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Úvodník
Milí přátelé,
celý život žiji na Zápraží. Někdy to vypadá, 
jako když člověk není „ani ryba ani rak“. Pra-
žáci nás mají za venkovany. Lidé z venkova 
za měšťáky (a někdy i maloměšťáky). Pražáci 
nechápou, že potřebujeme pořádné boty, pro-
tože na nádraží dobíháme za každého počasí 
cestičkou přes pole. A když se zjevíme vpráci 
trochu ublácení, účastně řeknou: „Aha, ty jsi 
z těch … odkud? Čerčan, Černošic, Počer-
nic, já si to nezapamatuju.“ Moc nechápou, 
že musíme po práci koupit sazenice rajčat - 
pokud ovšem nemají na Zápraží chatu. Lidé, 
kteří mají k Praze daleko, nám někdy předha-
zují: „Jo, vy v Praze, tam máte všecko lehčí.“ 
Rajčata? Ta nikdy nemáme tak pěkná jako 
oni, zato manýry míváme městské. 

Jsem ovšem přesvědčena, že žít na Zá-
praží (nebo Zábrní, Záplzní, Záostraví atd. 
atd. atd.) je bezvadné. To není „ani ryba ani 
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rak“, to je chytrá horákyně! V jednu chvíli 
dopíjíme doma čaj a za půl hodiny můžeme 
stát na Karlově mostě. Pořád víme, jak vy-
padá bláto. Když vyjdeme ven, máme to do 
přírody kousek. Vlastně v ní většinou žijeme. 
Zápraží má mnoho výhod, atmosféru, koře-
ny, je to fenomén, jak se dnes s oblibou říká. 
Všimněte si, kolik lidí z obou stran se k nám 
stěhuje. Pojednává o tom i téma tohoto čísla. 
A také rozhovor s Andulkou Sovákovou – se 
svým mužem Jiřím se před lety přestěhovala 
do tohoto regionu a Sovčovi to prý prodlou-
žilo život. Studie na to zatím neexistují, ale 
myslím, že pokud zároveň neholdujeme třeba 
zápecnictví nebo záškodnictví, pak zápražác-
tví umí udělat život delší a hezčí.

Přeji vám krásné září!
Marcela Kašpárková

Fotografi e Anny Sovákové na obálce: 
Ludmila Píšová
Redakcí nevyžádané fotografi e a rukopisy se 
nevracejí. Zveřejňované texty nemusí vyjadřovat 
stanovisko redakce. Bez písemného souhlasu 
vydavatele nesmí být kopírována a rozšiřována 
žádná část časopisu Zápraží v jakékoliv formě.
Kontakty:
Kancelář časopisu:  Revoluční 220

251 63 Strančice
Telefon do kanceláře: 323 602 525
Inzerce na mobilech: 74 780 038 a 037,
 email: inzerce@zaprazi.eu
Redakce na mobilu: 774 780 140,
 email: redakce@zaprazi.eu
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 9. 2009 pro texty 
a 20. 9. 2009 pro inzerci.
Distribuce začíná 1. 10. 2009.

Milí přátelé, 
pište do Zápraží své tipy, postřehy, náměty, 
posílejte fotografi e. Uzávěrka čísel je vždy 
15. dne měsíce. Texty by neměly mít větší 
rozsah než dvacet řádků. Nezapomeňte, že 
snímky musí být v tiskové kvalitě, uvádějte 
autory i popisek, co na fotografi i je. Těší-
me se na vaše dopisy!

Z obsahu...
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Téma Zápraží: zájem 
o stěhování na venkov roste. 
Co to obcím přináší?

Poutníci z Petrovic míří 
originálně do Santiago 
de Compostela.

Hospic Dobrého Pastýře 
v Čerčanech slaví první 
výročí.

inzerce



Téma 
Zápraží

Kdysi splýval jen Liberec s Jabloncem, dnes, 
když vyjedeme z Prahy, vůbec nevíme, kde 
město končí. Příměstské obce se totiž tak 
rozrůstají, že se postupně zakusují do Prahy, 
a ona naopak do nich. Přestávají existovat 
zóny bez obydlí. Ráz krajiny se mění, stejně 
jako vzhled měst a vesnic.

Všem jejich pokoj
Každý chce dnes bydlet, pokud možno v no-
vém a podle svých představ. Má k tomu mno-
hem lepší podmínky než kdykoli před tím. 
Stačí splnit určité podmínky a banky se skoro 
předhánějí, aby poskytly peníze na bydlení. 
Zadluženost rodin stoupá, ale upřímně – 
kvůli čemu už by se měl člověk zadlužit, když 
ne kvůli tomu tradičnímu „postav dům“. 

Během posledních zhruba třiceti let se 
změnily i nároky na prostor v rámci rodin. 
Vybavme si třeba fi lmovou rodinu Homol-
kových, typický příklad toho, jak se v še-
desátých a sedmdesátých letech u nás žilo. 
Dvoupokojový byt a v něm děda, babička, 
táta, máma a dvě děti. Časem začal být mód-
ní (a smysluplný) dětský pokoj, v němž našli 
útočiště všichni potomci. Dopomohla k tomu 
výstavba sídlištních bytů, v nichž se počítalo 
s pokojem pro děti, byť měl rozlohu třeba jen 
patnáct metrů čtverečních. Devadesátá léta 
přinesla další novinku: ratolesti už nechtějí 
žít spolu, každá chce svou vlastní místnost. 
Dnes sociologové a psychologové zjišťují, 
že individualismus pokročil tak daleko, že 
každý člen domácnosti potřebuje stále více 
místa a intimity sám pro sebe a nedělá mu 
dobře sdílet prostor s někým jiným. Stává se 
pomalu standardem, že počet místností musí 
být stejný, jako je počet členů domácnosti.

Výstavbu u měst podporuje i silný trend 
bydlet v zeleni, mít zahradu, byť si ji nechá-
váme ošetřovat profesionální fi rmou, bazén. 
„Postavili jsme si dům za Prahou, i když je 
nám jasné, že ho budeme splácet víc než dva-
cet let,“ říká pětadvacetiletá matka dvouleté 
dcery, která žije necelý rok poblíž Mnichovic. 
„Nechtěli jsme zůstat ve městě. Byt tam vy-
jde stejně draho jako domek tady a pro dítě 
je to tu lepší,“ uvádí dnešní častý názor.

Protože je dnes poměrně snadné pořídit 
si dobré auto, byť se zátěží dalšího zadlužení, 
je snadné dostat se ze „zelených zón“ za pra-
cí do měst. A samy obce proti výstavbě větši-
nou také nic nenamítají, nese jim příjmy.

Domácí a náplavy
Starousedlíci někdy nesou rozvoj svých obcí 
poněkud úkorně. Před očima se jim mění 
vše, co byli zvyklí celá léta vídat. Potkávají 
nové sousedy, mnozí mají pocit, že se vpá-
dem dalších osadníků porušilo klima v jejich 
„hnízdě“. Mají do určité míry pravdu. Příliv 
nových lidí vytváří větší anonymitu, mění ale 
i věkové složení obyvatel a voličská základna. 
Místa, kde se lidé dříve setkávali, tedy místní 
samoobsluha, nádraží nebo hospoda, přestá-
vají plnit svoji společenskou funkci: jezdí se 
nakupovat do hypermarketů, jezdí se auty, 
ne vlakem. Kolem svých doupat si stavíme 
ploty, přes něž není vidět. 

Situaci zachraňují lidé, kteří nemyslí jen 
na svou vlastní pískem vysypanou cestičku 
a v nejrůznějších oblastech se snaží propo-
jit staro- a novousedlíky. Život v obcích se 
jaksi specializuje, míň využíváme obecnou 
obecní náves, vyhledáváme víc společných 
zájmů. Během posledních let vznikla napří-
klad řada mateřských center, nejrůznějších 
sportovních oddílů, seniorských klubů a tak 
podobně, za nimiž vždy stojí jeden nebo více 
nadšenců, stvořených pro to, čemu říkáme 
občanské aktivity. Bývají z řad „domácích“ 
i takzvaných naplavenin, možná úplně stej-
ným poměrem.

Bylo by levné říct, že starousedlíci jen 
protestují. Mnohým nová výstavba pomoh-

la – díky nové vilové čtvrti se konečně táhne 
kanalizace i jejich ulicí nebo se zpevnila vo-
zovka. Ti, kdo si ještě pamatují na svou vlast-
ní bytovou krizi, nové náplavy chápou. „Lidi 
musí někde bydlet,“ říká Božena Šestáková 
z Říčan. Přiznává, že jí nová výstavba nevadí, 
byť proti jejímu domku byl kdysi les.“ Miro-
slav Foerster z Kostelce nad Černými Lesy 
zmiňuje další důležité hledisko – estetické. 
Nové domy se mu líbí, pokud je u nich as-
poň nějaká předzahrádka. Nepreferuje typ 
výstavby v Říčanech, kde by postrádal spo-
jení s přírodou. Kde se včlení nová zástavba 
citlivě v vkusně, většinou nenastanou žádné 
problémy.
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STĚHOVÁNÍ NA VENKOV
Kam se dnes podíváme, tam se staví. Na bývalých loukách vznikají nové čtvrti, zahrádkářské 
kolonie se mění ve vilová předměstí, ve městech se stavitelé perou o poslední proluky. Develo-
peři i zájemci o bydlení si oblíbili hlavně obce nedaleko velkoměst. Co to těm místům přináší? 
Jaká jsou plus a minus?

Zatím louka, brzy nová vilová čtvrť...



Zámek vedle roubenky
Těm, kdo tvrdí, že takhle špatně ještě ne-
bylo, je třeba připomenout například obří 
výstavbu panelových sídlišť v době normali-
zace. Tehdy nešlo jen o množství, ale i o es-
tetiku. Paneláky zachraňuje až revitalizace z 
posledních let. Mezi architektonické skvosty 
té doby nebudou patřit ani domy s plochou 
střechou nebo tradiční vilky tehdejšího ven-
kova, přizdobené barevnými kamínky kolem 
oken. Mohli bychom zavést pojem socialis-
tické baroko, byť v poslední době používáme 
úsloví podnikatelské baroko, které popisuje 
to, co mnohdy vídáme: na neúměrně malém 
pozemku dům jak hrad, dvojgaráž, balustrá-
dy. Co exponát v ulici, to často gejzír nápadů 
přesně dle přání zákazníka.

Za neestetičnost nových ulic mohou větši-
nou obce, které mají laxně nastavená kritéria 
pro nové stavitele. Často stačí, aby dům měl 
například sedlovou střechu, a nic jiného spl-
ňovat nemusí. A tak můžeme najít vedle sebe 
španělské haciendy, domy obložené dřevem 
à la alpské údolí či zámečky, málem na Loiře.

Dík nové výstavbě vznikají architektonic-
ké počiny, vítězící v různých světových sou-
těžích. Domy krásné, funkční a do učebnic. 
Máme tu ale i příklady totálního nevkusu, 
necitlivosti, okázalosti, ignorantství.

A přitom dobré cesty existují. Zvolil ji 
třeba inženýr Václav Vávra, majitel zahrad-
nictví z Hrusic. Letitý řadový domek, v němž 
bydleli už jeho rodiče, byl vlhký a pro po-
hodlné bydlení čím dál míň vhodný. „A tak 
jsme ho ofotografovali, přesně překreslili a 
postavili podle těch materiálů dům stejný,“ 
říká Václav Vávra.

Zachrání nás citlivost
Výstavbu nezastavíme, prý jen krize ji po-
někud zbrzdí. Korigovat by ji měly ovšem 
spíše rozum, ohled na zkušenosti a tradice. 
Po nedávných bleskových povodních jsme 
opět zažili ten samý scénář: majitelé domů 
na různých místech se divili, jak je možné, že 
katastrofa postihla i je, navíc kvůli tomu ma-
lému neškodnému potůčku. V té chvíli došlo 
na slova kupříkladu geologa a spisovatele 
Václava Cílka, fi lozofa Erazima Koháka a 
jiných odborníků, kteří poukazují na to, že 
každý nerozum se může vymstít.

To, že z nových zahrad někde úplně zmi-
zely původní stromy, jabloně, hrušně, ořešá-
ky, a byly nahrazeny exotickými dřevinami 
nebo jen přesně střiženým trávníkem, může 
mít následky. To, že dnes už neoráme a neo-

síváme pole podle starých osvědčených me-
tod předků, už následky mnohde má – při 
deštích se voda na takových polích nevsakuje 
a žene se i tam, kde jindy nebývala. To, že 
jsme louky proměnili v parcely a kdeco vyas-
faltovali, se také často obrací proti nám: tam 
kde dřív půda vpila vodu, se teď nepohltí ani 
kapka. Krajina, která není proměňována s ci-
tem a rozumem, se stává nepřítelem. Peníze 
v tom nic nezmění.

Josef Spal
Foto: Ludmila Píšová

ŽALUZIE
ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu z ceny montáže
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Nově postavený dům Václava Vávry



Osobnosti 
regionu

SOVČA TO TU 
MILOVAL
Sedět na terase domku manželů Sováko-
vých, pozorovat noblesně naservírovaný ob-
zor od jihu na severozápad, vidět přicházet 
deštík od Jevan a slyšet za zády les, tomu by 
buddhista řekl nirvána a rouhač nebe. Anna 
Sováková, profesorka češtiny a historie, se 
vdala za Jiřího v roce 1960. Jen o něco málo 
později koupili v tomto kraji parcelu.

Jak jste tohle místo objevili?
To našel Sovča. My bydleli na Praze 7, 

v příšerném bytě, a jezdili jsme do Jevan 
k Novotným – to je hotel, který už nee-
xistuje. K tomuhle kraji jsme inklinovali. 
Sovčovi spravoval auto pán tady odtud a 
jednou mu řekl klíčovou větu: „Vím tady 
o místě, který je nesmírně krásný, přijeďte 
se podívat.“ A tak jsme jeli, to byl zhruba 
rok 1963. Sovča se tu rozhlédl: „Tady ti, 
Andulko, postavím chatu – a se sprchou!“ 
Pozemek jsme koupili. Tenkrát stál pou-
hých 1640 korun. Takže ty túje, co rostou 
kolem chaty, byly mnohonásobně dražší. 
Sovča jich objednal rovnou šedesát a hra-
vě přeslechl, že jedna stojí šedesát korun, 
měl je za šest. Když pak přišly, poněkud se 
prohnul. Přesto mu to nedalo a všechny je 
vlastnoručně zasadil.

Vlastnoručně? Možná, že jsme příliš 
ovlivněni jeho všelijakými nepraktickými 
chalupáři Humly a světáky, ale představit 
si Jiřího Sováka s hráběmi a rýčem, je dost 
problém.

Kutil a zahradník on tedy opravdu nebyl, 
ale když se do něčeho pustil, tak to dělal až 
sveřepě dobře. Když se rozhodl zasadit de-
sítky tújí, udělal to, ale tím taky skončil. A 
jen občas ho pak chytaly akční pracovní zá-
chvaty. Na zahradě tu třeba kdysi rostly staré 
jabloně, už přestávaly rodit, a tak Sovča roz-
hodl: „Andulko, ty se musí zlikvidovat!“ Byl 
tady tehdy sám, ještě jsme bydleli v Praze, já 
učila na škole, nemohla si vzít volno a on tu 
míval klid na učení rolí. Takže já sem přijela 
po týdnu a stromy tu opravdu nebyly, zato 
tu zelo asi dvanáct obrovských jam. On totiž 
vymyslel, jak se stromů zbavit co nejrychleji. 
Zavolal do JZD, ti poslali traktor, přivázali 
řetěz ke každému stromu, traktor vždy po-
pojel a bylo hotovo. Ale že to tu vypadá jak 
při zákopové válce, to už bylo vedlejší. Jednu 
z jam se poté Sovča snažil využít ke spálení 
listí a trávy, ale dopadlo to tak, že se vrátil 
do chaty zpředu ohořelý. Po svém třeba jed-
nou řešil i problém s jahodami, kterých se 
mimořádně urodilo, a já je zrovna nemohla 
zpracovat, protože jsem byla v nemocnici. 

Sousedi mi pak líčili, jak našli Sovču ležet na 
zemi a běželi sem v domnění, že ho vzal in-
farkt. O nic nešlo, to jen on už vzdal, že by se 
u sbírání ohnul nebo klečel, tak trhal vleže.

Ale tu chatu s koupelnou vám postavil!
Ano, ovšem bylo to dobrodružství. V těch 

šedesátých letech jsme si objednali sovět-
skou chatu. Člověk čeká, že přivezou nějaké 
panely … ne, to byly dva náklaďáky plné dře-
va, jehož kvalita se nedá defi novat, to snad 
sebrali na stavbách a bouračkách. Nicméně 
vznikla z toho malá chata, o níž Sovča tvrdil, 
že vydrží i nejhorší zemětřesení. Jsou to totiž 
kůly pospojované pomocí prken, mezi tím 
a kolem nich jsme to pobili skelnou vatou, 
vlastně já to pobila a pak ještě rok ze sebe 
vybírala střípky. Postupně z toho vznikal ten-
hle domek, který miluju, Sovča ho miloval 
taky a svých posledních deset let žil už jen 
tady. Sovětská chata se ukázala být geniální 
v době, když už nemohl chodit. V pražském 
bytě by byl uvězněný, tady udělal pár kroků 
a mohl sedět na zahradě, na terase. Byl tady 

inzerce



nesmírně šťastný a tvrdil, že mu tenhle kraj 
prodloužil život o spoustu let.

Lidé ho tu přijali?
Ano, i když si zachovávali zvláštní zdvoři-

lý odstup. V Praze dokázali být i nepříjemní, 
vlezlí, ale tady ne. Obdivovali ho, třeba přišli 
a řekli: „Mistře, můžeme si na vás sáhnout?“ 
A to ho vždycky dojalo. Nebo přijeli, přivezli 
mu tři bedny okurek, jen aby jejich vnučka 
viděla Sováka. A jeden místní řemeslník, co 
nám vyrobil Sing Sing, ho roztomile oslovo-
val: „Čéče, mistře.“

Řemeslník, který vám vyrobil co?
Sing Sing. Tak říkáme vysokým železným 

vratům pod chatou, na která by mohl šplhat 
jedině atlet. Ty tu stojí od konce šedesátých 
let, kdy jsem jedno ráno zažila šok. Tehdy, po 
invazi sovětských vojsk, byla značně nejistá 
doba, člověk cítil někdy ba i strach. A v téhle 
atmosféře já vyjdu z chaty a na našich původ-
ních vrátkách visí asi čtyřicet postav v plyno-
vých maskách. Nakonec se ukázalo, že jsou 
to lidé z nějakého pražského podniku a kdesi 
v lese nad námi mají školení civilní obrany. 
Dozvěděli se, že tu bydlí Sovák, a během ně-
jaké povinné akce v maskách šli zjistit, jestli 
ho nezahlédnou. Na Sing Singu se ukázala 
Sovčova akceschopnost. Řekl: „Tohle už ni-
kdy,“ a vzápětí tu stála železná vrata.

Stejně ale – opustit nadobro Prahu, to 
není snadné rozhodnutí.

Bylo to jednoduché. Sovča pracoval dál, 
dokud mohl, dostat se odtud autem do Pra-
hy není žádný problém. Anebo sem pro něj 
jezdily různé štáby. Sovčův vztah k tomuhle 
místu se umocňoval léty. Měl dvě hluboká 
pouta – práci a domov. Ten pro něj zname-
nal strašně moc a práce možná ještě víc, k ní 
byl doslova přikovaný. Ale k stáru se mu ty 

hodnoty trošku přehodily. Byl si samozřejmě 
vědom, že je velký kumštýř a zůstane jím, 
ale věděl, že už nebude mít tolik příležitos-
tí pracovat, zvlášť poté, co ho srazilo auto a 
měl rozdrcenou nohu. Takže Prahu opustil, 
aniž by měl sebemenší záchvat sentimentu. 
K venkovu a přírodě tíhl vždycky. Dříve jez-
dil třeba do Rožmitálu, kde jsme se poznali, 
protože já tam v té době bydlela. A i když ne-
měl žádné selské předky, měl v sobě to, čemu 
se říká selský rozum, ovšem znásobený inte-
lektuálními znalostmi. To jsem obdivovala. 
Jak dokázal být nesmírně prostý, ale zároveň 
uměl uplatnit všechny vědomosti, kterých 
získával hrozně moc. Chtěl všecko znát, až do 
osmdesátky mu zůstala dětská zvědavost. Bu-
dil mě ve tři v noci a prosil, abych mu vysvětli-
la něco z historie, jinak prý nemůže číst dál.

Miroslav Horníček si dělal z vašeho muže 
někde láskyplnou legraci, že prý lyžuje na 
zahradě. Máte ji sice ve svahu, ale nebyl to 
jen horníčkovský bonmot?

Ne, Sovča opravdu na zahradě lyžoval, 
ale to tu ještě byly stromy, a tak se vracel 
poněkud rozsápaný. Lyžovali jsme i v okolí 
chaty, jsou tu krásné terény. S ním to byl sa-
mozřejmě zážitek, protože všecko považoval 
za nebezpečí, hlavně pro mě, což byl alibis-
mus, protože věděl, že když se mi něco stane, 
on si neví rady. Jednou jsem sjela kopeček, 
který končil asi čtvrtmetrovou mezičkou, 
navíc zapadanou. Volám: „Můžeš jet!“ Sov-
ča se rozjel, uviděl tu mez, propadl panice a 
začal řvát: „Vrahu!“ Nic se mu samozřejmě 
nestalo, já ho dole ještě zabrzdila. Nicméně 
příhoda se roznesla a když k nám pak přijel 
Horníček, musela jsem vysvětlovat. Sovča 
ovšem moji verzi glosoval: „Ona říká malá 

mezička! Já přitom letěl vzduchem a vidím 
pod sebou kostel!“

Byl cholerik?
Výstavní. Tuhle vlastnost přenesl i do Ev-

žena Humla z Chalupářů. Jeho záchvaty kon-
čily většinou tím, že jsem se musela jít smát 
jinam. Nemůžete se smát cholerikovi před 
cholerikem! On totiž i v těch explozích trou-
sil nezapomenutelné sovákovské bonmoty.

Váš muž zemřel v roce 2000, Miroslav 
Horníček necelé tři roky po něm. Prý s nimi 
odešel spontánní chytrý humor.

Myslím, že ano. Sovča měl totiž úžasný ta-
lent shrnout všecko do jedné naprosto trefné 
věty, říct to v kostce. Díval se třeba v televizi 
na zasedání ústředního výboru strany a za-
tímco my všichni nadávali, on seděl tiše. Pak 
pronesl: „Vidíš, zasloužilý držky.“ Nic víc. 
Takových vět trousil denně celou řadu, Stella 
Zázvorková tomu říkala, že Sovča mluví v ob-
razech. Anebo jsme šli po chodbě Národního 
divadla, kde už v té době nemohl hrát, proto-
že špatně chodil. Jde tedy o holi tou chodbou 
a bylo vidět, že je dojatý, protože na cedulce 
u jeho šatny stálo: Jiří Sovák, emeritní člen 
Národního divadla. A najednou proti nám 
jde nula, jeden z členů souboru, který v obo-
ru žádnou stopu neprošlápl. V té dojaté chvíli 
se podívá na Sovču a řekne: „Mistře, já slyšel, 
že od tý doby, co jste v důchodu, mnohem víc 
vyděláváte.“ Já ztuhla, pane jo, co z tohohle 
bude! Sovča šel ale dál, jen malinko pootočil 
hlavu a povídá: „Ovšem, já si chci koupit zla-
tou urnu... Abych vás sral i po smrti.“ V tom 
byl nepřekonatelný.

Pointa by byla, kdyby měl skutečně zlatou.
Nemá, i když by si ji zasloužil. Nechala 

jsem si ho tady doma. Takže tenhle kraj po-
řád neopustil.

Marcela Kašpárková
Foto: Ludmila Píšová a archív
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Svatba Anny a Jiřího v roce 1960

... a na plotě tu viselo čtyřicet plynových ma-
sek, takže jsme postavili Sing Sing.

Tyhle túje tu vysázel sám Sovča. Dal za ně víc 
než za parcelu.



Život v kraji

RYTÍŘI 
NA HLÁSCE 
Středověk se vrátil v sobotu 8. srpna na zří-
ceninu hradu Zlenice, známějšího jako Hlás-
ka, kam se sjely děti z blízkého i širokého 
okolí. Na ostrohu nad soutokem Mnichovky 
a Sázavy si na vlastní kůži vyzkoušely, co ob-
nášel život rytířského stavu.

O zříceninu hradu Zlenice, známou pře-
devším z pohlednic Josefa Lady, se již dva-
náct let stará Občanské sdružení Zlenice. 
Jeho cílem je postupně konzervovat Hlásku 
a zachovat ji tak pro budoucí generace. Kaž-
dé léto tady sdružení pořádá třítýdenní ar-
cheokemp, v jehož rámci pomáhají studenti 
se záchranným archeologickým průzkumem 
pro Archeologický ústav Akademie věd ČR, 
kácejí náletové dřeviny a v rámci možností 
udržují to, co zbylo z hradu. Protože se tá-
bor uskutečňuje o prázdninách, už čtvrtým 
rokem zde Sdružení Zlenice v jeho průběhu 
pořádá i dětský den, pokaždé na středověké 
téma. Pořadatelé chtějí děti nejen pobavit, 
ale formou hry a soutěžení probudit pozitiv-
ní vztah k historii a památkám.

Malí zájemci o výcvik na rytíře museli 
absolvovat vědomostní kvízy a zvládnout 
dovednostní disciplíny. Skupinky dětí plnily 
jednotlivé úkoly s nadšením a odvahou. Ces-
tou k cíli potkávaly muže a ženy v dobovém 
oblečení a s pomocí obrázků připevněných 
na stromech se seznamovaly s faunou toho-
to kraje. Získáním diplomu a medaile však 
dnešní úkol nekončil; teprve teď si mohl uro-
zený pán Jan ze Zlenic vybrat ty nejzdatnější 
z mladých rytířů do své družiny a spolu s nimi 
táhnout na hrad, který je ohrožen nepřáteli. 
Erb s bílou střelou – tzv. odřivousem – v čer-
veném poli nesmí zmizet ze Zlenic. 

Manželé Kroulíkovi z Brna se o této akci 
dozvěděli z denního tisku a na Zlenice přijeli 
s desetiletými dvojčaty Aničkou a Terezkou. 
„Jsme na dovolené v Měříně,“ řekla mamin-
ka Jaroslava, „sem jsme si udělali výlet. Jsme 
mile překvapeni perfektní organizací a vel-
mi přátelským prostředím.“ Osmiletý David 
Kramoliš si mohl obléknout opravdové brně-
ní i s přilbou, v ruce třímal meč a tvářil se jako 
bojovník po vítězné bitvě. Na myšlenku stát 
se rytířem ho přivedla babička. Nejzajímavěj-
ší disciplínou byl podle Davida šplh na laně.

Prostředky pro tuto činnost získává Ob-

čanské sdružení Zlenice ze  sponzorských 
darů, z rozvíjející se spolupráce s okolními 
obcemi, ale hlavně z osobních vkladů svých 
členů. „Nepovažujeme se za nadšence, ale 
spíše za blázny,“ charakterizoval činnost 
sdružení Vladimír Havelka, hlavní organizá-
tor dětského dne, a už pospíchal, aby upevnil 
vlajku se symbolem Zlenic v místě, kde ná-
sledně proběhl závěrečný ceremoniál.

Když unavení a zaprášení, hladoví a žízniví 
mladí rytíři úspěšně splnili své poslání, čekaly 
na ně dole pod hradem říční lázně jako ze sta-
rých časů: z Baštírny voněla opečená klobása, 
převozník, stojící rozkročen na pramici, se 
opíral bidlem o dno Sázavy kousek od jezu. A 
nad řekou zněly celý den country písničky.

Text a foto: Ludmila Píšová
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David Kramoliš si zahrál na rytíře rád 
a ochotně.

Na Hlásce čekaly na děti nejrůznější hry, které jim měly přiblížit středověk.

Rodina Kroulíkova přijela na Zlenice až 
z Brna.

V lokalitě probíhá archeologický průzkum.



JEVANSKÁ 
NECKYÁDA 
2009

I přes značnou nepřízeň počasí se konala 
letošní Jevanská neckyáda, pořádaná občan-
ským sdružením Tudy z nudy. Akce byla ur-
čená především dětem, ale značné pobavení 
zde našli i dospělí. Plavidla nejrůznějších typů 

a jmen, například Velký Bob plný černochů 
a černošek tancujících v rytmu bubnů, Ospalí 
piráti, Novomanželé na svatební cestě či vý-
herní plavidlo Woodstock team jak z doby 
hippies, pobavily i svatého Petra, který samým 
smíchem pozapomněl na své rozhodnutí udě-
lat onu sobotu deštivou. S koncem neckyády 
vykouklo i slunce a došlo konečně na udíle-

ní cen v podobě zájezdu do Egypta pro dvě 
osoby, vybavení do kuchyně, spousty hraček a 
knih. Takže ahoj na naší říjnové drakyádě!

Kateřina Siveková Křižáková,
Tudy z nudy

Foto: Pavel Pávek
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Rodinný klub PŘÍSTAV, který v Mnichovi-
cích již čtvrtým rokem připravuje zejména 
pro rodiny s malými dětmi pravidelné kurzy 
i jednorázové akce, zahajuje školní rok v no-
vých prostorech na nové adrese. Od 14. září 
nás najdete na Pražské ulici 19 v centru Mni-
chovic, v budově bývalého Domu sportu. Ve 
čtvrtek 17. září zveme všechny na slavnostní 
otevření. Pro děti máme připravené vystou-
pení kubánského klauna Roberta a občerst-
vení, spíš pro jejich rodiče informace o no-
vých kurzech a fungování PŘÍSTAVu.

Máme velkou radost, že otazníky kolem 
další existence klubu, spojené s ukončením 
nájmu v našem původním působišti, se nám 
podařilo uspokojivě vyřešit. Po dlouhém hle-
dání a zvažování různých variant nás oslo-

vila Gabriela Martišová Baková s nabídkou 
využít pro aktivity rodinného klubu právě 
nově vznikající prostory jejího alternativního 
prostoru Nekonečno. Její návrh nás nadchl a 
původně čistě nájemní vztah se začíná pro-
měňovat do zajímavé spolupráce a synergic-
kého spojení dvou subjektů. V Mnichovicích 
vzniká ojedinělý PŘÍSTAV NEKONEČNO!

V průběhu dopoledne a odpoledne na-
jdete v Pražské ulici aktivity pro nejmenší, 
kromě již tradičních programů – Smolíček, 
Klub maminek, kurzy Hudební školy Yama-
ha či angličtina pro děti - přinese PŘÍSTAV 
také cvičení pro malé děti v doprovodu ro-
dičů a naučný kroužek o přírodě. V čase 
uzávěrky máme rozjednané ještě další dva 
programy, o nichž se včas dozvíte na našich 

webových stránkách. Přístavní rozvrh doplní 
Nekonečno jógou pro nastávající maminky a 
dalšími relaxačními cvičeními. Ve večerních 
hodinách pak Nekonečno nabízí pro dospělé 
různé kurzy a aktivity spojených s jógou, re-
laxací a cvičením. 

Prostory bývalého Domu sportu prochází 
pod taktovkou Nekonečna kompletní rekon-
strukcí. Od září se můžete těšit na velkou her-
nu, kde lze dopřát si i malé občerstvení, pose-
dět s přáteli a nebo si prostě vyjít s dětmi pohrát 
bez závazku zúčastnit se řízené aktivity. V prv-
ním patře pak najdete tělocvičnu, kde se budou 
odehrávat naše kroužky a veškerá cvičení, na-
chází se tam také kineziologická poradna.  

Aktuální rozvrh a další informace najdete 
na webových stránkách klubu www.pristav.
info nebo také na www.nekonecno.net.

Martina Linková, PŘÍSTAV

MNICHOVICKÝ PŘÍSTAV V NOVÉM



PRÁZDNINY 
S TAEKWON-DO
Poslední červnový víkend odjeli milovníci 
moderního bojového umění, zaměřeného 
hlavně na obranu člověka, do chorvatské 
Puly. V jižní části Istrijského poloostrova  
probíhaly tréninky pár metrů od moře ane-
bo v moderní hale, postavené speciálně pro 
toto sportovní odvětví. Sportovci oddílů z Ří-
čan, Kunic, Velkých Popovic a Čerčan se zde 
připravovali společně s členy reprezentací 
Slovinska, Chorvatska a Bosny. Po náročné 
přípravě následoval i zasloužený odpočinek, 
vyjížďky na loďkách, skákání na trampolíně 
či výlet na ostrovy lodí s proskleným dnem. 
V červenci pak sportovce čekalo čtrnáctiden-
ní mezinárodní soustředění ve Zbraslavicích, 
které pořádala škola Taekwon-Do Říčany a 

kde se jim věnoval tým jedenácti špičkových 
trenérů a asistentů z České republiky, ale 
i Slovinska či Bosny.

V září opět probíhají nábory do oddílu 
v Říčanech, který funguje již od roku 1989. 
Budeme se těšit na všechny nové zájemce ne-
jen o sebeobranu a sport, ale i na ty, kteří si 
chtějí zlepšit fyzičku, protáhnout tělo anebo 
s námi cestovat a učit se. Cvičení není ome-
zeno věkem a nábor je určen všem od pěti do 
sta let. Pro všechny nové členy máme připra-
veno cvičení, strečing, posilování, upevnění 
osobní disciplíny, výuku sebeobrany, soutě-
žení, účast na letních i zimních soustředě-
ních. Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Bez-
ručova ulice v Říčanech-Radešovicích.

Vladimír Machota, 
viceprezident České národní unie Taekwon-Do 

Foto: archív oddílu

Hydraulické chodítko Taurus pro obyvate-
le Domova důchodců v Polici na Metují se 
podařilo zakoupit díky výnosu ze čtvrtého 
ročníku čestlického Dobrobazaru. Uskuteč-
nil se v neděli 21. června. Výtěžek, zahrnující 
fi nance z prodeje předmětů, z aukce, vstup-
ného a peněžité dary jednotlivců i organiza-
cí, činil skoro padesát osm tisíc korun. Část 
peněz mohla být věnována i na vybavení po-
koje pro klienta se středně těžkou stařeckou 
demencí v Domově odpočinku ve stáří Jus-

tynka v Hronově. Se zástupci obou zařízení 
se obyvatelé Čestlic a další dobrodinci měli 
možnost potkat v neděli 19. července při pře-
dávání symbolických šeků. Na setkání v kos-
tele svatého Prokopa přijely z obou domovů 
několikačlenné výpravy v čele s ředitelkami 
domovů, s Jitkou Ansorgovou z Hronova a 
Věrou Kašíkovou z Police nad Metují. 

Renata Skalošová
Foto: archív
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Oddíl Taekwon-Do Říčany zažil letní soustředění na Istrijském poloostrově.

Výtěžek čestlického Dobrobazaru pomohl seniorům.

Moderní sport je pro všechny věkové kategorie.

BAZAR VE PROSPĚCH SENIORŮ



LIVCOM: 
ŘÍČANY 
VE FINÁLE
Tým města Říčany ve složení Jakub Halaš, 
Iveta Sinkulová, Irena Moudrá, Zuzana Ká-
belová a Hana Jarošová postoupil do fi nále 
již 13. ročníku mezinárodní soutěže měst 
LivCom, dříve známé jako Nations in Bloom. 
V rámci soutěžního klání hodnotí porota pří-
stup měst a obcí k jednotlivým kritériím udr-
žitelného rozvoje, kterými jsou zvelebování 
krajiny, péče o dědictví, ekologicky citlivá 
opatření, zapojování veřejnosti a plánování 
budoucnosti. 

Soutěž začala letos na jaře 2009, kdy při-
hlášení účastníci ve své práci zdokumento-
vali, jakým způsobem ve své obci naplňovali 
uvedená kritéria, a uvedli konkrétní příklady. 
Následovala další část soutěže, v níž porota, 
složená ze zástupců zemí celého světa, roz-
hodovala o postupu týmů do říjnového fi nále, 
které se uskuteční v začátkem října v Plzni.

„Jsme rádi, že mezinárodní porota oce-
nila tvorbu strategického a akčního plánu za 
účasti veřejnosti a podporu rozvoje nezisko-
vých organizací prostřednictvím grantového 
systému města,“ řekla Hana Jarošová, koor-
dinátorka Zdravého města Říčany.

Zuzana Kábelová, DiS., tisková mluvčí 
MěÚ Říčany

HOĎTE PŘÁNÍ 
DO „PLACU“
Na procházku s kočárkem a broukajícím mi-
minkem jsem vycházela téměř každý den. Po-
znávala jsem okolí, louky, lesy a různá krásná 
zákoutí. Ale brzy mi začala chybět společnost 
jiné osoby, s níž bych mohla povídat a nebo 
i sdílet chvilky ticha. Člověk je tvor spole-
čenský a každá maminka někdy zatouží po 
„dospělácké“ větě, třeba o tancování nebo 
sportu. Zkuste najít spřízněnou duši nejen 
pro společné toulky s kočárkem na stránkách 
www.plac.cz. Tyto regionální stránky nabízejí 
možnost seznámení, inzerce, pracovní nabíd-
ky, hlídání dětí, popovídání.

Pokud nehledáte zrovna kamarádku na 
procházky, ale sháníte nějaké věci z druhé 
ruky pro své děti, také nahlédněte. Stránky 
se již začínají plnit různými potřebnostmi.

Michaela Jirásková

Akce regionu – září 2009
7. září
Jesenice, Mateřské centrum Pohádka – zahájení kurzů pro děti a dospělé
Angličtina, tanečky, kurz masáží kojenců, plavání kojenců ve vaně atd. Od 7. 9. začí-
nají i masáže s prvky refl exní terapie a jednorázové akce a přednášky (Stříhání dětí, 
Malování na hedvábí, Archetypy muže atp.) Podrobný program na www.mcpohadka.
jesenice.cz.

10. září
Říčany, Klub Cesta, Na Obci 2049 – Retro prázdniny
Fotky z prázdnin, občerstvení, fotbálek. Informace o programu Klubu Cesta na 
www.cestaintegrace.cz nebo tel. 774 780 540.

Říčany, Kotelna, 17,30 hodin – Vernisáž výstavy obrazů a objektů akad. mal. Igora 
Šebestíka. Výstava potrvá do 15. 10.

12. září
Hrusice, Památník Josefa Lady – Den evropského dědictví
Pro všechny vstup zdarma, průvodci v pohádkových kostýmech, setkání s hastrma-
nem Brčálníkem.

13. září
Říčany, nádraží ČD, 7,07 hodin – Nedělní pochod s Líbou
Odjezd v 7,07 z Říčan, trasa pochodu Rymaně – Kytín – Malá sv. Hora – Mníšek 
p. Brdy – Rymaně. Délka pochodu 15 km. Potvrzení účasti do 10. 9. na tel. 723 513 431.

Štiřín, zámek, 17 hodin – Sukův hudební Štiřín
Zahajovací koncert 16. cyklu, Heroldovo kvarteto s Josefem Sukem. Doporučena 
rezervace vstupenek na recepci Zámku Štiřín, tel. 255 736 111.

14. září
Jevany, tělocvična obecního úřadu, 18,30 hod – Harmonizační cvičení a shiatsu pro 
dospělé
Pořádá o. s. Tudy z nudy. Podrobný program aktivit (shiatsu pro rodiče s dětmi, ang-
ličtina pro děti, zdravotní cvičení pro ženy apod.) na www.tudyznudy.eu. 

16. září
Štiřín, Dům ATIS, 15 – 18 hodin – Větvičkova poradna 
Pro veřejnost, možnost zakoupení knih.

Uhříněves, DDM Dům UM, 15 – 18 hodin – Den otevřených dveří
Seznámení veřejnosti s aktivitami ve školním roce 2009-10. Více o akcích DDM 
Domu UM na www.dumum.cz.

17. září
Průhonice, Průhonický park, 17 hodin – Africké sochy v Průhonickém parku
Vernisáž výstavy, pořádané Botanickým ústavem Akademie věd ČR, která probíhá 
od 18. 9. do 18. 10. Otevřeno denně od 10 do 19 hodin.

Kolín, Městské divadlo, 19 hodin – Pan Padlý
Fyzická skeč o touze dostat se zpátky nahoru. Hraje Anna Polívková.
Program divadla na www.divadlo-kolin.cz.

18. září
Říčany, Dětské dopravní hřiště, 14 – 16 hodin – Akce pro děti „Kolo a já“
Pořádá Klub Cesta v rámci Evropského týdne mobility.

Říčany, Městské kulturní středisko, 20 hodin – Abba World Revival
Vystoupení oblíbené revivalové kapely. Program střediska na www.kultura.ricany.cz.

19. září
Říčany, restaurace na Marvánku, 9 hodin – Procházka říčanským lesem
Pořádá Okrašlovací spolek, akce spojena s úklidem okolí cyklotrasy od Marvánku po 
Olivovu ulici.



MIKEŠ NA 
PRAHU ŠESTÉ 
SEZÓNY

Ačkoli se zdá, že dětský soubor Mikeš má 
za sebou již velmi dlouhou existenci, není 
to pravda - nastupujeme do šesté sezóny. 
Za roky, které jsou za námi, se hodně věcí 
povedlo, i nepovedlo. Největší potěšení a 
radost jsou naše šikovné ,,mikešovské“ děti 
a jejich obětaví rodiče. Těší nás také člen-
ství Mikeše ve Folklórním sdružení ČR a ve 
Folklórní unii Prahy a Středočeského kraje, 
kde patříme k nejmladším z dětských sou-
borů. Radost nám dělá i středočeský festival 
vánočních zvyků Adventní prozpěvování, 
který je vydatně podporován Městem Ří-
čany, Středočeským krajem a již zmíněným 
Folklórním sdružení ČR. 

Letošní školní rok bude ve znamení určitých 
změn: některé děti odchází z muziky na střední 
školy. Uvidíme, jak se nám podaří současnou 
muziku udržet – je načase zapojit s nástroji 
i mladší ročníky. Rádi bychom otevřeli taneč-
ní složku Mikeše. Pokud se tak stane, budeme 
uchazeče o tanec informovat prostřednictvím 
regionálního tisku. Stále se nám nedaří najít 
zájemce do pětadvaceti let o hru na dudy, která 
se bude vyučovat na ZUŠ v Říčanech pravdě-
podobně každý čtvrtek odpoledne.
Čekají nás i nejrůznější vystoupení: 

19. září budeme mít ,,rozehrávku“ v praž-
ském Toulcově dvoře a o týden později za-
míříme na festival do Českého Krumlova. 
Během listopadu absolvujeme vystoupení 
v Mělníku, v prosinci pak Adventní prozpě-
vování, koncerty na Karlštejně a v Praze. 
Příští rok bychom měli také realizovat neu-
skutečněný reciproční zájezd do Srbska.

Mikeš má i nové internetové stránky – 
www.mikesricany.cz. Za pomoc děkujeme 
fi rmě MEDOBOS a Janu Ambrožovi, kte-
rý přijal naše omezené fi nanční možnosti a 
fi rma nám poskytla částečný sponzorský dar 
na tvorbu nového webu. Dík patří i Tomášovi 
Michaličkovi, který vytvořil stránky předešlé 
a několik let se nám o ně staral.

Iveta Sinkulová, DS Mikeš
Foto: archív DS Mikeš

Mnichovice, Turistické informační centrum, Masarykovo nám., 8 – 11 hodin – start 
pochodu Po stopách kocoura Mikeše 
6. ročník tradičního pochodu, trasy 9, 18, 25 a 32 km, setkání s pohádkovými posta-
vičkami, volný vstup do Památníku J. Lady v Hrusicích a muzea a hvězdárny v Ond-
řejově. Bližší informace na tel. 323 666 311 nebo www.mnichovice.info.

Kunice-Vidovice, Zámek Berchtold, 10 – 15 hodin – Soutěž veteránů
Pro příznivce krásných aut, bohatý program pro rodiny, výstava miniatur hradů a 
zámků; zahájena sbírka na podporu dětí a studentů Středoafrické republiky.

Kunice, odborné učiliště, 11 hodin – Staročeský jarmark
Akce se uskuteční při příležitosti 40. výročí trvání učiliště. Prohlídka prostor školy, 
staročeské speciality, řemeslníci, kramáři, kejklíři.

Říčany, koupaliště Jureček, 13 – 15 hodin – Indiánské loučení s létem
Trasa 7 km lesem plným indiánských her a soutěží, skupina Countryo, knížky spisova-
tele a režiséra Petra Procházky.

Říčany, Městské kulturní středisko, 17 a 20 hodin – zahájení Kurzů společenského 
tance a chování
Přihlášky na http://www.ricany.cz/org/meks/prihlaska.php.

20. září
Kolín, Městské divadlo, 15 hodin – Kašpárek v rohlíku 2
Pokračování úspěšného dětského kabaretu.

22. září
Uhříněves, DDM Dům UM, 15 – 17 hodin – Turnaj v deskových hrách – Dáma
Pro děti a mládež.

Říčany, Městské kulturní středisko, 19 hodin – Zábavně o stáří s Alešem Cibulkou a 
Vladimírem Hronem

Kolín, Městské divadlo, 19 hodin – Lenka Filipová
Koncert populární kytaristky a zpěvačky.

Kamenice, Kulturní centrum, 19,30 hodin – Veřejné oko
Komorní komedie o lásce, bláznovství a moudrosti či moudrém bláznovství z lásky. 
Hrají: Ivana Jirešová, Lukáš Vaculík a Hynek Čermák.

23. září
Říčany, Městské kulturní středisko, 20 hodin – Bob Zajíček a Classic jazz Collegium
Host Jitka Vrbová.

24. září
Říčany, Klub Cesta, Na Obci 2049, 16 hodin – turnaj v šipkách

25. září
Kamenice, Kulturní centrum, 9 hodin – Pohádky pro vás
Pohádka pro děti – Divadlo POHÁDKA.

26. září
Klokočná, 10 hodin – orientační závod Bicykl Tour „O klokočenský klobouk“
Pořádá Spolek velocipedistů Klokočná, závod povede Posázavím a Voděradskými 
bučinami. Přihlášky a informace na tel. 602 355 634, 728 306 457.

Hrusice, sokolovna, 14 hodin – 11. setkání občanů, rodáků, chatařů, čtenářů Hlasu 
Hrusic a přátel obce
Bohatý kulturní program, občerstvení, vydání dopisnice s přítiskem s obrázkem 
Josefa Lady.

30. září
Uhříněves, DDM Dům UM, 15 – 17 hodin – turnaj ve stolním tenise

Říčany, Městské kulturní středisko, 20 hodin – Kamelot a Roman Holý
Koncert brněnské kapely.



2. ODDÍL 
SKAUTEK SE 
PŘEDSTAVUJE
Náš oddíl je pro všechny akční holky od je-
denácti do patnácti let, které se nebojí příro-
dy a rády se naučí něčemu novému. Už rok 
pracujeme podle nového skautského progra-
mu, který mimo jiné zahrnuje dříve nepříliš 
protežovanou spolupráci s moderním světem 
a technikou. Díky tomu se na výpravách mo-
hou holky naučit pracovat nejen s buzolou, 
ale i s GPSkou, a na táborech mohou zažít 
netradiční „stopovanou“ s vysílačkami.

Letos se náš oddíl úspěšně zúčastnil Svoj-
síkova závodu, kde měl možnost porovnat 

síly a dovednosti s oddíly ostatních středisek. 
V prvním kole jsme se umístily na 1. místě, 
a tudíž jsme postoupily do kola druhého, 
v němž jsme vybojovaly krásné sedmé místo.

Jelikož již začal školní rok, probíhají už 
i naše schůzky. Scházíme se každý pátek od 
16 hodin v klubovně u Marvánku. Každý 
si zde najde, co ho baví a zajímá, od spor-
tu, zdravovědy a ekologie přes poznávání 
přírody, různé rukodělky a vázání uzlů až k 
poznávání našeho státu a ostatních kultur a 
v neposlední řadě také poznávaní sebe samé. 
Celý rok je provázán celoroční hrou.

Program nediktují pouze vedoucí, i hol-
ky mají možnost připravit si program pro 
ostatní. K tomu slouží družinové schůzky, na 
kterých si družina vybírá cestu, jakou by se 
chtěla naučit nebo procvičit téma zadané na 
určitý měsíc, ve zbytku času má možnost při-
pravit si vlastní program, třeba velkou celo-
roční hru, výrobu ručního papíru a podobně.

Během roku pořádáme výlety do přírody a 
výpravy po památkách, účastníme se akcí po-
řádaných naším střediskem, pomáháme s pří-
pravou Ringhofferovy stezky nebo Dětského 
dne. O podzimních a velikonočních prázdni-
nách vyrážíme na pár dní do vzdálenějších 
kluboven, kde poznáváme jiné kraje a města 
s jejich okolím. Z posledních cest jistě stojí 
za zmínku podzimní výprava do Vsetína a ve-
likonoční do Havlíčkova Brodu. V červenci 
roku pořádáme tradiční dvoutýdenní tábor, 
letos s tématem avalonských středověkých 
žen. Neváhej a přidej se k nám! Více infor-
mací na www.ricanskeskautky.estranky.cz.

Veronika Müllerová (Čuču)
Foto: archív

ZA ROCKOVÁNÍM 2009
Pořadatel hudebního festivalu ROCKO-
VÁNÍ 2009, občanské sdružení Rockování, 
děkuje všem těm, kdo se podíleli na vzniku 
i průběhu této velmi povedené akce. Všem 
partnerům, kapelám, zvukařům, osvětlova-
čům a dalšímu technickému a organizačnímu 
personálu. Speciální dík pak patří naprosto 
skvělému publiku. Za rok na viděnou!

NEJLEPŠÍ CENY u nás!
AUTO PALACE, s. r. o.

Na Chodovci 2457/1, Praha 4
tel.: 267 286 860 - 4

296 574 860 - 4

www.autopalace-ford.cz

Ke všem modelům

FIesta a Fusion

Defend Lock ZDARMA

Nový FordFiesta

S bohatou výbavou Trend
již za 269.990 Kč:
• 5dveřové provedení
• motor 1,25i 60k
• klimatizace
• rádio s CD přehrávačem
• centrální zamykání s dálk. ovl.
• el. ovl. př. okna a zrcátka
• airbagy řidiče a spolujezdce
+ ZÁRUKA 3 ROKY/60.000 km

Již od  234.990 Kč

Plně vybavený
FordFusion Comfort

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
• kožený volant
• přední mlhová světla
+ ZÁRUKA 3 ROKY/60.000 km

Nyní již za  259.990 Kč

Spotřeba a emise CO2 pro model Fiesta 1.25/60 k: 7,3/4,3/5,4 l/100 km; CO2: 128 g/km,
Fusion Duratec 16V 1,4/80 k: 8,5/5,3/6,5 l/100 km; CO2: 154 g/km.
Foto jsou ilustrační. Akční nabídka platí do 30.9.2009 nebo do odvolání.

Skvělé akční ceny
i na ostatní modely!

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

ta
end Lock ZDAR

pro model Fiesta 1 25/60 k: 7 3/4 3/5 4 l/100 km; CO2: 128 g/km

inzerce



U jednoho 
stolu

Z PETROVIC 
AŽ NA KONEC 
SVĚTA
Zdravím vás z fary u kostela sv. Jakuba v Pra-
ze Petrovicích. Do šedesátých let tady byla 
vesnice, také za Prahou, nyní tu máme ve 
farnosti asi tisíc lidí v domcích a osmnáct ti-
síc v panelácích. Náš kostel je ale velmi starý, 
o čemž svědčí i jeho zasvěcení. Patrocinium 
sv. Jakuba bylo oblíbené v raném středově-
ku, v dobách, kdy se začínalo putovat k hro-
bu tohoto apoštola ve španělském Santiago 
de Compostela. Dnes je pouť na toto mís-
to skoro móda. I my jsme se vydali na tuto 
cestu, celou, ale po etapách. V roce 2006 
jednu noc, po kostelech sv. Jakuba v Praze: 
Petrovice – Kunratice – Zbraslav – Stodůl-
ky – Staré Město, od večera do rána. V roce 
2007 ze Zbraslavi přes Příbram a Prachatice 
do Volar, jeden týden. Loni z Volar, pašerác-
kou stezkou přes hranice, přes Bavorsko do 
Pasova, Altötingu a ještě kousek, dva týdny. 
Letos, od 12. do 25. července, druhou bavor-
skou část, přes Alpy, Garmisch-Parten Kir-
chen, až do Reutte v rakouském Tyrolsku. 
Loni nás bylo devět, letos šest.

Nejde ovšem o turistiku a sportovní výko-
ny. Denně chodíme většinou okolo dvaceti 
až pětadvaceti kilometrů. Nejdeme cestou 
nejkratší, většinou ani po „Jakobsweg“, 
v Německu po několika trasách značené. 
Hledáme svou cestu. Tímhle tempem těch 
víc než tři tisíce kilometrů půjdeme ještě asi 
deset let. Nevadí. Nejde ani tolik o to španěl-
ské místo. Nejdůležitější je zkušenost pouti. 

Jiná perspektiva 
očima Josefa Zieleniece
Holandský učenec Erasmus Rotterdamský, 
který žil na přelomu 15. a 16. století, je jed-
nou z velkých evropských osobností symboli-
zujících nástup renesance a humanismu, díky 
nimž se Evropě otevřela cesta k novověku. 
Erasmus procestoval celou Evropu a působil 
na evropských univerzitách v Itálii, Anglii, 
Německu, Francii, Švýcarsku. Proto Evrop-
ská unie zvolila Erasma Rotterdamského 
patronem programu pro výměnu studentů a 
akademických pracovníků. Programu se již 
zúčastnily více než dva miliony evropských 
studentů, jen v loňském akademickém roce 
to bylo téměř 200 tisíc. 

Pobyt na zahraniční vysoké škole umož-
ňuje nejenom setkání s nejlepšími odborní-
ky, ale i získání zkušeností a nadhledu, které 
nelze vyčíst z  knih. Když k tomu přidáme 
seznámení s jinou kulturou a zdokonalení v 

praktickém používání cizí řeči, je pobyt na 
zahraniční vysoké škole pro studenty příno-
sem, který nelze ničím nahradit.

Proto potěší, že podle oznámení Evrop-
ské komise patří čeští studenti k těm, kteří 
program Erasmus využívají nejvíce. Z člen-
ských zemí Evropské unie je před námi je-
nom Rakousko. Škoda, že v českém tisku 
tato zpráva zapadla. Je to doklad činorodosti 
a odpovědnosti naší mladé generace, který 
bychom neměli přehlédnout.

Josef Zieleniec, 
bývalý ministr zahraničí 
České republiky

Děláme úžasnou každodenní zkušenost, že 
se o nás Někdo stará. Posílá nám do cesty 
lidi, kteří pomůžou. Často ani nemusíme žá-
dat a objeví se: poradí, kudy dál, řeknou pár 
hezkých slov... Občas taky řeknou, že jsme 
šílenci, když slyší, že jdeme von Prag nach 
Spanien. Ale určitě to nemyslí zle. Někdy 
o pomoc prosíme, třeba o vodu (a dostane-
me navrch třeba kozí mléko, kávu, zmrzlinu, 
buchtu...) nebo o možnost přespání – třeba 
táboření na louce. Nebo to zkoušíme na fa-
rách. Letos jsme spali i na faře evangelické. 
Všem těm dobrým lidem říkáme „andělé“.

Stále víc je nám zřejmé, že pouť je obra-
zem lidského života. Jsme na cestě a potká-
váme se, někdo jde s někým, někdy se loučí, 
jindy setkává. Pomáháme si a je nám pomá-
háno. Také si někdy nějak vadíme, ale když 
jsme zblízka spolu, nedá nám to, abychom 
nehledali řešení. Poznáváme, že k sobě pa-
tříme a máme se víc rádi.

Tak vám všem přeji, abyste něco takového 
v životě taky zažívali.

Miloš František Převrátil
Foto: archív autora

P.S.: Ještě k tomu „konci světa“... poutníci 
po ukončení cesty do Compostely chodívali 
pak ještě kousek dál, na pobřeží Atlantiku, 
na mys jménem Finistera, „konec světa“. 
Tam spálili své obnošené poutnické šaty a 
oblékli nové, jakoby na znamení nového 
začátku po pouti, která mění život. Také by-
chom tam chtěli zajít.
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Miloš František Převrátil (dole uprostřed) se svými spolupoutníky v Alpách



Od sousedů

HOSPIC 
DOBRÉHO 
PASTÝŘE SLAVÍ 

Před rokem, v září 2008, zahájil v Čerčanech 
na Benešovsku provoz první středočeský 
hospic. Za tu dobu poskytl své služby téměř 
třem stům nevyléčitelně nemocných pacien-
tů a jejich rodinám.

V pondělí 31. srpna 2009 celebroval kar-
dinál Miloslav Vlk slavnostní bohoslužbu 
u příležitosti prvního výročí vysvěcení místní 
kaple. Oddanou a profesionální práci lékařů, 
sester, ošetřovatelů a všech ostatních pracov-
níků hospice přirovnal k „městu, které září 
na kopci a je vidět zdaleka“. Ocenil i ne-
zištnou službu dobrovolníků jako poselství 
tomuto světu. Kardinál Miloslav Vlk patří 
mezi dlouholeté příznivce Hospice Dobré-
ho Pastýře. Přiznává, že když v dubnu 2003 
světil základní kámen hospice na prázdném 
čerčanském poli, kladl si otázky, zda a kdy 
tu hospic bude stát, ale očekával, že Bůh si 
své nástroje najde. Po bohoslužbě následo-
vala neformální beseda, které se mimo jiné 
účastnil i náměstek ministra práce a sociál-
ních věcí MUDr. Marián Hošek. Ten přislíbil 
spolupráci při systémovém řešení hospicové 
péče v České republice.

Díky podpoře ze státních, obecních i sou-
kromých zdrojů se podařilo jediný hospic ve 
Středočeském kraji postavit a otevřít 1. září 
2008 pro prvních jedenáct pacientů. Celá 
kapacita třiceti lůžek a dvaadvaceti míst 
pro doprovod slouží od počátku roku 2009. 
Hospic Dobrého Pastýře pečuje o pacienty 
v terminální fázi jejich onemocnění, dopro-
vází umírající na konci jejich dní. Za dvanáct 
měsíců provozu hospic přijal a doprovodil 
265 pacientů zejména z Prahy a Středočeské-
ho kraje. V České republice zemře ročně té-
měř třicet tisíc lidí na nádorová onemocnění, 
pouze dvě až tři procenta z nich může využít 
kvalitní péči v hospicích.

Mgr. Jarmila Neumannová, 
komunikace a marketing, o. s. TŘI, 

Hospic Čerčany
Foto: autorka

Z MAS 
PODLIPANSKO

 Venkovská tržnice je projekt, na kterém 
spolupracuje šest Místních akčních skupin 
z celé republiky, včetně MAS Podlipansko. 
Realizací projektu, který je fi nancován Ev-
ropským zemědělským fondem pro rozvoj 
venkova, vznikne šest partnerských infor-
mačních center pro šest venkovských území 
s informačním systémem, prostřednictvím 
něhož budou moci obyvatelé jednotlivých 
regionů sledovat a využívat nabídku míst-
ních produktů a služeb a budou informová-
ni o místních akcích. Kompletní informační 
systém bude doplněn o katalogy. Ty vznik-
nou na základě databáze, která bude zve-
řejněna i v elektronické podobě na portálu 
www.venkovskatrznice.eu.

 Polabí – regionální produkt® – tato 
značka vznikla v rámci projektu „Vandrování 
Podlipanskem“ a má pomoci místním obyva-
telům, ale i návštěvníkům regionu, předsta-
vit produkty, které vznikají díky šikovnosti 
místních výrobců. „Půjde o propagaci v no-
vinách, budeme vydávat katalogy, účastnit se 
výstav, jarmarků, veletrhů,“ uvedla Michae-
la Roškotová,  koordinátorka Místní akční 
skupiny (MAS) Podlipansko, o.p.s. Žádosti 
o značku posuzuje certifi kační komise, v níž 
jsou minimálně z poloviny zastoupeni sami 
výrobci. Právo na užívání značky získá vý-
robce na dva roky. Po uplynutí této lhůty má 
možnost zažádat o značku znovu.

MAS Podlipansko

Počet sousedů z Prahy-Chodova se v půli srp-
na rozrostl na jeden večer o čtyřicet tisíc řado-
vých občanů a jednu celebritu. Přijela králov-
na popu, Madonna Louise Veronica Ciccone 
Ritchie. Žena, proslavená svou fobií ze stáří, 
největšími výdělky mezi zpěvačkami, pevnou 
fi gurou, schopností jíst po kilech lososa kvůli 
nenasyceným mastným kyselinám, všemožně 
provokativními vystoupeními, snahou adopto-
vat cizokrajné děti, odzpívala a odjela popudit 
sousední Polsko (vystoupila v den velkého ma-
riánského svátku) či Rumunsko (kde vyvolala 
skandál ohledně romské problematiky). Cho-
dované, kteří s koncertem ve své čtvrti většinou 
nebyli svolní, explozi popu přežili. Přežít se dá 
totiž skoro všecko. Je jen otázka, kam rostou 
nároky na naši zábavu. Není to tak dávno, kdy 
svět omdléval slastí i hrůzou, když Elvis jedním 
škubnutím sklápěl mikrofon k zemi. Dneska 

už pomalu nestačí laserové show, létat nad 
pódiem, choreografi e vymyšlená až za tři rohy, 
trůny ve tvaru M. Moloch šoubyznysu je neu-
věřitelně nenažraný a neuvěřitelně mocný. A 
občas požere nejen ty, které baví, ale i své věr-
né děti, jak se nedávno ukázalo na králi popu. 
Takže, s tím lososem radši rozumněji!

(med)
Kresba: Jiří Filípek
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Kardinál Vlk v Čerčanech

VEČER S MADONNOU



MAS 
Říčansko

 Představujeme partnera

MRAVENIŠTĚ
V ŘÍČANECH
Občanské sdružení vzniklo před deseti lety 
z iniciativy nadšenců, kteří měli zájem praco-
vat s dětmi. Jeho činnost představuje koordi-
nátorka Mgr. Hana Špačková.

Co je Mraveniště?
Před deseti lety začalo fungovat při Základní 
škole v Bezručově ulici v Říčanech Radošo-
vicích centrum volného času, které se nej-
prve zaměřovalo na práci s dětmi školního 
věku. Nabízeli jsme hned od začátku okolo 
třiceti zájmových kroužků a celoroční pro-
voz. Postupem času se rozšiřovala nabídka. 
Dnes máme okolo pětačtyřiceti kroužků 
ročně, o hlavních prázdninách provozujeme 
příměstské tábory, jezdíme s dětmi a jejich 
rodiči do zahraničí. V Mraveništi vznikla 
před třemi lety mateřská školka Baby club 
Nemo. Zájem o ni je tak velký, že letos oteví-
ráme další třídu, máme nyní již tři oddělení. 
Vloni vzniklo Mateřské centrum Mraveniš-
tě, které organizuje veškeré aktivity pro děti 
od několika měsíců. O zájmové činnosti pro 

předškolní děti prudce stoupá zájem a tomu 
se přizpůsobuje i naše nabídka.  Mraveniště 
pořádá také nejrůznější akce pro veřejnost. 
Asi nejznámější je turistický pochod Indián-
ské loučení s létem, dále pořádáme Dětské 
dny nebo Mikulášskou. Spolupracujeme ne-
jen s městem Říčany, ale i s nejrůznějšími or-
ganizacemi, spolky a občanskými sdruženími 
ve městě.
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DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ ŘÍČANSKA
Vyhlašovatel Název výzvy Uzávěrka Příjemci; oblast podpory Kontaktní informace

MPSV, odbor implementace 
programů ESF

OPLZZ, Posílení aktivních 
politik zaměstnanosti

15. 9. 2009 popodra aktivní politiky zaměstnanosti www.esfcr.cz

Nadace CERGE-EI na podporu a rozvoje 
ekonomického vzdělávání, 
výuky a výzkumu

15. 9. 2009 NNO a školská zařízení, vzdělávání v oblasti 
ekonomie 

www.cerge.cuni.cz

Johnson & Johnson, s.r.o. Granty na rok 2010 15. 9. 2009 NNO; sociální oblast, zdravotnictví www.jnjcz.cz

ROP Střední Čechy Veřejná infrakstruktura 
a služby cestovního ruchu

15. 9. 2009 kultura, ochrana nemovitých památek, volný čas, 
regionální a komunitní rozvoj

www.ropstrednicechy.cz

ROP Střední Čechy Rozvoj měst a rozvoj venkova 15. 9. 2009 podpora regionálních center a občasnské 
vybavenosti v obcích

www.ropstrednicechy.cz

ROP Střední Čechy Podnikatelská infrastruktura 
a služby cestovního ruchu

15. 9. 2009 podnikatelé, rozvoj cestovního ruchu www.ropstrednicechy.cz

Nadační fond obětem 
holocaustu

Program: Obnova, Připomínka, 
Budoucnost, Péče

23. 9. 2009 program zaměřený na židovskou kulturu, obnovu  
nemovitých památek, vzdělávání mládeže a 
veřejnosti, program péče je zaměřen na homecare 
pro seniory (péče v domácím prostředí)

www.fondholocaust.cz

Ministerstvo zahraničních 
věcí

dotace na rok 2010 30. 9. 2009 program je zaměřen na podporu tuzemských NNO, 
které spolupracují se zahraničím, krajanským 
komunitám v zahraničí

www.mzv.cz

Ministerstvo životního 
prostředí

rozvoj Místní agendy 21 
a fi nancování projektů 
zaměřených na podporu 
udržitelného rozvoje

30. 9. 2009 rozvoj Místní Agendy 21 www.mzp.cz

Ministerstvo životního 
prostředí, OPŽP

Prioritní osa 3, Prioritní osa 4 30. 9. 2009 prioritní osa 3 – Udržitelné využívání přírodních 
zdrojů, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s 
odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

www.sfzp.cz

Ministerstvo životního 
prostředí

grantové řízení pro neziskové 
organizace na rok 2010

5. 10. 2009 občanská sdružení a o.p.s.; ochrana životního 
prostředí a udržitelný rozvoj. Jedná se o jednoleté, 
malé neinvestiční projekty do 300 000 Kč.

www.mzp.cz

PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, 
EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA 

V RÁMCI OSY IV. LEADER, PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY



Co se tento rok povedlo?
Letos jsme velmi úspěšně rozšířili nabídku 
v Mateřském centru Mraveniště, přímo úžas-
ná byla sezóna v Baby clubu Nemo. Reakcí 
na nebývalý zájem veřejnosti o tuto službu 
je od 1. září jeho rozšíření o další oddělení. 
Případní zájemci se ještě mohou hlásit a za-
mlouvat si místo pro své ratolesti. Indiánské 
loučení s létem prožívá už patnáctou sezónu. 
Kdo by si tenkrát pomyslil, že bude o tento 
pochod, který pořádáme s Klubem českých 
turistů, Ligou lesní moudrosti a mnoha další-
mi organizacemi, stále větší zájem. Přijměte 
pozvání a přijďte v sobotu 19. září 2009 na 
koupaliště Jureček, start je mezi 13 až 15 ho-
dinou. 

Na co se chystáme?
Rádi bychom zrekonstruovali prostory, kde 
provozujeme keramické kroužky a kde má 
sídlo mateřské centrum. Potřebovali by-
chom větší prostory, tedy přístavbu budovy, 
rekonstruovat toalety, fasádu domu. Je toho 
hodně. Majitel budovy, jímž je město Říčany, 
však nyní řeší problémy se současnou fi nanč-
ní krizí a rekonstrukce a přístavba našeho 
Mraveniště není právě na pořadu dne. Po-
koušeli jsme se získat prostředky z programu 
LEADER, bohužel na nás nezbyly peníze.

Jak je Mraveništi na Říčansku?
Cítíme, že jsme naším vznikem a činností vy-
plnili velkou díru ve výchově dětí a mládeže 
na Říčansku. Podobné zařízení v době naše-
ho vzniku široko daleko nebylo. I naše ma-
teřská školka byla jedním z prvních nestát-
ních zařízeních ve městě. Mateřské centrum 
sice kdysi ve městě sídlilo, ale odstěhovalo 
se kvůli problémům s vhodnými prostorami. 
Nyní jsme jediné mateřské centrum ve měs-
tě.  Našli jsme mezi místními organizacemi 
mnoho kamarádů, s nimiž rádi připravujeme 
akce pro veřejnost, celoroční program pro 
děti, aktivity v Baby clubu Nemo či mateř-
ském centru. O naše aktivity je velký zájem. 
Ročně v Mraveništi pracuje přes pět set dětí. 
Chtěli bychom v našich řadách přivítat nové 
a zajímavé lektory, kteří rádi pracují s dětmi, 
ať už s předškoláky nebo se školní mládeží. 
Proto zavítejte na naše webové stránky www.
mraveniste.info a zkontaktujte se s námi. 
Baby club Nemo začal 1. září, mateřské 
centrum a kroužky Mraveniště se rozjedou 
1. října. Najdete tu termíny na dny otevře-
ných dveří, zápisy do mateřského centra 
nebo do keramiky. Děti všeho věku zveme 
do našich kroužků. Seznamy na tento školní 
rok vyjdou 15. září na stránkách Mraveniště, 
také tiskem v budově školy nebo v Infocen-
tru Říčany.

Foto: archív Mraveniště

 Představujeme projekt

VIDOVICE SVÍTÍ 
DÍK LEADERU 
Program rozvoje venkova LEADER nabízí 
obcím širokou škálu pro jejich rozvoj. V obci 
Vidovice, která patří ke Kunicím, se díky 
tomuto dotačnímu programu svítí u rodin-
ných domků „Za seníkem“.  V místě rozhra-
ní staré a nové obce vyrostly rodinné domy, 
kde žije na osmdesát obyvatel. Tato lokalita 
ale postrádala veřejné osvětlení. Projekt na 
kompletní dořešení občanské vybavenosti 
místa zastupitelstvo obce již připravovalo, a 
tak v okamžiku vyhlášení výzvy MAS Říčan-
sko přišlo připravené. Navíc se rozhodlo pro 
inovativní prvek – pořídit do Vidovic nový 

typ úsporných svítidel na bázi nejnovějších 
technologií. Výběrová komise ekologickou 
snahu obce hodnotila velmi kladně, a tak se 
záměr za 518 tisíc korun podařilo realizovat. 
V těchto dnech obec již žádá o proplacení 
devadesáti procent výdajů.
Místní akční skupina vyhlašuje až tři výzvy 
ročně na různé investiční záměry za celko-
vou částku nad deset milion korun. Jak jsme 
vám na stránkách Zápraží již představili, jde 
o obnovu návsí, cest a chodníků, osvětlení, 
hřišť, parků, kostelů a zvoniček, sportovišť, 
podporu malého podnikání i cestovního ru-
chu. V novém roce opět pomůžeme rozvoji 
v kraji – buďte se svými záměry připraveni! 
V září bude tým MAS Říčansko ve vašich ob-
cích a také budou probíhat diskusní setkání 
o Říčansku. Využijte příležitosti a buďte pro 
místo, kde žijete, aktivní.

Stránky MAS Říčansko připravuje 
Mgr. Ludmila Třeštíková

ZAPRAZI.EU  |  17

MAS ŘÍČANSKO MĚNÍ ADRESU!
Místní akční skupina Říčansko se od 3. září 2009 přesunula do 
nových prostor - kanceláří Olivovy nadace, Olivova 224, Říčany. 
Telefony na MAS Říčansko zůstávají stejné.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás v novém.

CESTOVNÍ  RUCH – VÝZVA 3/2009
MAS Říčansko, o. p. s. vyhlašuje v souladu s Pravidly rozvoje venkova opatřením IV.I.2 
výzvu k předkládání  projektů:

Číslo výzvy: 3/2009
Alokované  prostředky: 1 700 000,- Kč 
Termíny výzvy: příjem žádostí od 17. 8. 2009 do 18. 9. 2009 do 15 hod.

Podporované aktivity Fiche 1: pěší stezky, hippostezky, lyžařské stezky

Podporované aktivity Fiche 2:  PRO PODNIKATELE: výstvavba nízkokapacitního 
ubytování, výstavba a vybavení sportovních půjčoven, stavba, modernizace a rekon-
strukce sportovního zařízení

Území: Babice, Březí, Čestlice, Doubek, Dobřejovice, Herink, Hrusice, Kamenice, 
Klokočná, Kostelec u Křížků, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Louňovice, Mirošo-
vice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Petříkov, Pětihosty, Pyšely, 
Popovičky, Radějovice, Řehenice, Říčany, Strančice, Struhařov, Sulice, Světice, Svoje-
tice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary, Zvánovice
 
Plné znění výzvy najdete na www.mas.ricansko.eu
Konzultace a příjem žádostí – na telefonické objednání na čísle 774 780 141 nebo 
e-mailu kancelar@ricansko.eu (a dalších kontaktech MAS)



BETON BETON 
STRANČICE STRANČICE 

S.R.O. S.R.O. 
NABÍZÍNABÍZÍ

Betonové směsi, písky, Betonové směsi, písky, 
drtě, čerpání a dopravy drtě, čerpání a dopravy 

betonů.betonů.
Dále provádíme zhotovení Dále provádíme zhotovení 

základových desek, hrubých základových desek, hrubých 
staveb, monolitických stěn staveb, monolitických stěn 

a monolitických stropů na klíč.a monolitických stropů na klíč.
  

Beton Strančice s.r.o.Beton Strančice s.r.o.
Svojšovice 27Svojšovice 27

251 63 Strančice251 63 Strančice
Tel dispečink beton: 323 640 900Tel dispečink beton: 323 640 900

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

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

Josef Drdlík
dřevěný štípaný šindel

plastový šindel a břidlice
výroba a montáž

Vyrábíme
a dodáváme

dřevěný štípaný 
šindel.

Jako náhradu
za dřevěný šindel
nabízíme šindel

vyrobený
z recyklovaného 

plastu.

Firma Drdlík Josef, 
Poděbradovo náměstí 283,
539 01, Hlinsko v Čechách

fax: 469 311 327, mobil: 602 831 949
www.image.cz/drdlik, e-mail: drdlik@image.cz

■
■

■
■
■



Studentská 
stránka

VZORY
Přemýšlím nad slovem vzor. Toto podstatné 
jméno rodu mužského může mít hned několik 
významů - a to jak příjemných, tak také nepří-
jemných. Vcelku barvitě si pamatuji na vlněný 
svetr od naší babičky: se vzorem jelena a pod 
ním s nápisem Jiřík. Nevím, co tím naše šikov-
ná pletařka zamýšlela, jen si vybavuji, že v sed-
mi letech jsem z tohoto vzoru nadšen nebyl.

Úplně jiný vzor, nežli ten z ovčí vlny, je 
vzor životní. Pro mnoho lidí se stávají vzo-
rem hvězdy z televizních obrazovek a před-
ních stran časopisů. Jako příklad uvedu svou 
desetiletou sestřičku Kristýnku. Pro ni je 
v současné době největším vzorem zpěvačka 
Beyoncé. Tato sedmadvacetiletá  Američan-
ka udivuje svými odhalenými křivkami mno-
ho našinců natolik, že její pražský koncert byl 
do posledního místa vyprodán již měsíce pře-
dem. Obavám se o budoucnost svojí sestry, 
když na kanálu MTV sleduje klipy zavánějící 
pornografi í. Zatím se úspěšně věnuje hip-ho-
povému tanci a já tiše doufám, že tento styl 
jednou nevymění za tanec u tyče.

Vzory provázely lidstvo asi odpradávna. 
Můžeme polemizovat nad tím, jestli prosto-
rově výrazná věstonická Venuše, kaskadér 
Horymír nebo geniální Archimedes také 
měli svůj fanklub. Můžeme si ale být jisti, 
že dvacáté století je jeden velký vzorník. Co 
písmeno abecedy, to paleta vzorů. Abba, 
Armstrong – Louis i Neil, Belmondo, James 
Bond, Beatles, slavná BB alias Bardotka, 
Kurt Cobain, George Cloney, James Dean 
nebo Alain Delon, Eva a Vašek a Elvis... A 
tento výčet by zabral půl knihovny. A pozor! 
Vzory toho umí zvládnout! Obsáhnou terito-
rium jako sicilská chobotnice.

Ovšem být pro tolik lidí vzorem nepřináší 
jenom ovoce a peníze, ale i naprostou ztrá-
tou soukromí. Pro fanatické obdivovatele 
vzorů je jakýkoli ukořistěný kus ošacení je-
jich hvězdy, nebo alespoň odhozený kelímek 
od limonády, z něhož právě jejich miláček 
uhasil žízeň, něco jako svatý grál. Nekončí 
to ovšem jen utrhanými knofl íky kabátů. Os-
mého prosince 1980 přijíždí John Lennon se 
svou manželkou před svůj newyorský dům, 
unaven po dni v nahrávacím studiu. Otáčí se 
za zvoláním: „Pane Lennone!“  Místo vře-
lých pozdravů z úst Marka Chapmana však 
slyší pět osudných výstřelů. Jeho fanoušek 
během pár vteřin sprovodil ze světa vzor mi-
liónů lidí. A také svůj.

Osoby, s nimiž se ztotožňujeme, se bě-

hem života často střídají. Mne však jeden 
vzor ovlivňuje celý můj život. Už odmala, kdy 
mě můj táta brával s sebou na ryby, jsem ho 
obdivoval. Mé oči planuly nad jeho souboji 
s ploticemi, karasy a cejny, kterých jsme za 
ty roky nachytali stovky. Díky mému tátovi 
mne minul vzor většiny dětí – paní učitelka 
z první třídy. Nepatřil jsem k třídním oblí-
bencům, protože jsem se vymykal. Mé dlou-
hé vlasy a náušnice v podobě zlatého kříže 
v levém uchu paní učitelce nevoněly. Já jsem 
je ovšem měl po vzoru svého táty. Bylo to 
asi takhle: jednoho dne mě můj tatínek jako 
pětiletého vzal do kadeřnického salónu, kde 
mi obří nastřelovací pistolí proděravěli ušní 
boltec jako značkovanému teleti. Nikdy ne-
zapomenu, když jsme s mým otcem slavili 
titul klubu našich srdcí – a to pražské Slavie. 
Táta mě mohutnýma rukama vysadil na svá 

velká ramena a já si připadal neporazitelný. 
Táta je typický rocker a tím ve mně vzbudil 
lásku k hudbě kapel sedmdesátých a osmde-
sátých let. Velmi se mi líbí hudba lidí oproti 
mě mnohem starších, já se narodil až sedm 
let po Lennonově smrti. 

Vždycky, když náš tatínek opouštěl dům, 
zmocnil se mne nevysvětlitelný pocit zrani-
telnosti. Na sklonku roku 2000 dostal můj 
pocit skutečnou podobu. Celou naši rodinu 
zarmoutil pracovní úraz, který tátu doživot-
ně upoutal na vozík. Sám moc dobře tuhle 
situaci znám, protože odmala také jezdím 
na kolečkovém křesle. Proto jsem se snažil 
být tátovi oporou při jeho němém a ode-
vzdaném polehávání v posteli. Táta se jako 
každý potýkal s neuvěřitelným psychickým 
kolapsem a myšlenkami na ukončení živo-
ta. Z pomyslného dna ho odrazilo narození 
mé sestry Kristýnky. Nová chuť do života ho 
vedla k aktivní pomoci lidem postiženým ni-
čivými povodněmi v roce 2002. To nezůstalo 
bez odezvy. V následujících komunálních 
volbách se můj otec umístil na druhém mís-
tě a usedl do zastupitelstva obce Obříství na 
Mělnicku, kde působí jako předseda sociální 
komise. Dnes se opět věnuje svým koníčkům, 
jako je rybaření a jeho milovaná Slavia. Jsem 
šťastný, že je vše jako dřív, jen vstupenky na 
naše oblíbené rockové koncerty si kupuje-
me se slevou, do sekce pro vozíčkáře. Svoje 
zamilované fl áky si poté táta užívá jako za 
zdrava.

Jiří Holzmann, Jedličkův ústav a školy
Foto: dravonfoto.cz
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Rouhači
Jsem už i sám sobě protivný, protože se neustále pletu v tom, kdo má na říčanských uli-
cích přednost. Nemohu si navyknout na pravidlo pravé ruky tam, kde ještě donedávna 
byla hlavní ulice. V mém případě si řidiči klepou na čelo a pokud ve mně poznávají tvář 
z novin, recitují cosi o pitomcích (v nejlepším případě). Moc se omlouvám! Ale neplavu 
v tom jenom já! Vídám, jak si šoféři ukazují z okna do okna svých samohybů vztyčenou 
pravici. Chápu je! 

Mávnutím ruky naši politici mění svět a děkují si navzájem za ten tvůrčí čin. Tak si 
říkám, jak je úžasné, že můj nadřízený, Pán Bůh, nemění pravidla za pochodu. To, co pla-
tilo dlouhá léta, či v jeho případě odvěků, nezmění do schránek rozneseným recyklova-
ným papírkem, kde stojí cosi o úpravě přednosti. Moc jsem nepochopil, zda ta úprava na 
říčanských bulvárech byla z nouze či z únavy řešit křižovatku po křižovatce. Nebo proto, 
že je to teď v Čechách moderní. 

Už téměř třicet let pomáhám pochopit lidem nelogický svět. Chápu jejich zmatenost 
a výtky. Není pro mne důvodu urážet se nad rouhavými poznámkami, které se doslova 
hrnou na hlavu mého nebeského nadřízeného. Sedávám s takovými rouhači hodiny a 
obzvláště mne baví jejich vtipné komentáře, které se v drtivé většině týkají všech podstat-
ných věcí v lidském životě. Na tomto místě pak o tom budu psát. K rozhovorům se můžete 
lehko přidat, když napíšete na adresu daniel@rouhaci.cz. Těším se na vás! 

Daniel Kvasnička, farář

Autor vystupuje se skupinou The Tap Tap.



Víme, kde 
žijeme

Do hrušovského hotelu Valencia jezdilo 
mnoho slavných hostů. Pamětníci vzpomí-
nají nejvíc na herce Vlastu Buriana. Pobýval 
tu však i muž, který se v rámci svého oboru 
proslavil podobně, jako král komiků v kine-
matografi i: Jaromír Trejbal, Burianův osobní 
kuchař, jenž vařil desítkám světových osob-
ností.

Když se Jaromír v roce 1905 narodil 
v Lounech v rodině kováře na dráze, hotel 
Valencia už v Hrušově stál. Postavil ho o de-
vět let dříve Antonín Šimek ze Senohrab. Do 
této známé vily začal Jaromír Trejbal jezdit 
až ve třicátých letech, když ji koupil Josef 
Roja, Burianův přítel, dlouholetý hospodář-
ský správce Divadla Vlasty Buriana, který 
si zahrál roličku sekundanta při souboji ve 
fi lmu Pobočník Jeho Výsosti. V té době už 
měl za sebou mladý Trejbal velmi zářivou 
kariéru.

Dejte ho na kuchaře
Malý Jaromír byl trochu neduživý, pořád 

hladový, hrál fotbal a věděl, že na studia ne-
půjde, protože by to jeho rodiče nezaplatili. 
Ke kuchařině ho nasměrovala jeho starší se-
stra, která pracovala jako pokladní ve známé 
pražské restauraci U Brejšků. Její šéf pora-
dil: „Dejte chlapce na kuchaře, bude mít celý 
život zadarmo dobré jídlo.“ V roce 1919 se 
Jaromír začal učit řemeslu v tehdejším šlech-
tickém kasinu v Celetné ulici. O čtyři roky 
později složil tovaryšské zkoušky a začal va-
řil v pražských podnicích, třeba v restauraci 
Obecního domu. V roce 1928 si ho zavolali 
na Svaz kuchařů a položili mu několik otá-
zek: „Jsi pořád svobodný? Nekouříš? A hra-
ješ fotbal?“ A když na vše kývl, nabídli mu 
místo kuchaře v české restauraci v Paříži. 
Někoho takového přesně hledali. „Francie 
mi otevřela dveře do kuchařského světa. Ni-
kdy jsem se nikam necpal, jen jsem využíval 
nabídek, které přišly,“ vzpomínal Jaromír 
Trejbal na začátky své kariéry. Ve Francii se-
hrál za tým českých kuchařů několik zápasů 
s družstvem tamních kolegů. Protože doma 
hrával za Slavii, střílel jeden gól za druhým. 
„Francouzi mě nakonec přetáhli do svého 
mužstva. A také do luxusního podniku La 
Coupole Montparnasse. První den tam pro 
mě byl těžký. Posadili mě ke čtyřem košům 
se želvami – a ať je zabiju, očistím a uvařím 
na polévku. Do té doby jsem nikdy želvu ne-
viděl! Během života jsem pak ale vařil nej-
různější věci: sarančata, tlapy z medvědů a 
podobně. Takové lososové mlíčí s račí pěnou, 

které jsem potom chystával pro Clay Fordo-
vou, majitelku Fordových závodů, už nebyla 
žádná rarita.“

Picasso, Greta, Onassis
Po dvou letech úžasné školy v La Coupo-

le šel mladý kuchař pracovat do rezidence 
belgického krále Alberta I. ve francouzských 
lázních Biarritz. Byla to jeho první přímá 
zkušenost s tak významným strávníkem a 
byla dobrá. Král sportoval, jedl zdravě a ku-
chaře uměl ocenit. 

„Jednou mě kolegové vzali do kavárny 
Malaga a ukázali mi chlapíka, který vypadal 
jako negramotný venkovan. Měl ale u sebe 
malířskou paletu. Kamarádi na mě mrkali: 
hádej, kdo to je? Nevím, proč jsem řekl: Pa-
blo Picasso! Pak jsem chodil slavnému malíři 
pravidelně připravovat jeho oblíbené jehně, 
upečené v kůži ve žhavém popelu,“ popiso-
val kuchař Trejbal své další osudy. Na Picas-
sa vzpomínal velmi rád jako na skromného a 
příjemného muže.

Další štací v Paříži se pro pražského 
kuchaře stal noblesní podnik Chez Potin. 
Chodila tam pravidelně jíst Marlene Diet-
trichová. Anebo Greta Garbo. „Pro tu jsem 
pak vařil i v hotelu Paris v Monte Carlu, kam 
jsem časem přesídlil. Byla zvláštní. Ač jí vi-
ditelně chutnalo, nikdy nic nedojedla. Ani 
svoji oblíbenou vařenou slepici v kalhotkách 
z nudlového těsta.“

Ve Francii měl tu čest chystat pokrmy pro 
skladatele Rudolfa Frimla, který měl nej-
raději čočkovou kaši s jehněčím nebo krůtí 
pěnu. Jaromír Trejbal připravoval hostinu 

i k tisící repríze Frimlovy operety Rose Mary. 
V Monte Carlu vařil pro miliardáře Aristo-
tela Onassise. „Jako kuchaři jsme ho neměli 
rádi, tyranizoval nás, s ničím nebyl spokojený. 
Poznal jsem mnoho slavných osobností, vařil 
jsem i pro etiopského císaře Haile Selassie-
ho nebo houslistu Jana Kubelíka, a tak vím, 
že velikost těch osobností určuje hlavně to, 
jak se chovají k takzvaným obyčejným lidem. 
Tam bodoval třeba i Winston Churchill nebo 
Christian Dior,“ říkával Jaromír Trejbal.

Rozhodla paní Burianová

Ve třicátých letech se český kuchař vrá-
til do Prahy a dostal místo ve vyhlášeném 
lahůdkářství u Lipperta. Pro večeře si tam 
chodíval Vlasta Burian. „Jednou mě šéf vy-
slal, abych u Vlasty doma připravil hostinu. 
Paní Burianová byla spokojena, a tak jsem 
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Slavný kuchař Jaromír Trejbal

TAJEMNÝ NÁVŠTĚVNÍK  
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STAVEBNÍ DOZOR 
PRO VAŠI STAVBU
Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA 
VAŠÍ NEMOVITOSTI 
Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky 
stavebních profesí
Tel. 312 315 213

STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 312 315 210, 
www.procestavby.cz

dostal místo jejich osobního kuchaře. Byla to krás-
ná doba – měli perfektně vybavenou kuchyni, spe-
ciální lednice na maso a ryby, další na mléko a sýry 
a jiná na zeleninu. Žili sami dva, vařit pro ně byla 
radost. Jen jsme hlídali Vlastovu váhu, jako aktivní 
sportovec nechtěl tloustnout, jedl zdravě.“ Tehdy 
jezdil Jaromír Trejbal i do Hrušova, ale potkat ho 
šlo jen v kuchyni. 

Dalo by se říci, že se stal i Vlastovým přítelem, 
věděl o králi komiků hodně, znal jeho slabost pro 
ženy, soucítil s ním hlavně po skončení války, kdy 
Buriana zatkli jako kolaboranta. Tehdy musel Ja-
romír svého nejlepšího zaměstnavatele opustit. 
Časy největší slávy měl za sebou jak král komiků, 
tak jeho dvorní kuchař, ale i vila Valencia, kterou 
po únorovém převratu v roce 1948 režim zabral. 
„Po Únoru jsem nastoupil do Pramenu. Až do 
důchodu jsem tam pak dělal vedoucího studené 
kuchyně,“ dodával Jaromír Trejbal. Ale nikdy si 
nestěžoval. Dělal obor, který měl velmi rád, a to 
mu stačilo. Vařil a sepisoval recepty až do konce 
života v roce 1995. V té době ještě psával čtenářsky 
oblíbené články a vzpomínky třeba do Lidové de-
mokracie, mladé redaktorky dusil otázkami typu: 
„Hovězí na vývar se vkládá do studené nebo vroucí 
vody?“ a pro výherce vědomostních kulinářských 
soutěží míval speciální ceny – vlastnoručně při-
pravené dobroty. Do kuchařek vpisoval věnování: 
Dobrá kuchyně je základem rodinné pohody. Sám 
se ovšem nikdy neoženil. Vytvářel ovšem pohodu 
v jiných rodinách tím, že báječně krmil své stráv-
níky.

(mrk)
Foto: Ludmila Píšová a archív

Kuře Vlasty Buriana
Pro 2 osoby: 2 kuřecí prsa, 50 g oleje, 100 g másla, 
2 vejce, 3 lžíce kečupu, hrubá mouka, 1 velké jablko, 
50 g mandlí, mletá paprika, sůl, pepř

Prsa zbavená kůže dobře naklepeme, osolíme 
a okořeníme. Na pánvi na rozpáleném oleji maso 
opečeme z obou stran. Mezitím v kotlíku rozpustí-
me máslo, přidáme vejce, sůl, dobře rozšleháme a 
přidáme tolik mouky, aby vzniklo těstíčko jako na 
kapání. To pak nalijeme do mikrotenového sáčku 
s odstřiženým rohem o průměru otvoru cca 4 mili-
metry a vymačkáme do rendlíku s osolenou vařící 
vodou, aby vznikly nudle. Vaříme je zhruba 4 mi-
nuty, pak je scedíme a překrájíme. Z oloupaného 
jablka zbaveného jaderníku ukrojíme dvě silnější 
kolečka, která poprášíme paprikou. Na pánvi roz-
pustíme máslo, silné pátky jablek po jedné straně 
rychle opečeme po jedné straně, obrátíme, do důl-
ku po jaderníku opatrně vložíme syrový žloutek a 
dosmahneme. Do šťávy, jež zbyla po opékání pr-
síček, přidáme kečup, vmícháme 50 g másla, do-
solíme a krátce povaříme. Na talíře servírujeme 
nudle, na ně položíme opečené maso, pak plátek 
jablka s vejcem. Přelijeme omáčkou. Na závěr po-
krm posypeme oloupanými, nahrubo nasekanými 
a dorůžova upraženými mandlemi.

in
ze

rc
e

Ve třicátých letech zažívala Valencia zlaté časy. Dnes opět patří soukromému majiteli.

  VILY VALENCIA



Krajové
speciality

Poptal jsem se onehdy na středisku vodních 
toků u pražské fi rmy Lesy hl. m. Prahy, jak 
to je s pražskými potoky. Sdělili mi, že jich je 
v hlavním městě evidovaná téměř rovná stov-
ka! Vám, kteří jste alespoň slyšeli o Botiči a 
možná i o Brusnici a Rokytce, to připadá asi 
neuvěřitelné. 

Je to neuvěřitelné, ale nezapomeňte, že 
dnešní velká Praha je něco jako kraj. Kolos, 
obr. Lačné zvíře! Co ta si toho pod sebe na-
hrabala! A to nemyslím jen „přifařené“ obce 
a jejich katastry, ale i potoky v nich – a hlavně 
i potoky zmizelé, zapuštěné, zatrubené, zahra-
bané. V červenci jsem si dovolil provést vás, 
zápražské čtenáře, podél proslulého „veleto-
ku“, jímž je říčka či potok Botič. Rio Botičo. 
Teče z našeho kraje do hlavního města. Má 
ale i rodnou sestru se stejným osudem. I ta se 
narodila u nás a do pražské Vltavy vhrkne jen 
o pár kilometrů severněji. Rokytka.

Mým štiřínským kolegou je vynikající 
lesník, ing. Vladimír Ferkl, někdejší popře-
vratový ředitel jednoho ze zápražských les-
ních závodů Českých lesů.  Dnes pomáhá ve 

Štiříně s lesními porosty jako lesní hospodář 
a kromě toho má pod svou záštitou i řadu 
lesních porostů a pokusných ploch rozma-
nitě po republice rozhozených. Jedna z jeho 
zájmových ploch je východně od Říčan. Části 
se tam říká Říčanský les, jiné Jedliny nebo 
Jedlice. To jméno je pozůstatkem někdejší 
druhové skladby lesa. Vladimír se snaží, aby 
se naše lesy vrátily k těm někdejším, přiro-
zeným. Snaží se i v lese mezi Tehovem a Te-
hovcem. To jsou obce na Říčansku, mezi ni-
miž leží i zmíněné porosty. A pod korunami 
tamních stromů  pramení  další z pražských 
veletoků, Rokytka. 

Vytryskne ve výšce asi 453 metry nad mo-
řem a do Vltavy ústí pod Libní o 271 metrů 
níž.  Dlouhá je, se všemi meandry, zátočina-
mi a tišinami, i s rybníky, jimiž protéká, něco 
přes šestatřicet kilometrů.  Je tedy o dva a půl 
kilometru delší než Botič. Povodí má velké 
asi 140 kilometrů čtverečných, Botič jen 135. 
Rokytčiných pramínků je hned několik, klid-
ně si můžete vybrat i vy svůj vlastní. Kousek 
nad všemi těmi pramínky je u Tehova kopec 
Hůra, 490 metrů vysoký, a to je místní roz-
vodí. Lijáky tam pěkně rozdělují vodu mezi 
Vltavu a Sázavu. Sotva kilometr od pramenů 
Rokytky teče Mnichovka, pravý přítok Sáza-
vy.  Hned za samotnými pramínky se Rokytce 

postaví do cesty první hráze nevelkých, skoro 
jen lesních rybníčků; větší je při březích malé 
chatové osady. Ještě větší rybník je Jureček 
za humny Říčan. Čtvrtou zdrží na Rokytce 
je rybník nebo nádrž u Radošovic. A kousek 
za nimi protéká Rokytka snad nejhezčí čás-
tí. Však tam je také u Nedvězí od roku 1988 
chráněné území, přírodní rezervace Mýto. 
Byla vyhlášena nejen pro ochranu meandru-
jící Rokytky, ale chrání i svahové lesy a alu-
viální, pobřežní louky. Možná, že jsem k té 
ochraně kdysi taky trochu pomohl: navrho-
val jsem ozelenění okolí čističky v Nedvězí. 

U Křenic přibírá Rokytka zprava Kře-
nický potok a protéká Přírodním parkem 
Rokytka. Ten navazuje bezprostředně na 
předchozí rezervaci a pokračuje daleko až za 
Královice.  V nich je památková zóna lidové 
architektury a historická tvrz. Pod Královice-
mi se na chvilku Rokytka zastaví už v pátém 
rybníčku a za chvíli je pod sv. Markétou. To 
je zdaleka viditelný gotický kostel s rene-
sanční věží a nedaleko od něj je lokalita Šan-
ce, zbytky někdejšího sídliště z mladší doby 
hradištní. U Hájku je šestý Rokytčin rybník, 
esovitá Markéta, a pod Hájkem další, sedmý. 
Ten už je součástí obory a parku kolodějské-
ho zámku. Ten užívaly naše vlády od konce 
druhé světové války, nedávno o něj vláda re-

stitucí defi nitivně přišla, ačkoliv náklady na 
obnovu, vynaložené v minulých letech, neby-
ly malé. Patrně v rámci zbavování se obdob-
ných břemen se stát mínil zřeknout i zámku 
štiřínského, tentokrát zcela dobrovolně, bez 
lítosti nad náklady, jež rehabilitace tohoto 
objektu stála. 

U Běchovic, posílena Říčanským poto-
kem, vtéká Rokytka na území Velké Prahy se 
všemi nástrahami, které na ni město nalíčilo. 
Ještě se pozastaví v osmém rybníce, Počer-
nickém, a v devátém, Kyjském.  Po absolvo-
vání vysočanských meandrů vtéká pod Libní 
do jednoho z ramen libeňského přístavu – a 
do Vltavy. 

Ani Rokytka se neobešla bez občasné 
změny jména: v Hloubětíně napájela mlýny 
a říkalo se jí Mühlbach, Mlýnský potok. A 
proč že to byla Rokytka? Inu, protože při je-
jích březích rostlo mnoho vrb. A vrbám naši 
předkové říkávali rokyty. V kdejaké Rokytni-
ci rostly, v Rokytné i v Roky(t)canech! I po-
dél Rokytky.

Václav Větvička, Pro Zápraží 2009
Foto: Ludmila Píšová
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Lívance z kysané smetany
¼ litru kysané (kyselé) smetany, špetka soli, 
4 dkg cukru, 10 – 15 dkg hladké mouky, na 
špičku nože prášku do pečiva, 2 žloutky, ze 4 
bílků tuhý sníh

Žloutky ušleháme s cukrem a smetanou, 
přidáme mouku s práškem do pečiva, na-
konec opatrně vmícháme sníh. Smažíme na 
pánvi lehce vymaštěné máslem. Lívance lze 
podávat s čímkoli dobrým, například se sko-
řicí nebo sezónním ovocem. U nás se po nich 
vždy zaprášilo, kromě Sovči je měl hrozně 
rád třeba textař Jirka Štaidl.

Bramborové lívance
25 dkg vařených strouhaných brambor, 4 dkg 
cukru, špetka soli, 2 celá vejce, ¼ litru mléka, 
20 dkg polohrubé mouky

Všechny přísady smícháme dohromady, 
těsto dobře propracujeme. Děláme z něj lí-
vance, které opékáme na pánvi. Na ně může-
me dát to, co nám chutná.

Rodinné recepty...

... Z KUCHYNĚ SOVÁKOVÝCH
Babiččina zelňačka

Asi 1 litr vody, kostka polévkového vývaru, 
5 středně velkých brambor, víc než polovina „li-
trové“ sklenice sterilovaného zelí i s nálevem, 
lžíce kmínu (možno drcený i celý), libeček, dvě 
hrsti sušených hub, 3 – 4 natvrdo vařená vejce, 
kysaná smetana, hladká mouka, sůl

Do hrnce nalijeme asi litr vody, přidáme 
kostku vývaru, sůl, bylinky a 5 středně vel-
kých brambor nakrájených na kostky. Vaříme 
je do poloměkka. Pak přijde na řadu zelí, a to 
včetně nálevu. Polévku ochutíme kmínem a 
přidáme houby, které jsme předem uvařili. 
Zahustíme smetanou s hladkou moukou. Na 
závěr vmícháme natvrdo uvařená a pokráje-
ná vejce.

Cuketová pomazánka na toasty
Jedna velká cuketa, 4 cibule, 1 palice česneku, 
1,5 dl oleje, lžička pálivé papriky (nebo chilli), 
lžička pepře, jedna a půl lžičky soli, 5 lžic sójové 
omáčky, 2 malé rajské protlaky

Cibuli nakrájíme a zpěníme na oleji, při-
dáme nastrouhanou cuketu se všemi ostatní-
mi přísadami, kromě protlaku. Vše vaříme 
patnáct minut. Přidáme protlak, znovu uve-
deme do varu. Ještě horké plníme do skleni-
ček. Sterilujeme 10 minut při 80 stupních.

Cuketové placky
1 a ¼  kg oloupané cukety, 2 lžičky, soli, 1 vejce, 
2 lžičky mletého kmínu, špetka vegety, vrchovatá 
lžíce hladké mouky, prolisovaný česnek dle chu-
ti, hrst nasekané petrželky, sádlo na smažení

Jeden a čtvrt kilogramu oloupané cukety 
nastrouháme nahrubo, posolíme 2 lžičkami 
soli a necháme nejméně půl hodiny vypotit. 
Vodu slijeme, zbytek vymačkáme rukama. 
Přidáme 1 vejce, 2 lžičky mletého kmínu a 
trochu vegety, vrchovatou lžíci hladké mouky 
(protože těsto musí být hustší než na klasický 
bramborák, přidáme mouku podle potřeby) 
a podle chuti prolisovaný česnek. Já ještě 
přimíchávám do těsta velkou hrst nasekané 
petrželky. Na menším množství tuku (bez-
konkurenční je sádlo) na pánev vkládáme a 
upravujeme lžící těsto, z něhož pečeme men-
ší a silnější placky. Jsou bezkonkurenční.

Anna Sováková

„PORADCE PRO VÝŽIVU“
„NUTRIČNÍ PORADCE“

Tel.: 312 315 280 

www.procevyziva.cz

Hlídání dětí  od 2 měsíců
Individuální celodenní výuka jazyků

Venušina 14  Pha 22- Uhříněves
www.jeslicky-kotatka.estranky.cz

JESLIČKY
KOŤÁTKA

ŠKOLKA, JESLE, 
HLÍDÁNÍ DĚTÍ, 
KROUŽKY 
(i pro externí děti)
Tel. 604 787 363, 241 933 811
www.dkberuska.cz dkberuska@seznam.cz

Najdete nás na adresách:
 Jesenice, Mladíkov
 Dolní Břežany, K Písnici 676 – od září 2009
 Uhříněves, Vlárská 26 – od července 2009
Zveme Vás na Den otevřených dveří v úterý 8. září od 15 do 17 hod.
(platí pro školky v Uhříněvsi a Dolních Břežanech)
AKCE! Při zápisu do DK v Uhříněvsi a Dolních Břežanech do 15. září
sleva 5 % ze školného na celý rok!
Od školního roku 2010/2011 pro Vás připravujeme novou školku
v lokalitě Jesenice/Dolní Jirčany!

1
2
3

nové!

nové!

HEWER, s.r.o.,

Na Poříčí 30, 110 00  Praha 1

tel.: +420 733 724 082, +420 222 749 037 

hewer@hewer.eu, www.hewer.eu

od kvalitního grafi ckého návrhu

až po fi nální realizaci

•  kreativní řešení (design, 
grafi ka, copywrtiting – texty)

•  marketingové poradenství
•  plánování a nákup médií
•  velkoformátový tisk
•  digitální tisk
•  potisk a duplikace CD/DVD 

médií

... a to vše s použitím 
špičkových technologií

vždy s nejlepším 

poměrem cena/kvalita

inzerce



Poradny

NOVÉ 
DORUČOVÁNÍ 
ZÁSILEK

Mnozí z nás zaregistrovali, že 
se do schránek začaly doručovat 
obálky se zeleným pruhem. Je to 
tak správně?

Dne 1. července 2009 vstoupily v účinnost 
dva zákony, které přinášejí zásadní změnu 
v systému doručování soudních a úředních 
zásilek. Jde o zákon č. 300/2008 Sb., o elek-
tronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., 
a zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související záko-
ny. 

Souhrnná novela občanského soudního 
řádu (dále jen „o.s.ř.“), který se přiměřeně 
používá pro doručování v trestním řízení, 
ve správním řízení soudním, v řízení před 
Ústavním soudem, v exekučním, insolvenč-
ním a dědickém řízení, zvyšuje odpovědnost 
adresáta za doručitelnost soudních písem-
ností. Základem je tzv. povinná doručovací 
adresa, na kterou jsou zásilky doručovány a 
u níž platí  takzvaná fi kce doručení; to zna-
mená, že zásilka se po splnění zákonných 
podmínek považuje za doručenou, i když se s 
ní adresát fakticky neseznámí.

 Souhrnná novela o.s.ř. zavádí institut 
„vhození do schránky“. Proto by domovní 
schránka  měla být pro doručovatele volně 
přístupná, funkční a zřetelně označená jmé-
nem a příjmením fyzické osoby nebo názvem 
právnické osoby. 

Soudní zásilky budou doručovány prio-
ritně do datové schránky účastníka. Pokud ji 
účastník nemá, budou i nadále doručovány 
v listinné formě na jeho povinnou doručova-
cí adresu. Doručovací adresou se rozumí ad-
resa trvalého pobytu, pokud není v evidenci 
obyvatel (tj. na obecním úřadě v místě trvalé-
ho pobytu) uvedena nebo soudu sdělena jiná 
adresa, na niž má být doručováno. Způsob 
doručování bude závislý na druhu zásilky. 
Všechny listinné zásilky soudů, státních zá-
stupců, notářů, exekutorů a dalších orgánů, 
které se doručují podle o.s.ř., budou zasílány 
v obálkách se zeleným pruhem. Stávající dru-

hy obálek (s červeným a modrým pruhem) 
bude nadále používat Česká pošta pro ostat-
ní druhy doručování. 

Ke zmírnění tvrdosti nového systému do-
ručování (vzhledem k tomu, že lze ve větším 
rozsahu doručovat na základě fi kce) zavádí 
souhrnná novela institut „neúčinnosti doru-
čení“. Soud v tomto případě na návrh účast-
níka rozhodne, že doručení je neúčinné, po-
kud se účastník nebo jeho zástupce nemohl 
s doručovanou písemností z omluvitelného 
důvodu, například kvůli hospitalizaci, sezná-
mit. Návrh je třeba podat do patnácti dnů 
ode dne, kdy se s doručovanou písemností 
seznámil nebo mohl seznámit. 

Informace převzaty ze serveru www.justice.cz.

Mgr. Barbora Kölblová, 
Občanská poradna Říčany

Ilustrační foto: (Alb)

Provozní změny občanské poradny 
od 7. září a změna kontaktů
Osobní konzultace a jednání:
pondělí 9 – 12 hod.
středa   9 – 12 hod., 13 – 18 hod.
čtvrtek 9 – 12 hod.
Telefonické konzultace:
pondělí  14 – 18 hod. pouze na mobil-
ním telefonu 777 780 107 u advokátky 
Mgr. Barbory Kölblové
Telefony pro objednání: 312 315 284 
(pevná linka), 721 516 274 (mobil)
Adresa: Masarykovo nám. 6, Říčany 
(u kostela)
E-mail: obcanskaporadna@email.cz
Web: www.cestaintegrace.cz

NA ČEM DOBŘE 
SEDĚT?

Chystáte se udělat něco pro svá 
záda a vyměnit kancelářskou žid-
li. Podle čeho vybírat?

Popravdě, problematika sezení je trochu oří-
šek. V první řadě jde o to, že sed je nejméně 
příznivou polohou ze všech pracovních po-
loh, pominu-li stoj v předklonu. Negativně 
působí na meziobratlové disky a způsobuje 
problémy s páteří. Následně vede k bolestem 
hlavy, omezuje cirkulaci krve v nohách, čímž 
zatěžuje kardiovaskulární systém. Snižuje 
kvalitu dýchání a negativně působí na meta-
bolismus břišních orgánů. Z toho vyplývá, že 
každý, kdo tráví pracovní dobu vsedě, bude 
mít jednou zdravotní potíže. A teď jde o to, 
aby to „jednou“ bylo co nejpozději.

Nicméně – kdo chce kam, pomozme mu 
tam, obzvlášť tehdy, když jinudy cesta neve-
de. A tak: ideální židle, na níž by se dalo bez-
trestně válet, neexistuje. Proto je nezbytné 
i na té nejlepší a nejdražší dodržovat pravidla 
správného sezení: usadit se na konci sedáku 
a opřít se o bederní opěrku, kterážto umožní 
prohnutí v dolní páteři, lokty položit na pod-
ručky a obě nohy opřít o zem. Židli je třeba 
nastavit tak vysoko, aby kolena byla o pár 
centimetrů níž než kyčle a zároveň nebyla 
stlačována zadní plocha stehen.

Každá správná židle by měla mít : 
•  optimálně nastavitelnou výšku anato-

micky tvarovaného sedáku, který pode-
pírá přibližně tři čtvrtiny stehen, 

•  vodorovný či lehce vyboulený tvar svis-
lé osy opěráku (ten klasický vydutý nás 
nutí se hrbit) a jeho nastavitelný sklon, 

•  nastavitelnou bederní opěrku (vybou-
lení v dolní přední části sedáku), 

•  neklouzavé, prodyšné a odolné čalou-
nění,

•  výškově nastavitelné měkčí područky, 
•  kříž z pevnějšího materiálu – hliník 

nebo nylon, 
•  centrální pružinu, která tlumí nárazy, 
•  měkká nebo tvrdá kolečka podle typu 

podlahy.

Pokud chcete židli s podhlavníkem, měl 
by být horizontálně i vertikálně nastavitel-
ný, lehce konkávní a měkký. Samostatnou 
kapitolou je synchronní mechanika židle - to 
znamená, že úhel sklopení sedáku je závislý 
na úhlu sklopení opěráku, což umožňuje pro 
tělo výhodnější dynamické sezení. 

Jak již bylo řečeno, sezení není to, po čem 
naše tělo prahne. A tak díky neúprosnosti 
práce na počítači, díky vědě a také zkušenos-
tem z krizového vývoje děláme kompromis 
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Zelený pruh už smí do schránek.



– ten správný sed dostává přívlastek dyna-
mický a na každém záleží, jakým způsobem 
se s tímto faktem popere. Ve skutečnosti jde 
o to, aby člověk neseděl strnule a ubližoval 
si co nejméně. Tedy, aby se během sezení 

pohupoval ze strany na stranu a také do-
předu a vzad. Tím se alespoň trochu střídá 
zátěž na svalech trupu a zároveň je možné 
i relaxovat. Díky tomu se objevily na trhu 
důmyslně vykonstruované kancelářské židle, 

které umožňují naklánění i houpání. Také je 
možné vybírat z několika typů balančních či 
balónových židlí, klekaček, balančních míčů 
nebo židlí, na nichž lze i ležet. Výběr je ve-
liký, volba nelehká. Zdravý sed je totiž něco 
jako zdravý buřt. Pokud se jím člověk necpe 
denně a přidá pravidelný přísun zeleniny, 
pravděpodobnost vzniku rakoviny je menší. 
Bylo by ideální podobně jednoduše vystřídat 
klasickou židli s balančním míčem, pak pře-
sednout na klekačku a poté pracovat chvíli 
vestoje. A tak při dostatečném počtu osví-
cených (či rozbolavělých) kolegů lze objevit, 
že hra na škatulata není omezena věkem zú-
častněných. Samozřejmě – a pro někoho bo-
hužel - je nutné zařadit do „jídelníčku“ celo-
denně sedícího specialisty každodenní svižné 
procházky, občasný běh či jízdu na kole. Tím 
se pravděpodobnost problémů s páteří o dost 
snižuje. Jen nepadejte z kola po hlavě!

Mgr. Štěpánka Vojtová, fyzioterapeutka
Ilustrační foto: (Alb)

V zaměstnání si často dopřejeme „zdravou“ 
židli. Nejhůř bohužel sedávají naše děti.

 

 

 

inzerce



„Pepo, dnes mi volala tvá třídní učitelka, že jsi vyrušoval a zlobil.“ 

„To ti, mami, lhala, ….  (dokončení najdete v tajence).

MAXILUŠŤENKA (dole): V každém řádku i sloupci mřížky musí být kaž-
dé písmeno slova zastoupeno jen jedenkrát. Navíc v každém, silnějšími ča-
rami zvýrazněném prostoru, vytvořeném z dvanácti políček, se musí každé 
písmeno daného slova objevit také jen jednou. Jde vlastně o systém luštění 
sudoku. Na vyznačeným polích získáte tajenku.

Vyluštění obou úkolů posílejte do 15. září e-mailem nebo na adresu 

redakce. Tři správné luštitele odměníme.

Vtipy Václava Linka
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Oznámení
(zast.) 12 měsíců

Starší
značka
čepelek

Dřevina

Bruntálský
podnik

Tohle Sarmat

Kozlík
lékařský
Tepání
(mn. č.)

Táta

Dokola

Ženské
jméno

Starořím.
platidlo

1. ČÁST
TAJENKY

Možná
(básn.)

Městské
kulturní
středisko

(zkr.)

Úřad
(zast.)

Podnik v
Kopřivnici
Líbáním
sundat

Množství

Mužské
jméno

Slovensky
"jistě"

Vysoký
strom

Kamarád
Lolka

Německý
souhlas

Velké
dveře

aes, amt,
Amado,

Ate

Oškubat

Nečinit
Dynamické
cvičení

Poloha
v józe

Pobídka

Buničina

Osinek
(-s-)

Planetka
č. 111

Ženské
jméno

Stáří

Tatranský
národní

park

Ohmatání
(mn. č.)

Moučka
z kurkumy

Strkáním
vsunout

Chůzí
vstoupiti

Maturitní
nástěnky
studentů

Umělecké
dílo

Rovnost
(zkr.)

Druh
pepře

Polovina

Brazilský
spisovatel

Přitakání
Komerční

banka
(zkr.)

2. ČÁST
TAJENKY

Čajová
růže

Část
molekuly

Vojenská
jednotka

3. ČÁST
TAJENKY

Opět

Utajovat Rada



• Rattan • Stoly a židle • Sedací soupravy • Ložnice • Zdravotní matrace • Obývací pokoje • Předsíňové stěny •

DŮM NÁBYTKUDŮM NÁBYTKU
Černokostelecká 555 • 251 01 Říčany • Tel.: 323 60 26 84 • nabytek@nabytekpraktik.cz • www.nabytekpraktik.cz

SPECIALISTA
NA ZDRAVÝ SPÁNEK

SPECIALISTA
NA ZDRAVÝ SPÁNEK

ŠPIČKOVÉ CELOKOŽENÉ SEDACÍ
SOUPRAVY ZA CENY LÁTKOVÝCH
ŠPIČKOVÉ CELOKOŽENÉ SEDACÍ

SOUPRAVY ZA CENY LÁTKOVÝCH

Václav Vacek
tel.: 605 267 533

Na Suchopáru 166, Světice

Elektrotechnika Vacek, 
s.r.o.

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

www.vratahoudek.cz

garážová vrata
vjezdové brány
Smrková 316

251 62 Mukařov
Mobil: 602 242 653

e-mail: 
vratahoudek@seznam.cz

AKCE

 již od

20.990,-
vrata zlatý dub s pohonem,

montáží a DPH

Restaurace Pension Alesso  
Přijme

servírku
Samostatnost + profesionální přístup

Kč 17.000,-
Měsíčně

Mnichovice u Prahy, Pražská 15 - tel.  
606 232 333,  721 954 988

pension@alesso.cz



PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO

www.broukal.cz
602 238 849

Alternativní poradna zdraví 
Zina Petříková

•POMOC OD BOLESTI ZAD

•řešení autoimunitních onemocnění 
(astma, ekzémy, alergie, RS....)

•klasické regenerační svalové masáže

tel.: 736 608 977, e-mail: zina.pet@seznam.cz
Nad Koupadly 256/24, Říčany

KONTEJNERY
PÍSKY * ŠTĚRKY * SUTĚ

ZEMNÍ PRÁCE
KE KAŽDÉMU ODVEZENÉMU

KONTEJNERU DÁREK ZDARMA

M.durek@seznam.cz
TEL.: 777 322 134, 777 975 790

PROCE - WEB 

Tvorba a správa 
webových stránek

Tel. 312 315 217
www.proceweb.cz

ELEKTROSLUŽBY
INSTALACE – OPRAVY – REKONSTRUKCE

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
OPTICKÉ KABELY

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ VČETNĚ MĚŘÍCÍCH 
PROTOKOLŮ

Radek Příkop                                 777 225 665
Velenovského 585                     prikop@atlas.cz

Mnichovice okr. Praha – východ

EUNIKA, s.r.o. 
Nad Vrbami 465/2
 Praha 10, 103 00

NOVÝ PROJEKT 
DUBEČ II.

DVA BYTOVÉ DOMY
51 BYTOVÝCH JEDNOTEK 

BYTY OD 1KK až 4+2KK
TELEFON: 267 711 751
 MOBIL: 775 377 051

 775 377 055 
Email: info@amadapraha.cz 

www.amadapraha.cz



ÚVALY, Klánovická 1309, Tel/fax: 281 980 248, Mobil: 777 763 650, E-mail: zahradnictviuvaly@seznam.cz
Prodejna: ÚVALY, Klánovická 1309, Mobil: 777 763 651 Otevřeno - prodejna: Po-Pá: 8 – 18 a So 8 – 14

Zahradnictví a realizace zahrad,
zahrady a jejich údržba,

údržba veřejných ploch, zahradní jezírka,
kácení stromů, strojní zemní práce

www.zahrady-uvaly.cz

ZAHRADY PELIKÁN ZAHRADNICTVÍ A REALIZACE ZAHRADTEL.: 777 763 650

nízkoenergetické 
a pasivní domy

dřevěné konstrukce
sádrokartonářské práce
zateplení stropů a střech 
foukáním minerální vaty 

ROTAFLEX
Petr Veselý

Vlastiboř 78
392 01 Soběslav

zetesa@seznam.cz
mobilní telefon: 602 431 033

VESELÝ

ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

tel.: 603 301 565
veškeré čalounické 

práce

Jaroslav Zajíček
Mnichovice
Kovářství, stolařství, dřevostavby
Tel.: 775 983 496
Email: dilna-lievre@volny.cz
www.stavba-interiery.cz



Adresář fi rem
Antény

  ANTÉNY – Roman  LEHOVEC, 603 753 312
  ANTÉNY, TV-SAT-STA, 602 195 272

Autodoprava

  MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 602 328 807
Automobily – náhradní díly, příslušenství

  AUTOVRAKOVIŠTĚ PEUGEOT, Tehov 70, Říčany, 
723 607 150, 602 341 984, www.peugeot-centrum.cz

  BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 121
  AUTOPOTAHY. Telefony: 323 604 740, 602 370 453

Automobily, motocykly – prodej

  AUTOCENTRUM ROŠKOTA – JANOUŠEK s.r.o., 
Křenice 101, Sibřina, 323 605 313

  BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 129
  AUTO-PALACE, Na Chodovci 2457/1, Praha 4, 

267 286 860-4, www.autopalace-ford.cz
  DOLNIS – KIA, Choceradská 236, Mukařov, 

323 660 328, www.dolnis.cz
  GOLC Car, Mitsubishi, Světice, Tel.: 323 602 917, 

602 249 969, www.mistubishi-golc.cz
Automobily – servis

  AUTOCENTRUM ROŠKOTA- JANOUŠEK s.r.o., 
Křenice 91, Sibřina, 323 605 314

  AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov, 
603 522 048

  BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 121
  AUTOOPRAVNA CHUDOBA, Rooseveltova 364, 

Říčany, tel: 323 502 681, 603 140 574, 
www.partnerelit.cz, autoopravnachudoba@seznam.cz

Autoskla - klimatizace

  AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2, 
776 002 357

Barvy – laky

  BARVY – LAKY – DROGERIE, Černokostelecká 486, 
Říčany, 323 601 837, www.barvy-laky.net

Beton

  ZAPA beton, Kolovratská, Říčany, 323 602 008, 
323 603 616

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

Čerpadla – prodej

  PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 
323 602 235, 323 602 877

  V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 
323 661 731-2, www.vtmat.cz

Čalouník

  JOSEF VÁVRA, Hrusice,  603 301 565
Dřevo palivové

  BROUKAL, palivové a krbové dřevo, 602 238 849, 
www.broukal.cz

Elektromateriál a elektroinstalace

  ELEKTROMATERIÁL ŘÍČANY, Černokostelecká 53, 
Říčany, 608 903 848, www.elektro-ricany.cz

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

  ELEKTROSLUŽBY A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY, 
Radek Příkop, Velenovského  585, Mnichovice Tel.: 
777 225 665

Garážová vrata, dveře a vjezdové brány

  HOUDEK – GARÁŽOVÁ VRATA, Smrková 316, Muka-
řov, 323 660 110, 602 242 653, j.houdek@mybox.cz, 

vratahoudek@seznam.cz
  ROLLO, s.r.o., Černokostelecká, tel.: 323 602 905, 

ricany@rollo.cz
  CAG - Dveře, vrata. Telefon: 725 878 565, 

cag-strancice@novedvere.cz
Instalatérský materiál – prodej

  PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 
323 602 235, 323 602 877

  V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 
323 661 731-2, www.vtmat.cz

Instalatéři

  KARBAN PETR, Svojšovice 4, Strančice, 
323 602 073, 775 935 800

Izolace proti vodě

  IZOLAST, Forsterova 6, Říčany, 777 860 901, 
606 818 054

Izolace tepelná, fasády

  ZATEPLOVÁNÍ, ÚDRŽBA STAVEB, REKONSTRUKCE 
Telefony 312 315 210, 602 183 054

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

  ZATEPLOVÁNÍ VESELÝ, Tel.: 602 431 033, 
zetesa@seznam.cz

Jazykové školy

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

  Škola LINDA, Kupeckého 842/4, Praha 4 – Jižní 
město, Háje, telefon 272 195 831, 728 282 285

Kadeřnictví

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

Kamenictví, kamenosochařství

  KAMENICTVÍ s.r.o., Svojetice 141, Mukařov, 
323 660 252, 602 304 946

Kanalizační potrubí – prodej

  PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 
323 602 235, 323 602 877

Kovářství, klempířství a pokrývačství

  KLEMPÍŘSTVÍ SLÁMA, Sosnová 221, Mukařov, 
739 544 665

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

  Kovářství, stolařství, dřevostavby,  Jaroslav Zajíček, 
Tel.: 775 983 496, dilna-lievre@volny.cz, 
www.stavba-interiery.cz 

Koupelny – vybavení

  PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 
323 602 235, 323 602 877

  V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 
323 661 731-2, www.vtmat.cz

Malíři, lakýrníci

  MIROPLAST, Havlíčkova 320, Velké Popovice, 
323 665 276, 602 365 258

  M+S Lakýrníci, Telefon: 607 507 606
Nábytek

  ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ V. PROCHÁZKA, Zváno-
vice 160, 323 649 470, 603 203 559

  NÁBYTEK KELLY Sluštice, tel: 323 605 300, 602 316 
085, info@nabytekkelly.cz  

  NÁBYTEK PRAKTIK, Černokostelecká 555, Říčany 
  TRUHLÁŘSTVÍ  MARTIN SVOBODA, Říčany 

323 602 684
Okna

  OKNA*EU, Černokostelecká 53/17, Říčany, 

323 601 719, www.okna.eu
Počítače – prodej

  ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 603 486 362, 
info@zavacomp.cz

Počítače – servis

  ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 603 486 362, 
info@zavacomp.cz

  PROCE – WEB,  Bezručova 464/16, Říčany, 
312 315 217, www.proceweb.cz

  PROCE – POČÍTAČE,  Bezručova 464/16, Říčany, 
312 315 216, www.procecomp.cz

Podlahové krytiny, podlahoviny

  PODLAHÁŘSTVÍ, Ládví 107, Štiřín, 323 672 195, 
602 861 847

Pojištění, pojišťovny, půjčky, spoření

  GENERALI POJIŠŤOVNA A.S.
Agenturní kancelář S. Ungr
Olivova 181/6, Říčany
323 661 111, 603 474 747

  Raiffeisen stavební spořitelna a.s., 17. listopadu 607, 
Říčany, Tel.: 323 607 293, 603 446 312

  ČESKÁ POJIŠŤOVNA V. FRANĚK, Louňovice 168, 
Mukařov, 323 660 413, 603 932 472

  ČPP, PAZOUREK PAVEL, Spartakiádní 378, Bystřice, 
604 600 861

Pokrývači

  HDK, Olivova 223, Říčany,  323 631 458, 
606 472 505

  Josef Drdlík, Šindel, Hlinsko v Čechách, 
Tel. 602 831 949 

  Pokrývačství Klempířství Sláma, Tel.: 739 544 665
  Pokrývačství, Jan Dresler, 777 174 778, 

dreko-strechy@seznam.cz
Projektové práce

  Stavební povolení a další práce, Radana Šafránková, 
Tel.: 323 603 003, 739 600 950, info@stav-povoleni

  STAVBY, STAVEBNÍ DOZOR, SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, 
Tel.: 312 315 210-213, www.procestavby.cz

Překlady a tlumočení cizích jazyků

  Mgr. Denisa Pánková-Schránilová, z/do francouz-
štiny, 
i s ověřením, 731 104 429, denisasch@volny.cz 

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

Realitní kanceláře

  MNICHOVICKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o., 
Masarykovo náměstí 35, Mnichovice, 323 640 672

  RE/MAX Magic, Černokostelecká 55, Říčany, 
Tel.: 739 486 559

  AMADA,  Tel.: 267 711 751, 775 377 051, 
info@amadapraha.cz, www.amadapraha.cz

Restaurace, vinárny, kavárny

  Restaurace TOUHA, Světice, K Dálnici,  608 971 053
Rolety, markýzy

  FINESTRA STUDIO, 17. listopadu 162, Říčany, 
323 603 312, 777 701 575

Stavebniny, stavební materiál, palivové dřevo

  V-MONT s.r.o., Krabošice, Říčany, 777 243 910, 
777 809 755

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

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

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

  JASPRO PLUS, s.r.o., Pětihosty 17, 

Řádková inzerce
  Kurz základní ovladatelnosti psů všech plemen 

i kříženců pořádá ZKO Říčany na kynologickém 
cvičišti ve Strašíně od 13. 9. 2009 Přihlášky a 
informace na tel. 737 921 890 

  Zednické práce: obklady, dlažby, rekonstruk-
ce koupelen, bytů domů, zateplování budov, 
fasády. Tel.: 728 114 029

  Pronajmu 60m2 v patře zručnému řemeslníko-
vi.Tel: 606 470 756

  FRANCOUZŠTINA A ŠPANĚLŠTINA 
www.francouzstinavestrancicich.cz

  Pronajmu větší zařízenou garson. v rod. domě 
v Říčanech-Radoš., E. Beneše 467. Samost. 
vchod, terasa k posezení, klimatizace. Klidné 
prostředí. Vhodné pro mladé bezdět. manžele 
nebo pro 2-3 studenty, nebo pro zahr. prac. 
nestaveb. profesí. Volná od září 2009. 
Tel.: 603 832 163, 323 603 778, 
večer 323 601 271. E-mail: jiri_smid@iol.cz 

  Hledám práci v této lokalitě a okolí. Nabízím–
pracovitost,spolehlivost,bezúhonnost. 
Telefon: 777 260 256

  Přijmeme pečovatelku (směnný provoz) a paní 
na úklid (1/2 úvazku, DPP) do SENIOR domu 
FELICITA, Pražská 336, Vyžlovka. 
Tel. 775122404

  Pronajmu kancelář v centru Říčan. 
Informace na tel.: 728 677 285

  Koupím v Říčanech u Prahy ve staré zástavbě 
rodinný dům z první republiky v původním ,ale 
zachovalém stavu s větší zahradou v klidném 
prostředí. Tel: 323 605 123



Telefony: 602 365 236, 323 654 321
Stěhování

  MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 
603 414 075

Studnařství

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

Školy, Školky, hlídání dětí, potřeby pro děti

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

  BERUŠKA, Čestlice, 
Tel.: 605 291 521, 731 625 931, 
www.skolicka-beruska.cz 

  DĚTSKÝ KROUŽEK BERUŠKA, 
Tel,: 604 787 363, 
241 933 811, www.dkberuska.cz 
dkberuska@seznam.cz

  JESLIČKY KOŤÁTKA, Uhříněves, 
www.jeslicky-kotatka.estranky.cz

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

Těsnění oken a dveří

  EKOTĚS, Politických vězňů 1425, 
Říčany, 606 888 525, 321 698 698, 
www.tesneni-oken.cz

Sklo

  123SKLO Jan Košata, 
Tel.: 605 781 996, info@123sklo.cz

Topení – prodej

  KORAL, spol.s.r.o., Pražská 28, 
Mnichovice, 
323 641 115, 602 381 056

  PRODEJNA ZTT, Přátelství 550, 
(Pragochema), 
Uhřiněves, 271 082 214, 604 245 839

  PRONTO ŘÍČANY,  Černokostelecká 
62, Říčany, 
323 602 235, 323 602 877

  V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, 
Mukařov, 
323 661 731-2, www.vtmat.cz

Účetnictví 

  RADEK SKŘIVÁNEK, 
www.ucetnictvi-skrivanek.eu, 
323 603 631, 
info@ucetnictvi-skrivanek.eu, 

  ING. IVANA MALÁ, Zelená 248, 
Mukařov, 323 660 705,  
ivana.mala@maledane.cz

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

Výkup lesů

  BROUKAL, výkup lesů surového 
dřeva, 602 238 849

Zahradní a lesní technika

  MOUNTFIELD, Mirošovická 697, 
Mnichovice, 
323 640 584, www.mountfi eld.cz

Zahradnické práce, údržba stromů, kácení

  JAN PROCHÁZKA, Struhařov, 
Tel.: 724 111 545

  ZAHRADY PELIKÁN, Úvaly,  
Tel.: 777 763 650

Zdraví

  ALTERNATIVNÍ PORADNA ZDRAVÍ, 
Zina Petříková, 
763 608 977, zina.pet@seznam.cz

Zednictví

  ZEDNICTVÍ VADKERTI, 728 373 852
Zemní práce

  MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 
602 328 807

  DUREK Miroslav, 777 322 134, 
M.durek@seznam.cz

Žaluzie

  EKOTĚS, Politických vězňů 1425, 
Říčany, 606 888 525, 321 698 698, 
www.i-zaluzie.cz

  Žaluzie Aleš Suchý, Tel.: 728 863 201, 
www.zaluzie-suchy.cz, 
suchy.a@atlas.cz

Pronajmeme
temperovaný sklad

o velikosti 9 x 5 m, 
vybavený regály v logistickém 

centru v Oticích, 

nedaleko Říčan, 
dálnice D1, exit 15. 

Možno zajistit také 
manipulační služby 

(naskladnění, vyskladnění, 
expedice). 

Informace na telefonním čísle 
323 637 793.

největší prodejce zahradní techniky a bazénů v České republice

hledá pro centrální sklad v Všechromech
SKLADNÍKA

a
SKLADNÍKA - HOSPODÁŘE

Manuální zručnost, oprávnění na obsluhu vysokozdvižných vozíků
a zkušenosti s prací ve skladu vítány, nástup možný ihned.

Písemné nabídky zašlete co nejdříve na adresu:
Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice
vladimir.mika@mountfield.cz  tel: +420 724 016 399

ROLLO s.r.o. 
pob. Říčany , ul.Černokostelecká

tel: 602 778 731,
email: info@rollo.cz

Hledá: 

ELEKTRIKÁŘE - MONTÉRA
›pro montáže vrat, vjezd. bran,

rolet apod.
›HPP, výhodné plat. podmínky

Ruční výkopové 
práce-demolice.

Údržba a sekání zahrad.
tel.:777 322 134, 777 975 790

M.durek@seznam.cz

Stavební povolení
- stavební povolení 
  pro rekonstrukce 
  a zateplení panelových domů,  
  pro novostavby a rekonstrukce   
  rodinných domů, chat,
  chalup a bytů
- ohlášení staveb 
- kolaudace
- zábory pozemků 
- zajištění dotace 
  „Zelená úsporám“ aj.

 Radana Šafránková  
 Alšova 801/18 
 251 01 Říčany

 tel/fax:323603003 
 mobil: 739 600 950

 e-mail: info@stav-povoleni
 www.stav-povoleni.cz

ZEMNÍ PRÁCE
KONTEJNERY

UHLÍ, DŘEVO, ŠTĚRKY, PÍSKY
602 36 52 36  323 654 321

Pětihosty — Vávrův statek
www.jaspro.cz vladimir.vavra@volny.cz

tel.: 724 111 545

Rizikové kácení 
a prořezávání, 
péče o zeleň.

Jan Procházka
Struhařov

PROCE - POČÍTAČE

PRODEJ A SERVIS
MODERNIZACE PC

INTERNET a DOMÁCÍ SÍTĚ

Tel. 312 315 216 
www.procecomp.cz



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

Obchodní ředitel: Ing. Roman Zapletal, tel.: +420 733 724 082, +420 222 749 037, e-mail: zapletal@hewer.eu

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

as veletrh  a výstav je za dve mias veletrh  a výstav je za dve mi
zajist te si v as pro Vaši  rmuzajist te si v as pro Vaši  rmu

reprezentativní

s  remní prezentací
CD/DVD

•   elektronické katalogy, ceníky, prezentace produktů, video a audio...

Nabízíme Vám 
•  bezkonkurenční poměr cena/kvalita, výroba již od 100 kusů 

•  vysoce kvalitní plně bezokrajový potisk, barevně věrný, extrémě odolný 

vůči tekutinám i mechanickému poškození

•  možnost dodávky včetně duplikace nebo pouze potištěná média

•  duplikace na přesných a výkonných průmyslových zařízeních

•  široký výběr obalů, od standardních až po luxusní na zakázku vyráběné

•  možnost expresních termínů  

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

BENO Říčany, s.r.o. 
Říčanská 1818 
251 01 Říčany 
www.benoricany.cz 

ŠkodaOctavia Classic s motorem 
1,4 MPI/59 kW je teď od ŠkoFINu 
za 349 900 Kč. Po zaplacení 30 % 
pořizovací ceny budou Vaše 
měsíční splátky včetně pojištění 
od České pojišťovny pouhých  
4 999 Kč. V ceně vozu je rozsáhlá 
výbava. A pak že si takový vůz 
nemůžete dovolit.

Zůstatková hodnota vozu činí 60 000 Kč. Platí 
při financování po dobu 5 let s RPSN 6,28 %.

SIMPLY CLEVER

SPLÁTKY KLESLY OPRAVDU HLUBOKO: 
OCTAVIA ZA 4 999 Kč MĚSÍČNĚ

Kombinovaná spotřeba  
a emise CO2 vozu Octavia:  
4,4-7,4 l/100 km, 114-176 g/km


