň na akce různého zamě-
ření. Poslední středy v měsíci jsou dopo-
ledne věnovány předškolním dětem s rodi-
či. Přednášky, kosmetické poradny a dílna 

výtvarného kutění jsou rovněž jednorázo-
vé akce, konané většinou v pátek. Vrcho-
lem je nabídka nedělních sportovních do-
polední s populárními a samozřejmě vyni-
kajícími lektory v čele s mistryní světa Ol-
gou Šípkovou. 
Za zmínku stojí naše novinky: balet pro 
děti, street dance pro kluky a holky, mo-
derní cvičení s balančními pomůckami, la-
tinsko-americké tance pouze pro ženy, vo-
lejbalové debly, zobcová flétna a počíta-
čové kurzy. Celkem jsme pro Vás připra-
vili 34 kurzů, do kterých se ještě můžete 
přihlásit.
Jako první osobnost, s kterou si užije-
te Dance Aerobic a Body Styling,  bude 
21. 9. Michal Šubr. 5.10. si aerobikově za-
tančíte a zaposilujete s trojnásobným mi-
strem světa Vladimírem Valouchem a 19. 
10. vás zdravě a uvědoměle protáhne a pro-
cvičí Dr. Jana Zachová podle Feldenkrei-
sovy metody. Na Olgu Šípkovou se můžete 
těšit 2. 11. a na nejmodernější cvičební po-
můcky včetně „bosana“ a Dr. Janu Zacha-
riášovou 23. 11.
Více informací na www.obecondrejov.cz, 
telefonicky na 777 668 212 nebo přijďte 
osobně, SKC je v obecním domě v Cho-
ceradské 62.
Těšíme se na vás.

Ing. Bohumila Řešátková 
a tým SKC v Ondřejově 

FoTBALISTé
...říčanského áčka, které letos postoupi-
lo do I.B třídy Středočeského kraje, pora-
zili na domácím hřišti v sobotu 23.srpna 
soupeře z Louňovic 2:1. O den později se 
doma dařilo i béčku, když zdolalo Seno-
hraby rovněž 2:1.

text/foto: Petr Hněvsa

Rotační sekačky
již od 890 Kč

Řetězové pily
již od 2.550 Kč

Traktory
a ridery

již od 24.990 Kč

na sestavě sleva

až 10.080 Kč

Nadzemní
bazény

tento bazén 

již za 7.450 Kč

Mnichovice    Mirošovická 697  323 640 584   
Dosud nikdy se nedala zahradní technika a bazény pořídit na podzim tak výhodně jako v těchto dnech!

Slevy na

všechno !

12 - 63%

Akce začíná 11. září

Zahradní nábytek

Jen do 30. zá í
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Větvičky štiřínského parku Drobotina
zÁŘÍ zÁŘÍ JIŘINAMI

Musím být upřímný, myslel jsem, že bude 
zářit.
To je totiž tak.
Před mnoha lety (tak mnoha, že by na spo-
čítání možná sotva stačily všechny prsty 
alespoň dvou lidí) jsem se seznámil  s pa-
nem dr. Gálou a s ing. Lamačem. Pracova-
li tehdy ve Šlechtitelské stanici v Turnově 
a pan dr. Gála (doktor filosofie!) vyšlechtil 
a do světa vypustil onu známou českou ma-
xikedlubnu, odrůdově nazvanou „Gigant”. 
Což tedy byla.
Do oné stanice jsem dostal po škole umís-
těnku (to se tehdy dělalo) – jenže jsem byl 
povolán na vojnu a už jsem se tam pak ne-
vrátil. Po dalších mnoha letech (teď už by 
na spočítání stačily prsty jednoho a půl 
člověka) jsem nastoupil do Botanické za-
hrady Univerzity Karlovy v Praze a tam se 
za mnou jednou vypravili oba výše zmíně-
ní pánové. A že ať se k nim dojedu podí-
vat na Turnovsko, konkrétně do Valdštejn-
ska, a že už dávno kedlubny nedělají, ale 
jiřinky. A tak jsem jel a zíral. Pole, hekta-
ry jiřin, nádherná podívaná, ještě nádher-
nější z ptačí perspektivy. Malířova paleta 
je proti tomu šedá. … Ta ptačí perspektiva  
je slovní hříčka: výpěstky dr. Gály a jeho 
kolegů, novinky mezi Jiřinkami, totiž nesly 

ptačí jména. Jedna  nová odrůda se tře-
ba jmenovala ´Slavík´ a podobně. A páno-
vé pokračovali: jestli bych nechtěl do Bo-
tanické zahrady pár kousků novošlechtění. 
Dělají také radiační, ozařují starší odrů-
dy a ajta, vylíhnou se nové, lepší. Souhla-
sil jsem a dodnes snad v Botanické zahra-
dě rostou.
Pak šel pan doktor do pense – letos mu 
bude rovných a hranatých 85 let a žije 
v Českém Dubu. Já jsem co chvíli zajel na  
Turnovsko. Ve Valdštejnsku už byly kultury 
zrušené, ale ing.Lamač dál jiřinky šlech-
tí v Paceřicích, což je rodná obec mého 
tatínka. A seznámil jsem se přitom s řa-
dou dalších jiřinkářů. To víte,  Čechy pat-
ří mezi jiřinkářské velmoci. Dokonce byly 
snad celých deset let tou největší. To už 
je taky ale dávno, bylo to v čase Barunči-
na prvního nebo prý snad svatebního plesu. 
Plesu Barunky Panklové – Boženy Němco-
vé. A bylo to v České Skalici (tehdy ještě ve 
Skaličce), kde se  v první polovině 19. sto-
letí konaly pravidelné každoroční výstavy 
a přehlídky jiřinek, spojené s bálem.

Václav Větvička
Pro Zápraží 2008

Svou poradnu má na Štiříně každou 
3. středu v měsíci od 3.hodin. Pokud se 
nemůžete jet podívat do tamního Atisu 
sami, rádi budeme Václavu Větvičkovi 
Vaše dotazy tlumočit, když nám je pošle-
te na adresu redakce.

Omluva autora:
V srpnových Větvičkách ze Štiřína jsem zce-
la mechanicky "pokopal" jméno krásných 
a zvláštních "jiřičkovitých" ptáků:
Ty, které si dlabou "nory" ve stěnách sta-
rých pískoven jsou samozřejmě břehule, ni-
koliv jiřičky. Těm, kteří to věděli a všem 
ostatním se omlouvám za mystifikaci, neby-
la z neznalosti, jen z nepozornosti.
Děkuji, V.Větvička.

5.10. Den Hanuše Ringhoffera
9.00 hod. - vstupné 50,- Kč
Procházka parkem s Dr. V. Větvičkou, 
prohlídka areálu, bohatý doprovodný pro-
gram

kMoTŘI zE zÁPRAžÍ PoDPoRUJÍ oHRožENé RoSTLINY
Před nedávnem byla na webu 
www.botany.cz zahájena anketa, při které 
mají lidé určit nejoblíbenější rostlinu naší 
vlasti. Podstatným detailem je, že to má 
být rostlina ohrožená.
Každého nominovaného druhu se ujal je-
den kmotr, což má být člověk veřejně dob-
ře známý, v národě oblíbený. Květinový 
kmotr má zajistit svému druhu patřičnou 
propagaci. Dva z kmotrů mají blízký vztah 
i k Zápraží – kmotr hvozdíku pyšného 

Vladimír Kořen žije v Říčanech a kmotr 
růže keltské Václav Větvička působí na šti-
řínském zámku.

Byly představeny druhy rostlin, které jsou 
stále součástí naší přírody, avšak z nejrůz-
nějších příčin se z ní vytrácejí. Podstatné 
při výběru bylo, aby to byly rostliny, které 
všichni z nás v přírodě mohou vidět. Pro-
to byly vyřazeny ty nejohroženější, s ni-
miž se většinou může setkat jen botanik 

nebo ochranář. Hlasovat můžete samozřej-
mě i vy – stačí tuto anketu sledovat na Bo-
tany.cz.
Akci pořádá Přírodovědná společnost, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
a celoevropské sdružení Planta Europa.

MoNTESSoRI ŠkoLIČkA
v regionu Jesenice / Kamenice

1. září se v obci Dolní Jirčany otevřela 
nová školička s přístupem Montessori pe-
dagogiky „Montessori U rybníčku“. Dě-
tem nabízí domácí kolektiv (max. 15 dětí)  
v rodinném domku se zahradou u dětské-
ho hřiště, rybníčku a lesa. Poskytuje ce-
lodenní provoz pro děti od 2,5 do 6 let ve 
smíšené třídě (právě sdílení třídy mladších 
a starších dětí je jednou z předností Mon-
tessori vzdělávání). Rodiče mohou pro své 
děti  zvolit i částečnou docházku ve vybra-
ných dnech v týdnu. Součástí výuky bude 
seznámení s angličtinou zábavnou for-
mou říkanek, písniček a knih pro nejmenší. 

Svačiny a obědy budou pro děti připravo-
vány ve vlastní kuchyni převážně z bio po-
travin podle pravidel celostního - racionál-
ního stravování. 

Co je Montessori pedagogika? 
Montessori pedagogika je světově uznáva-
ný pedagogický systém vypracovaný ital-
skou lékařkou a pedagožkou Marií Montes-
sori, která byla dokonce několikrát nomi-
nována na Nobelovu cenu za mír. Během 
svého života vypracovala metodický pří-
stup, který nese její jméno. Třída  fungu-
je na principu svobody, která má dané hra-
nice. Pravidla jsou založena na základní 
důvěře ve vzájemný respekt a v prostředí, 

v němž se program odehrává. Děti mají 
možnost pracovat svým vlastním tempem 
s učebními pomůckami, které si zvolí. Mo-
hou pracovat samy anebo s ostatními. Cí-
lem je povzbudit u dětí aktivní učení, kte-
ré si dokáží samy řídit. Tříleté věkové roz-
pětí třídy umožňuje dětem být ve skupině 
podobné rodině, kde se učí nejpřirozeněji. 
Zkušenější děti se dělí o to, co se naučily, 
a tím si zdokonalují vlastní znalosti. Výu-
ka se vede v duchu „Pomoz mi, abych to 
dokázal sám". 

Více informací na www.urybnicku.
com, nebo telefonicky na 733 379 798, 

604 280 942 a 602 950 429.

Již téměř dva roky můžete sledovat inter-
netovou televizi www.tvricany.cz, která se 
zaměřila na reportáže a dokumenty mapu-
jící život a dění v Říčanech a okolí. Občas 
také natočí malý hraný filmeček, kterým 
trochu zpestří svou programovou nabídku 
(naposledy např. „Lítý boj“).

Před několika měsíci však došlo k rozhod-
nutí natočit plnohodnotný televizní film – 
pohádku.  A tak začaly přípravy na na-
táčení podle scénáře, který napsal Roman 
Lénárd a na kterém se také podílel jeho 
syn Tomáš Lénárd. Pohádka se jmenuje 
Jak Eliška Veselé království zachránila.
Natáčení probíhalo pod režijní taktovkou 
Romana Lénárda od poloviny května nece-
lé dva měsíce (24 natáčecích dní) na mno-
ha místech v Říčanech a ve skanzenu Kou-
řim. Ve filmu uvidíte mnohé známé tváře, 
neboť na natáčení se podílelo více jak 100 
herců a hereček, z nichž většina žije v Ří-
čanech a okolí: Soubory Mikeš z Říčan 
a Vonička z nedalekých Čestlic, herci z di-
vadelního souboru Tyl, Barbora Kovrčová 
ze Svojšovic v hlavní roli a mnoho dalších. 

Premiéra, na kterou jste všichni srdečně 
zváni, se uskuteční 24. září v kulturním 
domě Labuť v Říčanech v 18 hodin.

PoHÁDkA V ŘÍČANECH

MANDARINkY koLEM ŘÍČANSkA
Děti zpívají, pomáhají Aničce bojovat pro-
ti zlé ježibabě, která jí unesla milého Ši-
mona…to je obrázek z nového představení 
divadélka Mandarinky, ochotnického sou-
boru loutkohereček, které putují po Říčan-
sku.  Představení plné písniček, které bylo 
napsáno jako příběh lásky našeho kraje, je 
tu hlavně pro předškoláky a malé školáky. 
První zastávkou na divadelní cestě byl Sr-
bín, kde si děti užily jak napětí a aktivní 
zábavy při představení, tak i dovádění na 
novém hřišti. Pro příchozí bylo připraveno 
i malé občerstvení od O.S. Pro Srbín. Dal-
ší místa putování (jako Říčany, Mukařov 
nebo Průhonice) budou následovat během 
následujícího měsíce, neboť loutky i diva-
délko dostávají díky podpoře Středočeské-
ho kraje nový kabát. A také se můžete tě-
šit na loutky a kulisy úplně nové. Hezké 
dny v kraji pohádek přejí  a na nové hraní 
s vámi se těší Mandarinky.

Lída Třeštíková

www.RCkoLECko.Cz
Rodičovské centrum Kolečko má svůj pra-
videlný program v bývalé jídelně v "Sa-
natorce" vždy v úterý 15.30-18 hodin 
a ve středu 9.30-12 hodin a 15.30-18 ho-
din. V sobotu 4. října od 8 do 11 hodin 
pořádají BURZU DĚTSKÉHO OBLEČE-
NÍ A HRAČEK, ta se bude konat v budově 
ZŠ v Kostelci n Č.l. Více na tel. 775215669 
nebo na rckolecko@seznam.cz.
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Kultura Kultura

ŘÍČANSkÝ NoS

zUŠ V NoVéM ŠkoLNÍM RoCE

I když školní rok teprve začíná a vše se 
pomalu dostává do zajetých kolejí, ZUŠ 
již má představu, co se v příštím školním 
roce bude konat. 
 
Soutěže a přehlídky
V letošním roce nás čeká soutěž v oboru 
dechových a bicích nástrojů, soutěž smyč-
cových orchestrů a houslových souborů 
a soutěž dětských lidových muzik. Kdo 
naší školu zná, ví, že v těchto vypsaných 
kategoriích máme co říci. Letos je také 
vypsaná soutěž v oboru tanec. Vzhledem 
k tomu, že se nám podařilo rozšířit taneční 
oddělení doufám, že se letos nebo v příštím 

ročníku soutěže zúčastníme i v tomto obo-
ru. Mnoho našich žáků a souborů se i přes 
prázdniny připravovalo na některé soutě-
že a přehlídky, které jsou naplánovány již 
od října.

Z práce našich souborů
V plné práci je již soubor Mikeš, který se 
v říjnu zúčastní mezinárodního festivalu 
v Szegedi v Maďarsku. Vedle dalších vy-
stoupení souboru se již připravuje VI.ročn-
ík Adventního prozpěvování. Advent v Ří-
čanech ozdobí několik zahraničních soubo-
rů , sólisté a pěvecké sbory. Další zahra-
niční návštěvu čekáme na velikonoce.

Komorní orchestr ZUŠ  s dirigentem Jo-
sefem Brázdou má v letošním roce před 
sebou několik koncertů a hlavně soutěžní 
repertoár. Dostal pozvání od japonských 
přátel, aby se zúčastnil v srpnu 2009 festi-
valu v Kjótu. Víme, že náklady na dopra-
vu jsou velmi vysoké, ale pokusíme se pro 
to udělat maximum. Pokud by se našel ně-
kdo, kdo by nám chtěl a mohl v tomto smě-
ru pomoci, byli bychom velmi rádi.
Velmi pilně také zkouší saxofonový sou-
bor SAX&RHYTHM a dechový orches-
tr. Soubor bicích nástrojů Sambaband má 
již za sebou několik vystoupení.
Kdo by měl chuť si zazpívat, může to zku-
sit v pěveckém sboru Sirény.
Vedle těchto aktivit nás čekají, veřejné i in-
terní koncerty, přehlídky a festivaly, o kte-
rých vás budeme informovat na stránkách 
časopisu Zápraží, kterému děkujeme za 
spolupráci v loňském školním roce.
A našim žákům a rodičům úspěšný škol-
ní rok a těšíme se na setkání při akcích 
naší školy.

Iveta Sinkulová 
ředitelka ZUŠ Říčany

V sobotu 6. září se konal jubilejní 10. roč-
ník kulturní akce pod názvem Říčanský 
NOS. Letos se říčanské náměstí přeneslo 
na přelom 19. a 20. století, do období Ra-
kousko-Uherska, do rytmu vídeňských val-
číků a staropražských hašlerovských písni-
ček. K vidění byl tanec v podání TK Fue-
go, šerm, souboj s pistolemi a další umě-
lecká vystoupení.

text/foto: Petr Hněvsa

PŘEHLED AkCÍ
KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE

23.září od 9.30 hodin
KVAK A ŽBLUŇK
Představení divadla LAMPION pro děti od 
3 do 10 let
Vstupné 30,- Kč

30. září 19.30
VŠE O MUŽÍCH
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se ne-
stydí i stydí. Aneb jak to dopadá, když se 
testosteron smíchá s city a striptýzem .
Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je 
opět nepochopily.
Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek,  
Michal Slaný
Vstupné 250,-/300,- Kč                                                                                    
 
14.října od 19.30 hodin
Zdeněk Troška a Jaroslav Suchánek
 v novém zábavném pořadu NEBE V HUBĚ 
aneb BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY
Vstupné 250,-

kckamenice@volny.cz

MĚKS ŘÍČANY

4. září, 13:00 – 17:00
Zápis dětí a dospělých do hudebních kurzů 
Jiřího Bardy ( týká se oborů kytara, dětský 
sbor a dospělý sbor)

20. září, 16:30 a 20:00
Zahájení tanečních kurzů pro mládež 

26. září, 20:00
ABBA World Revival
Koncert úspěšné desetičlenné kapely, nabí-
zející repertoár slavné hudební formace

Nabídka dalších kurzů a služeb
Hra na klavír, bicí nástroje, zpěv a jazyko-
vé kurzy. Od 3. října začínají taneční kur-
zy pro dospělé. Působí zde divadelní spo-
lek Tyl, taneční klub Fuego, říčanský ša-
chový klub a Říčanský komorní orchestr.

Z připravovaných akcí:
9. října Hop trop – koncert folkové a coun-
try kapely
10. října Smokie revival, Queen revival – 
koncert revivalových kapel
15. října Richard Pachman a Francois Glo-
rieux – vystoupení známého skladatele 
a zpěváka nevšedního osudu spolu s bel-
gickým klavíristou a skladatelem světové-
ho významu

Bližší informace v kanceláři MěKS či na 
tel. 323 602 456.

11. října 19:30 v sále Mnichovické krč-
my Koncert kapely OBOROH, což je jed-
na z nejvyzrálejších českých folkrocko-
vých formací. Následovat bude bigbeatová 
zábava (od cca 21 hod.). 

11. října 19:30 hodin, Divadelní komedie, 
KD Ondřejov, velký sál. 
Představení sehraje Divadelní soubor Sva-
topluk z Benešova.

Hra finského dramatika Bengta Ahlfor-
se přibližuje divákovi dobrodružství vzni-
ku divadelního představení. Od zahájení 
zkoušek, aranžování jednotlivých situací, 
řešení problémů s kostýmy, s nadřízený-
mi jimž je divadlo podřízeno, s propagací, 
s tiskem, až po slavnostní premiéru.
Režie: Josef Pšenička
Vstupné: dospělí 70,-Kč, děti 40,-Kč.
Ondrejev@seznam.cz

20. září 13:30 Podzimní Kostelecké Kol-
větrání a Slavnost plodů 

ŠTIŘÍN

19.9.  19:30  Pavel Sedláček se skupinou 
Cadillac, Zámek Štiřín, Rock ń́ roll – Pá-
teční Hudební večery

19.10.  17:00 
Josef Suk uvádí mladé talenty
Hudební školy hl.m.Prahy a Gymnázia 
Jana Nerudy, Chopin, Dvořák, Martinů
Vstupné 150,- Kč

17.10. 19:30 CHICK WILLIS (USA)
Klasik amerického blues, brilantní až ar-
tistický kytarista, nositel řady
uznání např." Living Blues Awards 2006"
Vstupné 400,-, 500,- a 600,- Kč

Doporučujeme rezervaci vstupenek na zá-
mecké recepci tel. 255736111

koTELNA V ŘÍČANECH
Galerie Kotelna v Plynární ulici v Říča-
nech vstupuje výstavou „Běh na dlouhou 
trať“ která potrvá do 23.října již do druhé 
výstavní sezóny. Vznikla přestavbou sta-
ré sídlištní kotelny a na ploše cca 500m2 
představuje špičkové umělce naší současné 
výtvarné scény. Ve svém výstavním plá-
nu zahrnuje výstavy mladých absolven-
tů akademie i umělců již veřejnosti zná-
mých. V uplynulém roce vstoupila svým 
programem do podvědomí odborné veřej-
nosti a aktuální výstavy byly prezentová-
ny články v odborném tisku např. ATE-
LIÉR. Probíhají zde též malířské kurzy 
pro všechny věkové kategorie začátečníků 
i pokročilých a poradenská činnost v rámci 
ocenění starších děl nebo investic do sou-
časného umění. Akcí nazvanou „Vyzkou-
šíme s Vámi jaký obraz by slušel Vaše-
mu interiéru“ má galerie v úmyslu pomoci 

zájemcům v jejich rozhodování při pořizo-
vání uměleckého díla.       

  Výstava „Běh na dlouhou trať“ prezen-
tuje pět absolventů pražské Akademie vý-
tvarných umění, Malířské školy IV (Ško-
la klasických malířských technik) Zdeňka 
Berana. Daniel Pitín interpretuje prostřed-
nictvím malířské iluze mediální prostu-
py současné vizuální kultury (film, foto-
grafie, malířské gesto). Michaela Bufko-
vá s Dagmar Hamsíkovou aktualizují ro-
manticky podbarvený vztah k přírodním 
úkazům, procesům a strukturám (hvězdné 
nebe, mlha). Vladimír Véla se expresiv-
ním výrazem oprošťuje od malířské iluze 
a reviduje existenciální tématiku lidské po-
míjivosti. Zdeněk Daněk dostává do svých 

„plenérových“ obrazů ironii a humor, stejně 
jako krutost a výsměch plynoucí ze ztráty 

kontaktu s přírodou, která vždy fungovala 
jako zdroj všech obnovovacích aktů a pro-
cesů. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.  
  

Více na www.galeriekotelna.cz      
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RoCkoVÁNÍ 2008 – MALÝ VELkÝ FESTIVAL

Takto jsme si podle názoru vystupujících 
kapel a publika dovolili zhodnotit hudeb-
ní festival, který proběh poslední prázd-
ninovou sobotu v Mnichovicích. Malý ve 
srovnání s mega festivaly typu Sázava-
fest, velký výkony hudebníků a prý i tech-
nickým zajištěním a organizací. Jeho vr-
cholem bylo vystoupení Michala Pavlíčka 

a Báry Basikové, lahůdka 
pro náročné a přitom vděč-
né publikum. To ve webo-
vé diskusi ocenilo skutečně 
rockový duch a nekomerč-
nost této akce. Touto cestu 
se bude ubírat i Rockování, 
které se uskuteční v sobo-
tu 29.8.2009, a věříme, že 
ještě ve větším stylu. Závě-
rem velké poděkování všem 
partnerům, všem kapelám, 
týmu zvukař a osvětlovačů, 
divákům a spolupořadate-

lům. Byl to nás společný festival. Speciál-
ní dík posílám do redakce Zápraží, které 
bylo vzorným mediálním partnerem. S po-
zdravem Rockování zdar.

Miloš Hejný,  
www.rockovani.cz 
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MAS Říčansko MAS Říčansko
UzÁVěRkA VÝzVY 
LEADER 1/ 2008
22. 9. 2008 v 15.00 hodin se uzavírá pří-
jem žádostí o dotaci z první výzvy LEA-
DER. Vše k výzvě najdete na stránkách 
www.mas.ricansko.eu. Volejte kancelář 
MAS: ředitel Vladimír Haš, 
tel. 323 602 525, mobil: 774 097 757, 
email: manager@ricansko.eu nebo projek-
tová manažerka Petra Nyklová, 
tel. 323 602 525, mobil: 775 677 285, 
email: kancelar@ricansko.eu.)
Těm, kteří podali žádost o dotaci z pro-
gramu LEADER je dobré připomenout 
harmonogram: případné formální důvody 
k zamítnutí se dozvíte do 29.9. a 10.10. vy-
bere výběrová komise podle stanovených 
kritérií projekty k realizaci. Ty pak 20. 10. 
schválí Programový výbor. SZIF si vybra-
né projekty zaregistruje 22. 10. a realiza-
ce se může rozběhnout. Další výzvu může-
te čekat na začátku příštího roku. 

HISToRICké CENTRUM STRANČIC
Strančice upoutaly pozornost 
v minulém i letošním roce zá-
pasem o zachování barokní bu-
dovy na náměstí s č.p. 1, tak 
zvaného „zámečku“. Budova se 
zjednodušeným novorenesanč-
ním dvojpatrovým štítem ští-
tem do náměstí Emila Kolbena 
je posledním dochovaným do-
kladem historicky hodnotné zá-
stavby jádra obce. Tento repre-
zentativní dům vznikl pravdě-
podobně v osmnáctém stole-
tí. Dům stále slouží k obytným 
účelům. Památkový ústav ú.o.p. 
střední Čechy podal podnět mi-
nisterstvu kultury na prohlášení 
domu za kulturní památku dne 
už v lednu 2007. Velký zájem 
o osud tohoto domu projevilo 
Sdružení přátel studánky u kap-
le sv. Anny ve Strančicích. Také 
Strančická kulturní společnost, 
o.s. vyjádřila svůj zájem na pro-
hlášení kulturní památky. Neúspěšně. Za-
tímco se kaple sv. Anny památkou stala, 
a to je dobře, zámeček ne. Důvodem bylo 
mj. znehodnocení okolí a osamocenost pa-
mátky uprostřed nové zástavby. To je vol-
ná citace důvodů, které zmínil i ministr 
kultury v odmítavém stanovisku. V tom-
to směru se leccos mění. Památník obě-
tem válek byl upraven, k osudu prvorepub-
likového policisty Josefa Bojase se chystá 

publikace (Josef Bojas popravený nacisty 
má pamětní desku na zmíněném „zámeč-
ku“ č.p. 1) a na náměstí se chystá zásadní 
rekonstrukce strančické synagogy a přileh-
lého domku. Komplex má také barokní pů-
vod, poslední úpravy jsou pozdější. Osud 
kulturní památky v posledních desítkách 
let je více než žalostný. Strančická kultur-
ní společnost, o.s., Arch. Jindřich Santar 
a Ing. Arch. Martin Kotík, Církev bratrská 
v Říčanech, MAS Servis Říčansko, o.s.  

a další dobrodinci ze Strančic a Prahy se 
spolu s Židovskou obcí v Praze, majitelem 
objektu, snaží o záchranu budov a promě-
nu v památník Dr. Emila Kolbena spoje-
ný s informačním centrem cestovního ru-
chu.  Takto pojatý dům se může stát široce 
otevřeným kulturním stánkem pro aktivity 
obce a regionu, základem pro rozvoj ces-
tovního ruchu na Strančicku. 

DK
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V Mraveništi i letošní letní prázdniny patři-
ly příměstským táborům pro děti do 10 let. 
Na děti čekal pohádkový program v příro-
dě a tvořivá činnost z keramiky. Účastníci 
se mohli setkat s vílami, vodníky, strašidly 
i dalšími kouzelnými pohádkovými bytost-
mi. Uprostřed tábora putovali malí účast-
níci s lektory do pohádkových Hrusic, kde 
na děti čekal kocour Mikeš a jeho kama-
rádi i spousta zábavy na pohádkové turis-
tické trase. Děti po celou dobu při aktivi-
tách sbíraly kouzelné perly, které na konci 
tábora proměnily za kouzelné penízky. Za 
ty si nakupovaly nejrůznější odměny. Tá-
bor se jako každý rok těšil vysokému záj-
mu dětí a jejich rodičů. Pro zájemce mají 

pořadatelé milou zprávu - příští rok se mů-
žete těšit zase! Příměstské tábory již tra-
dičně pořádalo Mraveniště, centrum vol-
ného času v Říčanech ( www.mraveniste.
info) ve spolupráci s o.s. Cesta integrace. 

PN

koUzELNě PoHÁDkoVÝ PŘÍMěSTSkÝ TÁBoR

NÁVŠTěVA 
PoD LÍPoU PRo VENkoV 
V malé obci Zbraslavice pracuje sousedská 
MASka, která ve Středočeském kraji roz-
děluje finanční prostředky z veřejných roz-
počtů stejně jako MAS Říčansko. Název je 
milý, stejně tak návštěva, ke které jsme se 
dostali o prázdninách. Na radnici ve Zbra-
slavicích je živo a za provizorní dřevěnou 
zástěnou v jedné kanceláři je malá buň-
ka, ve které pracují zaměstnanci MAS. Ne 
na dlouho. V blízkém zámečku, oprave-
ném místním podnikatelem, jsou připrave-
ny prostory odpovídají velikosti této MAS. 
Však zahrnuje území šedesáti šesti obcí! 
Lípa pro venkov vyhlásila také první vý-
zvu a naše otázky směřovaly právě do pra-
xe. Otevřeli na rozdíl od nás pro všech pět 
Fiche (tedy pro pět tématických celků) je-
jich strategického plánu LEADER. Dělí 
tedy nepoměrně méně peněz pro jednotlivé 
kapitoly. Ale dělí! A to je dobře! Navštívi-
li jsme Zbraslavické 21. srpna a naše kon-
takty jen porostou. 

zEMě žIVITELkA NABÍzELA I ŘÍČANSko
České Budějovice koncem srpna uvítaly již 
35. ročník populárního veletrhu Země Ži-
vitelka. Mezi reprezentanty venkovských 
krajů z celé České republiky byla i naše 
(vaše) MAS Říčansko. Celých šest dní jsme 
nabízeli a představovali krásy a možnos-
ti Ladova kraje. Pavilon F3, kde reprezen-
tovalo své regiony kolem čtyřicítky míst-
ních akčních skupin a svou činnost Spolek 
pro obnovu venkova (SPOV) a Národní síť 
MAS, kromě desítek tisíc návštěvníků na-
vštívili také ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič a v sobotu i pan prezident Václav 
Klaus. 
Ale na Země Živitelce šlo nejen o ukáz-
ku „našeho pokladu“, veletrh dal i mož-
nost vzniku a rozvoje spolupráce a přeno-
su dobrých příkladů osvědčené praxe z re-
alizace programu Leader, v jehož výzvách 

letos rozdělujeme 7 milionů Kč.  SPOV 
uspořádal také odborný seminář „Regi-
onální podpora rozvoje venkova ČR“, na 
kterém mimo jiné vystoupil i ministr Jiří 
Čunek. Jeho vstup se týkal aktivit Minis-
terstva pro místní rozvoj směrem k podpo-
ře rozvoje venkova. Současný trend a sna-
hy - zrovnoprávnění menších sídel s velký-
mi. Malé obce, se dle slov ministra, stanou 
v následujících letech stále více atraktiv-
ním územím, podle prognóz se znásobí po-
díl cestovního ruchu na místních ekonomi-
kách. V rámci semináře byla i slavnostně 
podepsána Dohoda o součinnosti Minister-
stva pro místní rozvoj a SPOV ČR. Smlou-
va si klade za cíl zajistit aktivní péči o ob-
novu a rozvoj venkova v souladu s princi-
py trvale udržitelného rozvoje a krom ji-
ného definuje klíčové body - spolupráci 

v soutěži vesnice roku, vzájemné infor-
mování, spolupráci na výzkumu, organi-
zaci seminářů, propagaci a také zajištění 
odborníků k připomínkování politiky ven-
kova v orgánech ministerstva, spolupráci 
v rozvojových projektech apod.
MAS Říčansko se snaží svůj kraj reprezen-
tovat, propagovat a získávat pro něj nové 
informace, partnerství a zdroje, a tím pá-
dem i možnosti růstu. Chcete-li se do akti-
vit připojit, budeme rádi, volejte, mailujte, 
ptejte se a diskutujte. Máte-li pro Říčan-
sko služby nebo  typické produkty, ozvě-
te se nám – můžeme je při svých aktivitách 
(jako je Země Živitelka) propagovat. 

L. Třeštíková

DLUžÍME To SoUSEDůM
Jako podpora a příprava prací na synago-
ze se ve spolupráci s Gymnáziem Říčany 
se rozbíhá zajímavý a zřejmě rozsáhlý pro-
jekt podpořený  příspěvkem Středočeského 
kraje z Fondu kultury. Jde o zmapování ži-
dovské komunity na Říčansku a Velkopo-
povicku. Do toho spadají nejen budovy, ale 
především lidské osudy. Židovské muze-
um v Praze poskytuje poradenství a meto-
dické vedení a studenti budou pracovat na 
nejméně šesti tématech. Po zveřejnění vý-
zvy v minulém Zápraží se podařily domlu-
vit klíčové kontakty k získání informací 

o našich sousedech. Ze studentských prací 
budou ke konci roku výstavní panely, kte-
ré spolu s dalšími příběhy budou vystave-
ny i v Říčanech. Také Zápraží bude na to 
téma psát a realizátor projektu MAS Ser-
vis Říčansko, o.s. na stránkách tohoto ča-
sopisu zveřejní také práce studentů. Prosí-

me o materiály, vzpomínky a kontakty na 
pamětníky. Směřujte je na                                      
daniel.kvasnicka@cb.cz 
a telefon  774 780 037.

TŘI
V nedalekých Čerčanech 31. 8. 2008 ote-
vřeli jednu část záměru – ve finále jsou tři 
(kostel, hospic, alternativní škola a středis-
ko pro volný čas). Za myšlenkou občan-
ského sdružení a nově otevřeného hospicu 
jsou tři místní církve dosvědčující trojjedi-
nost Boží. Dobrý příklad přiblíží 
www.centrum-cercany.cz 
a následující obrázek. 
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FoRMULÁŘE 
k PŘEDkLÁDÁNÍ 
NA INTERNEToVé 
STRÁNCE
www.MAS.RICANSko.Cz

SPoLUFINANCoVÁNo 
EVRoPSkoU UNIÍ

EVROPSKÝM ZEMĚDĚL-
SKÝM A ZÁRUČNÍM FON-

DEM (EAGGF)



Nanečisto Nanečisto
Je název soutěže, kterou vyhlašuje ZUŠ 
Velké Popovice, a to v technikách kresba, 
malba, grafika, keramika a fotografie. Vě-
kové kategorie jsou:
I . : do 6 let
II. : 7 - 10 let
III.: 11 - 13 let
IV.: 14 - 16 let
Práce musí obsahovat na zadní straně úda-
je jméno a věk autora, kategorii, adre-
su jednotlivce nebo školy. Uzávěrka je do 
30.9.2008. Práce zasílejte na adresu:

ZUŠ Velké Popovice
Komenského 198, 251 69 
Velké Popovice
Bližší informace na telefonech: 
323 665 847 728212811
email : skola@.zus-popo.net

Z kolekce kreseb, maleb a fotografií žáků 
ZUŠ (obrázky vpravo) bylo vybráno 13 
prací pro výstavu v Bangkoku a Chiang 
Mai, jejíž vernisáž se koná 19. října 2008.

zÁTIŠÍ

PAPERBACk zA PADESÁT PENCÍ 

Byl krásný, na Anglii neočekávaně slun-
ný den, loudala jsem se přáteli podél bře-
hu Temže a pro poetiku příběhu by se slu-
šelo říci, že se všude vznášel nadpozem-
ský klid, nebo tak něco... Ale ne, zpět do 
reality: 

Prodírali jsme se zástupem turistů v Lon-
dýně, statečně bojujíce o svá místa a čas od 
času jsme se zastavili u něčeho, co se zdá-
lo býti památkou, u které hrozilo, ze by se 
vás na ni v budoucnu mohl někdo světa-
znalý optat. Tak jsme došli až ke katedrále. 

Dav turistů povážlivě zhoustl a volné mís-
to, určené vzduchu, zaplnila vůně jídla. 
Také se tam konal trh s knihami, jakýsi 
venkovní antikvariát, jehož výtěžek šel na 
údržbu svatého místa. Rozhlížela jsem se 
kolem jen ze zvědavosti a zrak mi padl na 
dvě knihy, umělecké monografie. 

Z úcty, kterou ke světu komerce chová 
chudý dobrovolník, jsem se nejprve ne-
chtěla podívat blíže, ale nedalo mi to, na-
konec jsem se staré paní prodavačky i ze-
ptala na cenu. Když řekla, ze 50 penny, 
s pochopením jsem knihu vrátila na místo. 
Ale pak mi to došlo. 
„To myslíte jako padesát liber ne?“ opta-
la jsem se.
„Ne, to jako padesát pencí.“ 
„Ne, to se pletete, to bude padesát liber...“ 
snažila jsem se ji přesvědčit.
„Pencí! Vždyť je to paperback!“ To byla 
pravda, považujete-li knihu na křídovém 
papíře o 200 stránkách, plných barevných 
reprodukcí Raffaela za paperback.

Když mi ale i po několika námitkách stá-
le tvrdila to samé, kapitulovala jsem a obě 
knihy jsem za pro mě ještě stále neuvěři-
telnou cenu 1 libry koupila. S paní jsem se 
pak ještě dala do řeči a když zjistila, odkud 
jsem, hned mi vyprávěla o svém manželo-
vi, který se účastnil výcviku našich vojáku 
v druhé světové válce a po ní pobyl v Čes-
ké republice nějakých pár měsíců. Když 
jsem pak odcházela, hřála mě nejen ona 
úžasná koupě (ačkoli jsem se stále ohlížela, 
jestli za mnou neběží komando, které mě 
zatkne a oznámí, že paní se opravdu splet-
la), ale také jakési malé naplnění toho, co 
od svých zahraničních pobytu vždy očeká-
vám - neuvěřitelná setkání.

Magdalena Kvasničková
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CESTUJEME S LINDoU - CRETE

Seriál cestopisů v angličtině na pokračování

CRETE – KRÉTA

By Roman Sailer

Crete is a beautiful mountainous island in 
the Mediterranean. It is the largest of the 
Greek islands. 
It is a popular tourist destination, especi-
ally from May until October, thanks to its 
warm climate and long sandy beaches.

The most interesting town on the island is 
HANIA (over 53,000 inhabitants) in the 
north-west. There you can admire the old 
port, the former Turkish mosque, the town 
walls and picturesque streets in the old 
town. Another historic town on the nor-
thern coast, which is worth seeing
is RETHYMNO (over 31,000 inhabitants). 
It is well known for its Venetian castle and 
the old town. 
If you are interested in history, then go 
to KNOSSOS. It is Creté s most famous 
Minoan palace (around 4,000 years old), 
which lies 5 km south-west of the capital 

city of Iraklio (over 
137,000 inhabitants) 
on the northern coast. 
There you can see re-
plicas of ancient fresco-
es showing dolphins, 
fish, dancers and bul-
lfighters. If you want 
to see crystal clear wa-
ter, snakes and turtles, 
go to LAKE  KOUR-
NAS (4 km from the 
northern coast, around 
30 km to the west of 

Rethymno). 
If you like mountains, you should visit 
the historic monastery of MONI  ARKA-
DI surrounded by herds of mountain goats 
and sheep, olive groves, beehives and aro-
matic herbs: thyme, oregano, marjoram, 
fennel and basil. It lies around 500 metres 
above the sea level, around 20 km to the 
south-east of Rethymno. Another must-see 
is the seaside resort, island and sandy pe-
ninsula of ELAFONISI. It lies in the sou-
th-west of Crete. It is famous for its tur-
quoise sea water. Do you like hiking out-
doors? Then go to SAMARIA GORGE. It 
is Europé s largest gorge where you can 
go on a sensational 18-kilometre hike from 
the mountains down to the sea.

When you are on Crete, you should try 
the local cuisine: GREEK SALAD made 
with local feta cheese, cucumber, toma-
toes, onion, green pepper, olive oil and 
oregano; MOUSSAKA - eggplant casse-
role with minced meat, tomatoes, bécha-
mel and parsley served in hot ceramic pot; 
TSATZIKI - famous cucumber dip conta-
ining cucumber, garlic, olive oil, pepper, 

salt, vinegar and yoghurt; KALAMARI - 
deep fried squid; charcoal-grilled lamb 
and pork; roast lamb with herbs or yoghurt 
with honey.

Have a nice holiday!

Vocabulary:
in the Mediterranean  -  v oblasti Středo-
zemního moře; ve Středozemním moři
port -  přístav
mosque -  mešita
the northern coast -  severní pobřeží
is worth seeing  -  stojí za vidění
Venetian castle -  benátský hrad
snakes and turtles  -   hadi a vodní želvy
monastery  -  klášter
goats and sheep  -  kozy a ovce
olive groves  -  olivové háje
beehives  and aromatic herbs  -  včelí úly 
a silně vonící byliny
seaside resort  -  přímořské letovisko
gorge -  roklina
hike  -  túra
minced meat  -  mleté maso
eggplant  -  lilek
cucumber, garlic, olive oil, pepper, salt, 
vinegar  -  okurka, česnek, olivový olej, 
pepř, sůl, ocet
lamb and pork  -  jehněčí a vepřové 
honey  -  med

Pro Zápraží mezinárodní kolektiv autorů 
Jazyková škola Linda 

www.skolalinda.cz

"Tati, Míša mi zase sebral kyblíček!" křičí 
tříletý Kája na svého dva měsíce nového ta-
tínka. Kdo by byl řekl, že za dva roky bude 
volat "Tati!" na Norberta Nováka z vedlej-
šího bloku a v patnácti mu bude psát omlu-
venky Vladislav Malý, se kterým se ma-
minka seznámí na team- buildingové do-
volené. Leckterý teenager si jistě řekne, že 
je to nadmíru vzrušující způsob života tedy 
jen pro matku, samozřejmě. Přece "neza-
hodí" celý svůj život s jedním člověkem, 
který se už stejně nezmění, nádobí do myč-
ky po sobě prostě neuklidí a do smrti bude 
v různých částech bytu nechávat kelím-
ky od jogurtu. A děti? Jistě, kdo by je ne-
chtěl. Jsou přeci tak roztomilé! Avšak proč 
je stresovat neustálým střídáním partnerů? 
Dlouhými služebními cestami? Pozdními 

příchody domů? Zkrátka: žádné děti - žád-
né problémy. Vyvstává otázka, je-li tento 
názor pouhým sobectvím, nebo je to sku-
tečně názor zodpovědného člověka, který 
ví, že by se o své dítě nedokázal postarat 
podle svého nejlepšího svědomí. Pro mno-
hé karieristy (a že jich dneska je!) jsou děti 
skutečně nezvládnutelnou přítěží. Často se 
totiž nedokážou od práce odtrhnout, někdy 
ji ani neomezí. Z dítěte, jehož rodič cho-
dí denně domů v 10 hodin večer, pak často 
vyroste vagabund nebo člověk bez vyhra-
něných zájmů a cílů.
  Každý člověk by si měl uvědomit, co je 
pro něj přednější. Práce, nebo rodina? Ale 
nebyla náhodou právě práce stvořena pro-
to, aby bylo možné uživit rodinu? Posuďte 
sami, líbila by se vám společnost, kde by 

se každý honil za penězi a žil sám (se svým 
již stárnoucím partnerem) ve vile s bazé-
nem? Jistěže ne!!!
  A tak se pilně učte, rozvíjejte své moz-
kové závity a shromažďujte zkušenosti- 
ne pro kariéru, ale pro své děti. Najděte 
si životního partnera, na kterého se bude-
te moct vždy spolehnout a budete ho mít 
upřímně rádi, nejlépe ještě o něco víc než 
svou práci. Pořiďte si děti a vychovejte je 
tak, aby vám dělaly větší radost než milio-
ny na kontě.
  Rodina rozhodně není pasé- buďte taky 
trochu vlastenci- RODINA JE ZÁKLAD
STÁTU!

Veronika Švomová, 
kvarta říčanského gymnázia

RoDINA - INSTITUCE MINULoSTI?



U jednoho stolu Dění kolem nás
FARÁŘSké SLoVo
Při pohledu na dějiny lidstva i jednotlivých 
národů zjišťujeme, že začínají často nedo-
rozuměním dvou bratrů – Kain a Ábel, 
Romulus a Rémus, u nás Boleslav a Vác-
lav. Rozepře mohou být tak veliké, že bra-
tr brata zabije. V pohádkách čteme, že na-
konec vždy zvítězí spravedlnost a dobro. 
V dějinách národů tomu bývá naopak, čas-
to vítězí zlo a dobro je poraženo.
  Na knížecí stolec usedne Boleslav a ne 
Václav. I když si Boleslav ukrutným činem 
zajistil korunu, ta koruna dodnes nenese 
jeho jméno, ale říkáme jí svatováclavská. 
Vévodou a dědicem české země, jak zpí-
váme v chorálu, není Boleslav, nýbrž Vác-
lav. Na toho, který zvítězil mečem a krví, 
si málokdo vzpomene, ale ten, který padl 
mrtev u dveří staroboleslavského kostela, 
se nezapomíná, žije jako světec a ochrán-
ce české země. Někdy to trvá delší čas, než 

se ukáže, že ve světe musí vládnout spra-
vedlnost a dobro. 
  Všichni víme, že náš život je neustálý 
zápas mezi dobrem a zlem, mezi spravedl-
ností a nespravedlností, mezi láskou a ne-
návistí, mezi vírou a nevěrou. Tento vzá-
jemný souboj se odehrává nejen v každém 
z nás, ale i mezi státy a národy. V kaž-
dém seménku, které zasadíme do země, 
je skryta tajemná síla. Ze seménka vyra-
zí klíček, který se s velkou silou dere ke 
světlu. I každá květina otáčí květ za svět-
lem slunce. A tuto podivuhodnou sílu na-
jdeme i u každého člověka. Je to schopnost 
rozeznávat dobro od zla, světlo od tmy. Na 
každém konci pohádky chce dítě, aby zví-
tězil dobrý princ, spravedlivý král apod.
  Netrvalo dlouho a Boleslav si uvědo-
mil velikost svého ukrutného činu a ko-
nal pokání. Toužil po odpuštění, obrátil se 

a vzorně vychoval své děti. Ctihodná Mla-
da, Doubravka působila v Polsku, Boleslav 
II. zvaný Pobožný, benediktin Křišťan.
  Často se ptáme, proč Kain, Boleslav, 
Romulus, i každý z nás máme tak blíz-
ko ke zlu, proč lidé milují více tmu než 
světlo?  
  Člověk má svobodnou vůli a může se 
svobodně rozhodnout jak pro dobro tak 
pro zlo. Kníže Václav se rozhodl pro dob-
ro a spravedlnost a zve vás k následování. 
Víme, že vítězství dobra nám samo nespad-
ne do klína. Musíme o něj bojovat a oběto-
vat se, ale stojí to za to.

Páter Bořivoj Bělík, 
mukařovský kostel 

Nanebevzetí Panny Marie

ANENSkÁ zÁBAVA

V sobotu 26. července odpoledne pořádala 
Obec Baráčnická ve Struhařově II.Anen-
skou zábavu u fotbalového hřiště. K posle-
chu a tanci zahrálo Duo harmonikářů ze 

Strančic. Kulturní vložkou zpestřil sluneč-
né odpoledne Divadelní soubor JAZ BÁBY 
z Kolovrat pod vedením sbormistra Jiřího 
Vondrovice. Dámy v bílých halenkách, 

černých sukních a širokých slamácích 
s mašlí sklízely obdiv všech přítomných. 
Sbormistr Jiří Vondrovic ve světlém ob-
leku s pestrou vázankou uváděl reperto-
ár písní, které tyto dámy seniorského věku 
pod jeho vedením zazpívaly. Je neuvěřitel-
né, s jakou chutí a elánem dovedou poba-
vit mladší generace, neboť nejstarší člen-
ce souboru je úctyhodných 94 roků. Dob-
rá nálada, písničky a příjemné posezení 
s přáteli končilo se západem sluníčka nad 
naší malebnou vesničkou.
Prostřednictvím Zápraží si dovolujeme po-
děkovat sousedům a tetičkám Obcí Ba-
ráčnických Svojetice, Zvánovice, Hvěz-
donice, Přestavlky, Divadelnímu soubo-
ru JAZ BÁBY z Kolovrat, Duu harmoni-
kářů ze Strančic a všem příznivcům naší 
Obce Struhařov, kteří nás na našich akcích 
podporují.                                                                                                                

Za Obec Baráčnickou Struhařov 
Magda Jungvirtová

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                                                                  strana 18

FYzIoTERAPEUTkA RADÍ
Kdy už tam budem? Slyším za zády a ne-
zbývá, než popáté tvrdit, že za chvíli. Mlu-
vit o dvou hodinách jízdy je zbytečné. Na-
jednou slyšíme známé dunění a na zadních 
sedadlech je ticho. Ticho plné překvapení 
a očekávání. Naše děti prostě milují tunely. 
A myslím, že někteří dospělí taky. Jednak 
proto, že děti přestanou fňukat a také pro-
to, že na konci každého tunelu je světlo. 
    Naše tělo bychom mohli připodobnit 
velehorám, které jsou skrznaskrz protká-
ny sítí tunelů. Každý systém v našem těle 
využívá důmyslnou tunelovou síť. Cesty se 
vzájemně proplétají mezi sebou a celý sys-
tém se snaží o to, aby bylo všude dost mís-
ta pro průchod živin. Zkusme si předsta-
vit, že se silnice v tunelu najednou zniče-
honic zužuje. Už neprojedou dvě auta ved-
le sebe, je třeba jet za sebou. Pak se cesta 
zúží natolik, že stojíte před rozhodnutím, 
jestli budete pokračovat pěšky anebo v tu-
nelu prostě zůstanete. Prostor se zužuje víc 
a víc a skrze štěrbinu mezi zdmi prosvítá 

paprsek světla. Když se protlačíte otvo-
rem, uvidíte, jak se silnice zase rozšiřu-
je a jste venku. Podobným způsobem pro-
chází nerv (n. medianus) zúženým prosto-
rem v oblasti zápěstí při poruše karpálního 
tunelu (ztluštěním ligamentum carpi trans-
versum). Tento syndrom vzniká jako násle-
dek přetěžování svalů ruky a projevuje se 
brněním a sníženou citlivostí dlaně a prs-
tů, které se mohou šířit po předloktí až 
do ramene. Zpočátku se brnění a ztuhlost 
prstů projevuje před probuzením, později 
i v noci a po vyklepání a rozhýbání vymizí. 
V dalším stádiu se mravenčení dostavuje 
i během dne, především při činnostech se 
zvednutýma rukama – věšení prádla, mytí 
oken, držení se tyče v dopravních pro-
středcích atd. Zároveň se postupně oslabu-
jí svaly palce. Chcete-li si vyzkoušet, zda 
skutečně trpíte problémem karpálního tu-
nelu, položte se na záda, zvedněte ruce 
nad hlavu, ohněte zápěstí dlaněmi směrem 
k patám a vyčkejte 15 vteřin. Pokud ucítíte 

mravenčení, je nález pozitivní. Při této po-
ruše je třeba věnovat pozornost uvolňová-
ní svalů předloktí a ruky, uvolňování me-
zikostních spojů ruky a protahovat stažené 
měkké tkáně. Po instruktáži zvládne kaž-
dý terapii sám, jen je třeba ji provádět pra-
videlně, nejlépe několikrát denně a ruku 
zatěžovat minimálně. Výhodné je také při-
kládání ortézy na noc v poloze mírně zdvi-
žené dlaně oproti zápěstí, podobně jako při 
hře na piáno. Pokud je konzervativní léčba 
neúspěšná, dochází ke svraštění pouzdra 
natolik, že je nutné přistoupit k operaci.
    Při dodržení tohoto léčebného postu-
pu svítá naděje, že bolesti v ruce konečně 
zmizí a vy se jednoho rána probudíte bez 
mravenčení v prstech. Stejně jako ve tmě 
tunelu věříte, že na konci je světlo. Pokud 
ovšem necestujete v noci.

                         Mgr. Štěpánka Vojtová
fyzioterapeutka

BoJÍTE SE PoEzIE?
Také se bojíte poezie? Být na vašem místě 
já, tak se také bojím. Poezie je vášeň, kte-
rá zničí váš dosavadní život, je to závislost 
horší než drogy a alkohol a nedá se prak-
ticky léčit. Určité úspěchy vykazuje ›léče-
ní prózou‹, ale ve většině případů závislost 
spíše posiluje než ukončuje. Poezie je ne-
bezpečí, které na nás číhá na každém rohu 
a »může po nás v kterékoli chvíli skočit« (J. 
L. Borges). Když ji propadnete, dostane-
te při četbě knih o estetice nepříjemný po-
cit, že čtete díla astronomů, kteří se nikdy 
nepodívali na hvězdy (J. L. Borges). Do-
nutí vás vyzvednout dlouhodobě a úzkost-
livě vybudované úspory, možná se budete 

muset i zadlužit, abyste mohli ukojit obse-
sívní nutkání kupovat další a další svazky, 
neboť se skrupulózně budete snažit dostát 
hesla »nejhezčí stěny se skládají z knižních 
hřbetů« (C. Zuckmayer). Když se vás v an-
ketě zeptají, jaká herečka vám připadá nej-
krásnější, vykoktáte ze sebe pouze přiškr-
cené »nejkrásnější bývá šílená« (J. Seifert). 
Přestanete komunikovat s některými lidmi 
ze svého okolí - především s těmi, kteří ješ-
tě nepropadli »kráse nehmotného majetku« 
(V. Nabokov), přičemž k některým vás na-
opak bude vázat až nezdravé vášní rozví-
řené pouto. A až budete úplně na dně a na-
padnou vás pouze verše »Jak dlouho Bože 

ještě snesu/že žiju v ustavičném stresu?« (I. 
M. Jirous), »Víš ty Bože vůbec o mně,/žes 
mě zavřel v tomhle domě?/Vzpomeneš si 
někdy na mě,/jak tu sedím v hnojné jámě?/
Stvořils vavříny i oměj,/co z toho jsi schys-
tal pro mě?/Odsoudils mě k marné slávě/
nebo pojdu někde v slámě?« (I. M. Jirous), 
budiž vám jediné útěchou: ›lépe shořet než 
vyhasnout‹.

Jakub Sirovátka

NoVé HŘIŠTě 
VE VŠESTARECH
V sobotu 30. srpna bylo ve Všestarech 
slavnostně otevřeno zrekonstruované fot-
balové hřiště. Na úvod nám zahráli pánové 
Vodička a Brzybohatý. Starosta obce pan 
Ing. Antonín Trojánek připomněl historii 
sportovního klubu a spolu s předsedou SK 
Všestary panem Ferklem poděkoval všem 
zasloužilým členům, kteří byli u zrodu klu-
bu nebo se v klubu angažovali. Na upo-
mínku dostali sošku fotbalisty s pamětním 
nápisem. Poté byla přestřižena symbolic-
ká páska a hřiště pokřtěno šampaňským. 
Pan Broukal provedl slavnostní výkop zá-
pasu „starých pánů“. Po minulých bojích 
okolo hřiště je teď nejdůležitější, že se re-
konstrukce dokončila a hřiště bude sloužit 
svému účelu.
           Aša

Do 3. ŘÍJNA MoHoU NEzISkoVkY žÁDAT o PoDPoRU 
Ministerstvo životního prostředí vyhlási-
lo grantové řízení pro nestátní neziskové 
organizace na rok 2009. Občanská sdru-
žení a obecně prospěšné společnosti mo-
hou do 3. října 2008 předkládat projekty 
do šesti tématických oblastí zaměřených 
na ochranu životního prostředí a udržitel-
ný rozvoj. Jedná se o jednoleté, neinvestič-
ní projekty do 300 000 Kč. Celkově je plá-
nováno na podpořené projekty využít 23 
milionů korun.  Kromě tradičních projektů 
budou podpořeny i ty, které  souvisí s čes-
kým předsednictvím v Radě EU, zaměřené 

na udržitelnou spotřebu nebo na ochranu 
ovzduší. 
  Mezi hlavní podporované oblasti pat-
ří změna klimatu, ochrana přírody a biolo-
gické rozmanitosti, životní prostředí a vli-
vy na lidské zdraví, přírodní zdroje, odpa-
dy, kvalita života, udržitelný rozvoj a prů-
řezová oblast. Průřezová oblast se vztahuje 
zejména na projekty environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty a environ-
mentálního poradenství, které řeší více té-
mat dohromady. 

MŽP podporuje projekty nestátních nezis-
kových organizací každoročně. Za posled-
ních 10 let podpořilo přibližně 1 800 pro-
jektů za celkovou částku cca 213 milionů 
Kč. Podrobné informace o výběrovém ří-
zení jsou zveřejněny na webových strán-
kách MŽP na adrese www.mzp.cz. Vý-
sledky a výstupy z projektů podpořených 
MŽP v předcházejících letech jsou pro ve-
řejnou správu, novináře i širokou veřejnost 
k dispozici v elektronické databázi na ad-
rese www.mzp.cz/projekty. 
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Poradna

3A.CZ s.r.o., Husova 74, 251 01 Øíèany u Prahy

Velkoobchod a maloobchod s mobilními telefony
a pøíslušenstvím v Øíèanech hledá tyto zamìstnance: 

Nabídka zamìstnáníNabídka zamìstnání

Telefonujte na

Životopisy 
zasílejte na 

email:

603 434 785

 kariera
@

3a.cz

- Obchodní referentka
pro velkoobchodní oddìlení  

- Technik
pro servis mobilních telefonù  

- Zamìstnanec
expedice  

Pizzeria Ristorante VYŽLOVKA
přijme



OBSLUHU
zajímavé platové podmínky

12-ti hodinová pracovní doba 
dlouhý/krátký týden

Bližší informace přímo v provozovně – 
Pražská 55, 281 63  Vyžlovka

nebo na tel. číslech 603 435 336 
a 603 471 797 .

Od 1. července 2008 vzrostly úroky 
z prodlení
Do občanské poradny si uživatelé služby, 
jak se podle zákona o sociálních službách 
má správně říkat nynějším klientům, při-
cházejí různě obtěžkáni. Někteří jen imagi-
nárně, poněvadž to, co je tíží, si nosí s se-
bou kdesi uvnitř a až za pomoci poradce se 
dopracují ke konkrétnímu vyjádření a ná-
znaku řešení. Jiní naopak z tašek vytahují 
různé listiny, často přehledně uspořádané 
v pořadačích a deskách, aby tak co nejlépe 
dokumentovali stav věci, kterou jiní řeší ji-
nak, anebo se jí vůbec nezajímají. 
Klientka, která přišla do poradny, položi-
la na stůl jen dva dokumenty. První, sta-
rý asi osm let, vypovídal o tom, že kdosi 
komusi odebral určitou věc, kterou na lis-
tině označili jako předmět pronájmu a že 
za provedený úkon dotyčný zaplatil popla-
tek několika tisíc korun. Druhý dokument 
byl docela čerstvý – vypovídal o tom, že 
jeden jmenovaný na první listině, vlastně 
stvrzence, se dostal do konkurzu a správ-
ce konkurzní podstaty vyžaduje výzvou po 
klientce, aby uhradila nezaplacené splátky  
pronájmu a k tomu úroky. Dluh na splát-
kách činil kolem deseti tisíc, penále však 
více než čtyřicet tisíc. A hned byl jasný cíl 
konzultace. Jak je možné, že mi někdo po-
sílá takovou výzvu, když já věc koupenou 
na splátky už dávno nemám? Co s výzvou 
mám dělat? 
Poradce se zajímal zejména o kupní 
smlouvu, případně splátkový kalendář, 

o korespondenci mezi prodejcem a klient-
kou. Jenže dotyčná měla v ruce jen uve-
dené doklady. Měla za sebou několik roků 
hodně pestrého a složitého života, kdy ně-
kolikrát zpřetrhala všechny vazby na svou 
osobu. Po nějakou dobu vůbec splátky ne-
splácela a nakonec byla ráda, že si poříze-
nou věc kdosi odvezl. Domnívala se, že tím 
se celá záležitost vyřídila a že už se něja-
kým splácením zabývat nemusí. Byla tedy 
docela spokojená. Až do doby, než jí přišla 
výzva s termínem na zaplacením a s hroz-
bou případné exekuce. A než ji její známý, 
který s jí tehdy dělal ručitele, pořádně od 
plic za stejný dopis nevynadal. I jemu totiž 
hrozila exekuce!
Vysvětlení celé záležitosti nebylo až tak slo-
žité, jen klientka se nechtěla smířit s tím, 
že někde udělala chybu a že pozapomně-
la, že boží mlýny melou..., vlastně správci 
konkurzní podstaty konají svou práci.
Nesplácením splátek si vytvořila dluh. 
A jako každý jiný dluh, který nebyl ošet-
řen například dohodou o splátkovém ka-
lendáři nebo jinými formami úhrady, řeší 
správce konkurzní podstaty jeho vymáhá-
ním. Vedle dlužné částky jde navíc o zatí-
žení v podobě úroků z prodlení. Dlužník, 
který řádně a včas nesplní své peněžité zá-
vazky, je totiž v prodlení. Úroky z prodle-
ní a poplatek z prodlení jsou zákonnými 
majetkovými sankcemi vůči němu. Jde-li 
o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má 
věřitel právo požadovat od dlužníka vedle 
plnění také úroky z prodlení. V některých 

případech je dlužník povinen platit popla-
tek z prodlení podle občanského zákoní-
ku. Aktuální sazba úroků z prodlení činí 
10,75 % ročně.
V poradně trvalo vysvětlení problému 
a možností jeho řešení déle než hodinu. 
Klientka byla informována, že správce 
konkurzní podstaty je v právu, může žádat 
dlužnou částku i úroky z prodlení. V zá-
jmu ochrany před hrozící exekucí je pro-
to třeba s ním jednat o tom, jak je mož-
né uhradit dlužnou částku a úroky z pro-
dlení. Uvést na svoji obhajobu i důvody, 
které vedly k neuhrazení splátek, a požá-
dat, aby i toto, jako vážná osobní situace, 
bylo pokud možno bráno v potaz. Ale stej-
ně je osud dlužníka a jeho ručitele v ru-
kou věřitele.
Příspěvkem, jehož námět vychází z kon-
krétní situace (konkrétní klient je chrá-
něn redakční úpravou), upozorňujeme jiné 
dlužníky, že neřešením své situace a igno-
rováním oprávněných požadavků věřitelů 
si každým dnem prodlení zadělávají na po-
řádné problémy. 

Vlastimil Zima, 
Občanská poradna Říčany

Občanská poradna Říčany, Masarykovo nám.6 

Osobní konzultace: středa 14-18 

Kontakt: 774 780 107, 

email: obcanskaporadna@email.

cz, www.cestaintegrace.cz .

TVRDŠÍ BIČ NA DLUžNÍkY

Sodík a draslík v potravě. Sodík a dras-
lík, dva důležité chemické prvky, jsou pří-
tomny ve všech buňkách organizmu, jsou 
rozhodující pro regulaci přenosu živin do 
buněk a uvolňování svalové energie. Kro-
mě toho regulují celou řadu dalších funk-
cí organizmu včetně kardiovaskulárních. 
Cvičením, pocením, stresem, hlavně však 
nadbytkem sodíku v současné, průmyslo-
vě vyráběné potravě dochází v organizmu 
k významnému porušení přirozené rov-
nováhy těchto dvou prvků. Osoby, kte-
ré jedí hodně kuchyňské soli, vylučují až 
devětkrát více draslíku, než lidé s omeze-
nou spotřebou kuchyňské soli. Nedosta-
tek draslíku pak vede k některým civili-
začním nemocím jako je artritida, osteopo-
róza, vysoký krevní tlak, angína pectoris, 
mrtvice atd. Proto je doplňování kuchyň-
ské soli do přirozené potravy nepříznivé.
Hodnota naší stravy se změnila. Někte-
ré z pěstovaných plodin už nemají hodno-
tu zdravého jídla. Vyčerpané půdy obsa-
hují málo přirozených minerálů a mnoho 

umělých hnojiv. Nikdo dnes nemůže sníst 
dostatek plodů a zeleniny k doplnění těles-
ného systému minerály potřebnými k do-
konalému zdraví, protože by se mu prostě 
nevešly do žaludku…..
Hrstka bystrých doktorů již před 80 lety 
rozpoznala skutečnou příčinu problému 
a začala dávat svým pacientům v rámci 
léčby masivní dávky draslíku (mezi 5 až 
20 gramy denně), aby dostala jejich krev-
ní tlak zpět do normálu a zprostila je pro-
blémů s anginou pectoris a dalšími srdeč-
ními potížemi. Protože používání základ-
ního prvku nejde patentovat (nejde na něm 
vydělávat), stalo se, že odpůrci prosadili 
rychlé vysychání lékařských výzkumných 
grantů na tomto poli. Přitom jen stačilo za-
skočit do téměř libovolné indiánské rezer-
vace, aby jejich absurdní prohlášení byla 
rychle vyvrácena. Do každého představi-
telného druhu jídla začalo nacházet cestu 
čím dál víc sodíku a krevní tlaky se zača-
ly prudce zvyšovat. Okolo roku 1940 za-
čaly kromě toho získávat navrch relativně 

nové nemoci, jako artritida a angina pecto-
ris, což vyvolalo doslova rázovou vlnu dra-
hých „patentovaných léčiv“.
Základní poučka o draslíku: Čím vyš-
ší bude odvádění sodíku močí, tím vyšší 
bude odvádění draslíku z organizmu a tím 
vyšší bude krevní tlak. Chcete mít tlak 
a srdce v pořádku? Nahraďte  používání 
kuchyňské soli (NaCl) oznámkovanou 4, 
zdravou draselnou solí s 90% KCl, která 
dostala známku 1. Více v knize „Osob-
ní prevence“ kolektivu autorů SPCN. Mi-
mochodem, kdyby s banánem rostl bok 
po boku na vhodné půdě, bude v prostém 
bramboru čtyřikrát tolik draslíku než v ba-
nánu, při stejném váhovém množství. Vaše 
dotazy rádi odpovíme el. poštou nebo te-
lefonicky. Zveme všechny příznivce pev-
ného zdraví na další veřejné setkání do 
klubovny říčanského Kulturního stře-
diska U LABUTĚ poslední pátek v mě-
síci v 18.30 hod. 
Doporučuje : Sdružení prevence civilizač-
ních nemocí o.s. www.spcn.estranky.cz

SPCN žÁDÁ, RADÍ, INFoRMUJE
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Composite

C M Y CM MY CY CMY K

T E Ď ,  N E B O  N I K D Y !

Spotřeba a emise CO2 pro model Fiesta 1.3/70 k: město/mimo město/kombinovaná 8,1/4,9/6 l/100 km; CO2: 144 g/km,
Fusion Duratec 16V 1,4/80 k: město/mimo město/kombinovaná – 8,5/5,3/6,5 l/100 km; CO2: 154 g/km. Foto je pouze ilustrační.

Plně vybavený
FordFusion Fashion

Standardní výbava:
• motor 1,4i 80k
• klimatizace
• rádio s CD přehrávačem
• 15“ kola z lehkých slitin
• el. ovl. přední okna a zrcátka
• centrální zamykání s dálk.ovl.
• airbagy řidiče i spolujezdce
• prodloužená záruka 5 let/120 000 km

Nyní již za  269.990 Kč

Skvěle vybavený
FordFiesta Fashion

Standardní výbava:
• 5dveřové provedení
• motor 1,3i 70k
• klimatizace
• rádio s přehrávačem
• el. ovl. přední okna a zrcátka
• centrální zamykání
• palubní počítač
• airbagy řidiče i spolujezdce
• prodloužená záruka 5 let/120 000 km

Nabídka je limitovaná a časově omezena. Bližší informace u prodejců.

Nyní již za  239.990 Kč

AUTO PALACE, s. r. o.
Na Chodovci 2457/1, Praha 4

tel.: 267 286 860 - 4
296 574 860 - 4

www.autopalace-ford.cz

Skvělé akční ceny
i na ostatní modely!

Přijďte se s atraktivní
cenovou nabídkou modelů
Ford seznámit do
Auto Palace na Spořilově.

Vladimír Novák 
Bosch car servis

Konojedy 80
hledá do trvalého pracovního poměru
AUTOMECHANIKY, AUTOKLEMPÍŘE
mob. 602 329 816, tel. 321 697 893

Senior Dům
„Felicita”

Pražská 336, Vyžlovka,
775 122 404, 776 106 833

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

OBECNÍ  ÚŘAD  SVĚTICE
251 01  Říčany; tel./fax. 323602069; e-mail: ou-svetice@quick.cz

na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.8.2008

zveřejňuje záměr obce prodat

pozemky p.č. 374/121, 374/122, 374/123 a 374/127 o celkové 
výměře 3002 m2 v majetku obce Světice

V případě Vašeho zájmu o nabízenou nemovitost je nutné 

-  zaslat nebo osobně doručit do 30.9.2008 přihlášku do 
výběrového řízení s uvedením nabízené ceny za všechny 

prodávané pozemky na adresu OÚ Světice, U Zvoničky 179, 
251 01 Světice

-  vítěz výběrového řízení je ten, který podá nejvyšší nabídku 
-  obálku s přihláškou označit NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ 

ŘÍZENÍ
-  zastupitelstvo obce Světice nemusí  vybrat žádného zájemce

-  v případě, že vítěz výběrového řízení odstoupí, výběrové 
řízení se ruší

-  otevření obálek proběhne na veřejném zasedání obce Světice 
6.10.2008

Vyvěšeno dne 20.8.2008
Termín sejmutí 3.9.2008

Ing. Tomáš Broukal
starosta obce   



ZIMNÍ KOMPLETNÍ KOLA
Pro bezpečný provoz jsou nezbytné zimní pneumatiky. Jejich tvar, uspořádání dezénu a jednotlivých drážek jsou voleny tak, aby 
byly optimální právě pro zimní provoz – mají lepší záběrové a samočisticí vlastnosti. Zimní pneumatiky se doporučuje používat již 
v období, kdy se vnější teploty pohybuji pod +7 °C. Neméně důležitá je také hloubka dezénu. Ačkoliv zákon stanovuje minimální 
hloubku vzorku u osobních vozů 1,6 mm, odbornici se shoduji na tom, že v zimě bychom měli jezdit na vzorku alespoň 4 mm 
vysokém.

NAŠE NABÍDKA 
MODEL

PNEU RÁFEK CENA

Fabia, nová Fabia Barum Polaris 2 165/70 R14 81 T 5,OJx14“ 2 130 Kč

Fabia, nová Fabia Barum Polaris 2 185/60 R14 82 T 6,OJx14“ 2 368 Kč

Roomster Barum Polaris 2 175/70 R14 84 T 5,0.1x14“ 2 330 Kč

Roomster Barum Polaris 2 185/65 R14 86 T 6,0.1x14“ 2349 Kč

Octavia, Octavia Tour Barum Polaris 2 195/65 R15 91 T 6,OJx15“ 2813 Kč

Octavia, Superb Continental TS810 205/55 R16 91 H 6,OJx16“ 5 869 Kč

NABÍDKA ŠKODA ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Uvedený přehled představuje pouze část naší nabídky zimních kompletních kol, která navíc zahrnuje i další typy kol pro vozy nová 
Fabia, Roomster a Octavia. Ke všem uvedeným kolům nabízíme i odpovídající sněhové řetězy. 
Informujte se v BENO Říčany, s.r.o. Tel.: 323 666 133.

Veřejná dražba dobrovolná
dne 6. října 2008 od 14.00h

Konání dražby: Obecní úřad Struhařov - spol.sál,
Mnichovická 179, 251 64 Struhařov, okr. Praha-východ

Čtyři samostatné dražby:
1. stavební pozemek p.č. 722/132 na výstavbu RD – 1 159m2

vyvolávací cena: 1 400 000,- Kč, odhad - 1 274 900,00 Kč
zahájení dražby ve 14,00 hod.

2. stavební pozemek p.č. 722/133 na výstavbu RD – 1 158m2
vyvolávací cena: 1 400 000,- Kč, odhad - 1 273 800,00 Kč 

zahájení dražby ve 14,30 hod.
3. stavební pozemek p.č. 722/134 na výstavbu RD – 1 158m2

vyvolávací cena: 1 400 000,- Kč, odhad - 1 158 000,00 Kč 
zahájení dražby v 15,00 hod.

4. stavební pozemek p.č. 722/135 na výstavbu RD – 1 156m2
vyvolávací cena: 1 390 000,- Kč, odhad - 1 040 400,00 Kč 

zahájení dražby v 15,30 hod.

Všechny pozemky se nacházejí v kat.území Struhařov u Mnichovic, 
obci Struhařov, okr.Praha-východ. 

Sítě: elektro-4.Q.2008 , možnost připojit voda,2008,
 kanalizace 2009, telefon

U všech čtyř dražeb je minimální příhoz: 20.000,00 Kč 
Kauce 60.000,00 Kč

Dražební vyhlášky jsou uveřejněny v úplném znění na:
Internet: www.drazebnik.cz, www.centralni-adresa.cz, 

www.struharov.cz
Úřední deska: OÚ Struhařov, MÚ Mnichovice

……………………………………………………………………………

Komplexní informace: u dražebníka::
Jiří Vízek-VIREA, IČ 44363478, Hradešínská 29/2362, Praha 10

Mobil: 724 037 027, E-mail: info@drazebnik.cz

profesionální Garážová vrata

autorizovaný prodejce

slevový kupon  

10%
volejte 777 329 566     www.agv-rathousky.cz
AGV Rathousky, nám. Smiřických 39, Praha 10 - Uhříněves



Stavebniny PRO-DOMA 
v Mukařově

hledají zaměstnance 
na pozici

ŘIDIČ 
NÁVĚSU

nástup možný ihned

Kontakt: Jiří Hotovec, 
tel.: 323 660 257

Adresář firem
Antény
ANTÉNY – Roman  LEHOVEC, 603753312

ANTÉNY, TV-SAT-STA, 602195272 

Autodoprava
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 
602328807

STAVEBNINY – U NÁDRAŽÍ, 17. listopadu 238, 
Říčany, 323632532

DUREK Miroslav, Svojetice 108, Mukařov, 
777322134, 777975790

Aukce
VIREA – Vízek 724 037 027

Autojeřáby
AUTOJEŘÁBY, 602230595

AUTOJEŘÁBY - DOPRAVA, 602237410

STAVEBNINY – U NÁDRAŽÍ, 17.listopadu 238, 
Říčany, 323632532

Automobily – doplňky a příslušenství
J&M NOVOTNÍ, K Památné Lípě 40, 
Říčany 323604740

Automobily – klempíři
AUTO – PILAŘ, Černokostelecká 268, 
Říčany, 323601185

Automobily – lakování
AUTO – PILAŘ, Černokostelecká 268, 
Říčany, 323601185

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

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

AUTO – PILAŘ, Černokostelecká 268, Říčany, 
323601187

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

AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov, 
603522048

BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121

Autoskla
AUTOSKLO, Štefánikova 231, Říčany, 739291363, 
606490941 

Autoskla - klimatizace
AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2, 
776002357

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

PROFI COLOR  V areálu PRO-DOMA 
U Mototechny 89MUKAŘOV, 604 252 873

Beton
ZAPA beton, Kolovratská, Říčany, 323602008, 
323603616

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

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

Elektro - revize
DOBRÝ ELEKTRO, Roklanská 1466, Říčany, 
323631206, 723535500

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

Elektrotechnický materiál – velko-
maloobchod
ELVaM – SDRUŽENÍ, Cesta svobody 239, Říčany, 
323602718

Elektroslužby
ELEKTROSLUŽBY Znamenáček, 
Černé Voděrady 2, 321697841, 725703144

Garážová vrata a vjezdové brány
HOUDEK – GARÁŽOVÁ VRATA, Smrková 316, 
Mukařov, 323660110, 602242653, 
j.houdek@mybox.cz

AGV Rathouský – GARÁŽOVÁ VRATA, nám. 
Smiřických 39, Praha 10 Uhřiněves, telef.777 
329 566, www.agv-rathousky.cz 

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, 
Říčany, 604835260

HAVARIJNÍ SERVIS, 602201687

KARBAN PETR, Svojšovice 4, Strančice, 
323602073, 775935800

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

Jímky, žumpy, nádrže na vodu
OILTREND, Dukelská 317, Říčany, 776266600, 
www.oiltrend.cz

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

Kanalizace – čištění
A-EFEKT, 603536796, www.a-efekt.cz

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

Klempířství
KLEMPÍŘSTVÍ SLÁMA, Sosnová 221, Mukařov, 
739544665

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

Mateřská škola
TYGŘÍK, soukromá školička s rozšířenou výukou 
AJ, Praha 4-Háje, tel. 728442073, 737364894, 
www.skolicka-tygrik.cz

Motocykly prodej
GOLC CAR s.r.o., Světice 195, 323 602 917, 
602 249 969, www.golc.cz

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

Oční optika
O.K. OPTIK, Husova 85, Říčany, 323605072

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

Okna
LIMAGROUP, okna, dveře, Praha 10 – 267311213, 
Benešov – 317711120, www.limagroup.cz

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    

Plastové nádrže
SOUČEK JAN, Struhařov 1, Mnichovice, 
608182528

Ploty a ohrady
PLETIVO, Jiráskova 304, Mnichovice, 323640660, 
602236893

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

CRC DATA, prodej, servis, služby, Široká 24, 
Říčany, 323604330, www.crcdata.cz

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

CRC DATA, prodej, servis, služby, Široká 24, 
Říčany, 323604330, www.crcdata.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

Pokrývači
HDK, Olivova 223, Říčany,  323631458, 
606472505

Půjčovna motocyklů
MOTORENT,721117198,info@motorent.cz, 
ICQ: 262-912-800, www.MOTORENT.cz

Realitní kanceláře 
TOMPAT, Přátelství 301, Praha 10-Uhřiněves, 
776101472, 267312642, info@tompat.cz,www.
tompat.cz

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

RE/MAX  Magic, Černokostelecká 55/31,Říčany, 
zelená linka 800888780,www.remax-czech.cz/
magic, magic@remax-czech.cz

Restaurace,  vinárny, kavárny
HISTORICKÁ RESTAURACE U RYTÍŘE, 
Černokostelecká 152, Říčany, 323632379, 
603294261

CAFÉ CHAPLIN, Náměstí Emila Kolbena 460, 
Strančice

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

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

Stavebniny,  stavební materiál
LKN Říčany s.r.o., Specialisté na střechy, Říčany, 
323621123, 777264920

STAVEBNINY ŘÍČANY U NÁDRAŽÍ s.r.o., 
17. listopadu 238, Říčany, 323602035
V-MONT s.r.o., Krabošice, Říčany, 777243910, 
777809755

EUROPALIVO, Všechromy 1, 312310773, 
www.europalivo.eu

Stěhování
MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 603414075

Studnařské práce
STUDNAŘSTVÍ, Husovo nám. 15, 
Ledeč nad Sázavou, 569722567, 606840202

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

Ubytování
PENZION FELICITA, Pražská ul., Vyžlovka, 
775122404, www.stroko.cz

Uhlí, koks
STAVEBNINY – U NÁDRAŽÍ, 17. listopadu 238, 
Říčany, 323632532

Vedení účetnictví
SOŇA MILÁČKOVÁ – M.I.L., Hlubočinka 1005, 
Sulice, 603760641

Vše okolo stavby
ROLLO s.r.o., Říčany, 323602905, www.rollo.cz

Výkup lesů
BROUKAL, výkup lesů surového dřeva, 
602238849

Zahradnické služby
ZAHRADNICTVÍ ALFÍK, Louňovice, 606494939, 
608519117

Zahradní a lesní technika
MOUNTFIELD, Mirošovická 697, Mnichovice, 
323640584, www.mountfield.cz 

Zednictví
ZEDNICTVÍ VADKERTI, 728 373 852

ZEDNICTVÍ HEISLER, Světice, 775386428,  
kheisler@seznam.cz

Zemní práce
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 
602328807

STAVEBNINY ŘÍČANY U NÁDRAŽÍ s.r.o., 
17. listopadu 238, Říčany, 323632532

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

R.DRAHOŠ – STÍNÍCÍ TECHNIKA, Mírová 86/107, 
Kolovraty, 267712283, 602253753

Železářství
ŽELEZÁŘSTVÍ U ROTTA, Pražská 75, Struhařov, 
323641870

Řádková inzerce
FIREMNÍ

Zednické práce: obklady,  dlažby, rekonstrukce 
koupelen, bytů, domů, zateplování budov, fasády. 
728 114 029, www.zateplovanibudov.cz

Nabízím zpracování účetnictví a daňové evidence. 
Tel: 605 15 18 67.

“Chcete zdravě zhubnout?“
Tel. 775 977 751
www.hubnete.cz/jitka

V domácí provozovně v Říčanech vyžehlím a vyman-
dluji, tel. 602 731 091

Domácí potřeby - Výroba Klíčů (sklo porcelán)
Masarykovo nám. 34 Říčany, 723 513 431

Domácí potřeby (sklo porcelán)
Masarykovo nám 34, Říčany, 723 513 431

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

SOUKROMÁ

Sháním:  Pivo a pivovary vše zajímavé etikety, od-
znaky, lahve, cedulky, ale i cokoliv jiného. Mám zá-
jem o jednotlivé kusy, ale i celé sbírky. Platí stále. 
603 780 716, hrubes.pivo@seznam.cz

Hledám zručnou dámskou krejčovou pro šití soukro-
mé osobě, nejlépe zkušenou důchodkyni z oboru. 
Dále vezmu na byt studentku nebo zaměstnanou 
mladou ženu – pouze nekuřačku. Okolí Říčan. Tel. 
606470756. 

Pronajmu stodolu s menší dílnou ve stodole 
606 931 688

Kondiční  cvičení - S hlídáním dětí
Baby Club Nemo, tenis.areál nový Pacov-Říčany
Středa od 17.30-18.30
Info: Pavla Plíhalová  607 124 621

Prodám pračku VHIRPOL s plněním z vrchu za 
3000,- kč
DARUJI
za odvoz starší nábytek z celého bytu – vhodný na 
chalupu např. Obývací stěna, ložnice, 2x křeslo + sto-

lek, rohová kuchyňská lavice
Pronajmu byt 2+KK v Říčanech v lokalitě U Olivov-
ny,4.p s výtahem. Volný ihned. Tel.:603 832 163". Dě-
kuji Ing.Jiří Šmíd. 

Koupím pole, louky v okolí Říčan. Tel.: 777 322 134

ZAMĚSTNÁNÍ

Jazyková škola LANGFOR hledá lektory AJ a ro-
dilé mluvčí. Tel.: 323 606 096, jobs@langfor.cz

Legner Hotel Zvánovice **** 
( Ondřejov, 25 km od Prahy ) přijme:

KOORDINÁTORA FIREMNÍCH AKCÍ
VEDOUCÍ / VEDOUCÍHO RECEPCE

Požadujeme: příjemné vystupování, organizační 
schopnosti, znalost práce na PC

Nabízíme: příjemný pracovní kolektiv, dobré platové 
podmínky, zajímavou práci

Tel.: 323 649 679 nebo e-mail: zvanovice@legner.cz

Legner Hotel Zvánovice **** 
( Ondřejov, 25 km od Prahy ) přijme:

RECEPČNÍ
SERVÍRKY / ČÍŠNÍKY

Tel.: 323 649 679 nebo e-mail: zvanovice@legner.cz

GATO s.r.o.Vidovice 
- přijme pracovníka do výroby vyučení tech. smě-
ru i absolventa SŠ,  SOU strojního zaměření 
- přijmeme admin.pracovnici SŠ i absolventku, 
znalost práce na PC 
- přijmeme vrátné.Čistý trestní rejstřík. Výhodné 
platové podmínky, benefity.
- Inf. tel. 323 654 022,777 202 183

5 D Ateliér s.r.o.
Velké Popovice 503

Hledáme šikovné zaměstnance pro obor zámečnic-
tví – kovovýroba – umělecká řemesla a obsluhu – 
programátora – CNC soustruhu do zavedené malé 
soukromé firmy ve Velkých Popovicích.
Podmínkou je vztah k oboru  a cit pro řemeslo - zají-
mavé zakázky a prostředí. Kontakt: 602 154 828
e-mail info@5datelier.cz 

Rehabilitační pracovnici hledáme ke spolupráci do 
soukromého SENOIR domu "FELICITA" na Vyžlov-
ce. Jedná se o rehabilitační cvičení s našimi klienty 
(1 - 2x týdně). Tel. 775 122 404

Odpadová firma AHV ekologický servis přijme praco-
vitého, slušného a ochotného řidiče  na autocisternu, 
sk.C. (sk.E výhodou) .Výborné pracovní podmínky, 
nástupní plat 25 000,-čistého, pracovní doba od 7-18 
hod.Víkendy volné, provoz. Strančice u Říčan t.:603 
437 544

AUTO-PILAŘ hledá uklízečku 4 hod/den, pečlivá, spo-
lehlivá výborné platové podmínky Tel: 602 230 766

JASPA s.r.o. přijme pro řízení pracovních kolektivů 
mistra - dispečera.Požadujeme: řidičský průkaz sk.B, 
praxe 3 roky. Práce na PC, především exel, word.
Dobrý zdravotní stav, časová flexibilita, zkušenosti 
s organizací úklidu výhodou.Nabízíme:služební auto, 
PC, mob. výhodné platové podmínky.Životopisy zasí-
lejte na:  provoznireditel@jaspa.cz , další informace 
na tel: 725 776 444

Zdravotní sestru přijmeme do soukromého SENOIR 
domu "FELICITA" na Vyžlovce - i  absolventku. Náplň 
práce - celodenní péče o seniory, směnný provoz.
Tel. 775 122  404 

 



Slavíme 50 let od založení oddílu bas-
ketbalu TJ Tatran Kostelec nad Černými 
lesy. Zveme všechny minulé i současné 
hráče, trenéry a činovníky oddílu na osla-
vu, která se bude konat dne 18. října 2008 
v 16:00 hod. v místní Sokolovně. Kontakt: 
Ondřej Saksida, tel.603581665, 
e-mail: maki-maki@volny.cz.

Obecní úřad Zvánovice spolu se spolky 
ve Zvánovicích vás zvou na 3. setkání ob-
čanů, rodáků a přátel obce Zvánovice v so-
botu 27.9. Od 10 do 12 vás čeká tradiční 
setkání v místní Sokolovně, od 13.00 mše 
v místní kapli, od 13.30 průvod obcí s po-
ložením kytic k pomníkům a od 14.00 kon-
cert dechové hudby Blatovka. Na občerst-
vení budou koláče a zabijačkové speciality. 
V průběhu setkání se předvede jeden z nej-
spěšnějších sportů Stč. kraje v podání re-
prezentantů ČR TAEKWON-DO IRF.A

KONCERT 
MARIE ROTTROVÉ ODLOŽEN

Dovolujeme si Vás informovat, že kon-
cert v Olivově dětské léčebně plánovaný 
na 23. září bude odložen z důvodu vážné-
ho zranění paní Marie Rottrové. Stávají-
cí vstupenky zůstávají v platnosti na ná-
hradní termín koncertu, který se uskuteční 
v lednu 2009 (konkrétní datum oznámíme 
prostřednictvím regionálního tisku). Nabí-
zíme Vám samozřejmě i možnost vrácení 

vstupného, a to 23. září 18-19 hodin v Oli-
vově dětské léčebně. 
Informace a dotazy ohledně změny: 
marvox@seznam.cz, 736 754 338

Za Vaše ohlasy na časopis a dění v regi-
onu  moc děkujeme a těšíme se na další!

Řešení křížovky z minulého čísla:
Informujte nás o vašich akcích 
Úspěšní řešitelé křížovky jsou a ceny od 
nás dostanou: 

Patrik Třeštík, Kopretinová 215
Mukařov – Srbín

Vlasta Klejzarová, Kamená 64
Zdiby

Michal Nesvorný Všestary 11  
Stránčice

Řešení veškerých sudoku či křížovek 
naleznete i na www.zaprazi.eu.

Zápraží, mediální partner akce

 stanovení hladiny celkového cholesterolu, glykemie, 
triglyceridù v krvi

 mìøení krevního tlaku

 stanovení indexu pøimìøené tìlesné hmotnosti ( BMI index)

 stanovení množství skrytého tuku v tìle pøístrojem  OMRON

 odborné poradenství ve výživì, poèítaèový program 
NUTRIDAN 

 inspirace pro zdravý jídelníèek  pyramida zdravé výživy 

 poradenství v odvykání kouøení

 edukaèní zdravotnì výchovné materiály.

Den zdraví se uskuteèní v rámci kampanì Zdravého mìsta Øíèany.

Akci bude odbornì zajišovat Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví a životních podmínek, Praha.

Den zdraví poøádá mìsto Øíèany ve spolupráci s Komunitním centrem Øíèany, o.p.s.

partneøi akce

p¯ijÔte se podÌvat
p¯ijÔte se inspirovat

p¯ijÔte si vybrat
p¯ijÔte

IV. øíèanský

13.10. - Den zdraví

veletrh
neziskových
organizací

13. a 14. ¯Ìjna 2008
do MÏKs "U LabutÏ" na

po¯·d· a zve Ekocentrum ÿÌËany
www.ekoricany.org

p¯edstavenÌ a nabÌdka
z·jmov˝ch organizacÌ, soubor˘, sdruûenÌ, spolk˘, kterÈ p˘sobÌ ve mÏstÏ

po¯·dan˝ s KomunitnÌm centrem, pod z·ötitou MÏsta ÿÌËany - ZdravÈho mÏsta
bezplatnÈ zdravotnÌ prohlÌdky a konzultace s lÈka¯em

pondÏlÌ 13. 10.
10.00

Den zdravÌ
17.30 - 20.00

zah·jenÌ

program
- nabÌdka pro n·vötÏvnÌky

- vystoupenÌ pro ve¯ejnost

8.00 - 15.00 prohlÌdky
program

pro ökoly a ve¯ejnost
pro ökolnÌ skupiny

v˝klad, pracovnÌ listy, odmÏny

vstup voln˝

DÏtsk˝ folklÛrnÌ soubor Mikeö
taneËnÌ vystoupenÌ
...a dalöÌ

˙ter˝ 14. 10.
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Sudoku lehké Sudoku těžké

Tři vylosovaní výherci, správní luštitelé křížovky, 
získávají knihu od nakladatelství REBO.

Posílejte svá řešení do konce měsíce na adresu 
tajenka@zaprazi.eu.


