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Milí čtenáři!
Vítejte po měsíční prázdninové pauze. 

Opět vám přinášíme zajímavé informace 

z našich měst a obcí. Pokud jste nenašli 

žádnou zmínku o tom, co se stalo „u vás“, 

neváhejte a dejte nám prosím vědět. Chce-

me přinášet zprávy ze všech obcí „ze zápra-

ží“ – i z těch nejmenších. 

Často mi telefonujete nebo píšete, že jste 

časopis nedostali do schránky. Distribuci 

Zápraží zajišťuje Česká pošta a společnost 

Mediaservis. Roznášku většinou provádějí 

brigádníci. Každý z nich si určí svoji trasu 

a díl časopisů, který připadá na jednotlivé 

obce, rozhodí do schránek. Jen podotýkám, 

že v žádném případě nemůžeme pokrýt 

všechny adresy v obcích. Proto se může 

stát, že jeden měsíc dostanete a další nikoliv 

– zkrátka se změnil brigádník a roznáší po 

jiné trase. Pokud ale máte pocit, že k vám 

do obce nedorazil žádný výtisk Zápraží nebo 

podezřele málo, určitě nám napište konkrétní 

tiráž
Zápraží, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou. 
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adresy (na které Zápraží chodilo a nyní ne). 

Díky těmto informacím můžeme zkontro-

lovat distribuční firmy a jejich pracovníky. 

Stejně tak nám dejte vědět, pokud byste 

někde objevili vyhozenou celou hromadu 

Zápraží. Sice doufáme, že se tak neděje, 

ale nebyl by to první případ, kdy si „rozna-

šeči“ takhle ulehčili práci. Tím samozřejmě 

nemyslím poctivé listonoše České pošty.

V minulém čísle jsme také otiskli dis-

tribuční místa, na kterých můžete Zápraží 

získat (samozřejmě i zde je počet výtisků 

omezen). Seznam je k dispozici i na strán-

kách www.zaprazi.eu 

Mějte se hezky

Helena Vlnařová
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Téma Zápraží

Skateparková dráha na hřišti 

Strašínská v Říčanech byla vybu-

dována v druhé polovině roku 2006 

za finanční spoluúčasti, kdy město 

Říčany obdrželo státní účelovou 

dotaci v rámci Programu prevence 

kriminality na místní úrovni – Part-

nerství pro rok 2006 Ministerstva 

vnitra ČR.

Stavebním úřadem bylo následně 

vydáno rozhodnutí o povolení pro-

zatímního užívání do 30. 6. 2007. 

V květnu 2007 bylo provedeno 

měření hluku Zdravotním ústavem 

se sídlem v Kolíně s naměřenou 

hodnotou 46,3 dB, tedy v hladině 

hygienického limitu stanoveného 

nařízením vlády č. 148/2006 Sb. 

Jak vyplývá z protokolu, bylo mě-

ření provedeno mimo jiné za účasti 

majitele přilehlého objektu č.p. 456 

v ulici Úzká.

V červenci 2007 vydala Krajská 

hygienická stanice souhlasné sta-

novisko pro vydání kolaudačního 

rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí 

na stavbu nabylo právní moci dne 

27. 12. 2007.

Kdo má pravdu v kauze 
Problémy a dohady kolem skateparku na hřišti v Říčanech 

v Radošovicích se táhnou už od začátku jeho stavby v roce 

2006. Obyvatelé bydlící v sousedství si stěžují na hluk, který 

jim znepříjemňuje život. Naproti tomu rodiče teenagerů jsou 

spokojení, že město konečně něco udělalo i pro starší děti.

V září 2008 byl reklamován 

u zhotovitele stav povrchu skatepar-

kové dráhy, zejména z hlediska de-

formace desek tvořících pojezdové 

dráhy. V březnu 2009 vydal Sta-

vební úřad rozhodnutí, kterým po-

zastavil užívání dráhy s podmínkou 

opravy dráhy a následným provede-

ním měření hluku.  V polovině roku 

2009 byla zhotovitelem v rámci 

reklamace instalována nová vrstva 

povrchových desek včetně polyure-

tanového nátěru. 

Po opravě povrchu dráhy bylo 

provedeno nové měření hluku spo-

lečností  EKOLA Group s.r.o., a to 

opět za účasti majitelů přiléhajících 

objektů č.p.468 v ulici Tyrše Fug-

nera  a č.p. 456 ulici Úzká. Pouze 

v jednom měřícím bodu, a to u ob-

jektu č.p. 468 bylo naměřeno 49,5 

±2 dB, což bylo v povoleném hy-

gienickém limitu, ale v důsledku 

povolené tolerance měření došlo 

k posunutí povolené hladiny hygie-

nického limitu do pásma nejistoty. 

Orgány města Říčany po té roz-

hodly o realizaci víceúčelové dře-

věné trámové stěny oddělující hřiš-

tě Strašínská od ulice Tyrše Fugnera 

a v říjnu 2009 bylo vydáno územní 

rozhodnutí na její zhotovení. 

V dubnu 2010 byla stěna dokon-

čena a v té souvislosti vydala Kraj-

ská hygienická stanice na základě 

žádosti města Říčany závazné stano-

visko se souhlasem zkušebního pro-

vozu na 90 dní za účelem možnosti 

realizovat měření hluku. Tato sku-

tečnost byla oznámena Stavebnímu 

úřadu, který svým sdělením konsta-

toval, že zkušební provoz respektive 

související měření je součástí ulože-

né povinnosti stanovené v rozhod-

nutí o přerušení provozu dráhy.

Dne 19.6. 2010 bylo po předcho-

zím vyrozumění majitele objektu, 

kde byla naměřena hladina hluku 

v pásmu nejistoty, provedeno mě-

ření hluku oprávněnou společností 

EKOLA Group, s.r.o. Po vydání 

souhlasného stanoviska Krajské 

hygienické stanice Středočeského 

kraje a sdělení Stavební úřadu byla 

dne 30. 7. 2010 skateparková dráha 

uvedena do řádného provozu. 

K samotným reakcím občanů ať 

už negativním či pozitivním, na 

skateparkou dráhu je třeba uvést, 

že v průběhu roku 2009 město 

Říčany přímo či nepřímo řešilo 

postupně následující podněty: stíž-

nost na Ministerstvo vnitra – od-

bor prevence kriminality, stížnost 

na Policii ČR v Říčanech, petici 

za odstranění skateparku, petici 

za zachování skateparku, petici za 

odstranění betonových překážek 

na skateparku, stížnost veřejnému 

ochránci práv, stížnost oblastnímu 

inspektorátu práce, stížnost Všeo-

becné zdravotní pojišťovně ČR.

Všechny shora uvedené podně-

ty byly postupně projednány tak, 

aby v maximální možné míře a za 

daných podmínek byly objektiv-

ně vyřešeny. Ze žádného podnětu 

u orgánů provádějících kontroly 

dodržování zákona nebyl vyvozen 

ve vztahu k městu Říčany negativ-

ní závěr.

Na závěr je potřeba z hlediska ob-

jektivních skutečností konstatovat, 

že poloha a umístění hřiště Strašín-

ská včetně sokolovny je historické 

a bylo jen otázkou času a finančních 

možností, kdy se rozvinou dostup-

ností pro všechny věkové kategorie 

návštěvníků je oprávněná. Jistě, že 

náctileté děti a mládež jsou v mno-

ha ohledech problémovou kategorií. 

Není však možné je opomíjet při 

budování veřejně přístupných ploch 

pro trávení volného času. Toto sta-

novisko města potvrdilo také nedáv-

né veřejné fórum 10P – Desatero 

problémů, kde občané definovali 

jako jeden z největších nedostatků 

Říčan málo sportovních ploch právě 

pro starší d  ěti.

Ing. Pavel Sladkovský, vedoucí 

Odboru správy majetku 

Dětské hřiště se 

skateparkem má 

provozní hodiny v létě 

do 20 hodin a v zimě 

do 17 hodin. Kluci, 

kteří na rampě jezdili, 

potvrdili, že zavírací 

dobu kontrolují 

strážníci. A někdy 

je prý vyhazují dost 

hrubě. Všichni se 

shodli, že na skate 

rampu chodí rádi a že 

o žádných tahanicích 

kolem provozu nic 

nevědí. 

Před pár lety se radní města 

Říčany rozhodli zbudovat skate 

rampu. Toto své chvályhodné 

rozhodnutí však podložili ne-

šťastným rozhodnutím umístit 

toto zařízení do obytné zóny.

Občané z okolí žádali změnu 

plánu, psali petice, vše bezvý-

sledně. Rozhodnutí bylo do-

konáno a skatepark zbudován. 

Nastal však problém. Hluk 

rampy byl velice neúnosný, 

ale pro kolaudaci bylo potřeba 

schválení Krajskou hygienic-

kou stanicí… Tak se zajistilo 

měření hluku, ale ne u nejbliž-

ších obytných domů, ale o not-

ný kus dál v ulici Úzká, pod 

svahem a za hradbou bujné ve-

getace. To mohli umístit čidla 

rovnou v Honolulu. Samozřej-

mě, se výsledek měření byl pro 

úřad uspokojivý. 

Nastaly však potíže. Dnes 

a denně rampa při provozu vy-

dává velmi nepříjemný hluk, 

který ruší veškerou zástav-

bu v okolí sedm dní v týdnu 

nevyjímaje soboty a neděle. 

Neděle je všeobecně považo-

vána za den pracovního klidu. 

Je to dáno i vyhláškou, kterou 

ovšem samotný MěÚ nedodr-

žuje. Nyní je celé dny produ-

kován hluk v nepravidelných, 

krátkých intervalech o síle 54 

-60 dB. Tento nepravidelný 

hluk je velice nepříjemný. Na 

stejnoměrný hluk z ulice si 

zvyknete. Na tohle ne! Skoky 

na skatu znějí obdobně jako 

výstřely z pušky. 

Až situace byla neúnosná 

a provedla se oprava povrchu, 

která měla hluk snížit. Nové 

měření se tentokrát provedlo 

dokonce u nejbližších obytných 

domů u skate rampy a navíc 

i v obytném patře, kde se mělo 

V Uhříněvsi si 
nikdo nestěžuje

V našem regionu funguje ska-
tepark ještě například v Uhříně-
vsi. Zeptala jsem se proto tajem-
nice Úřadu městské části Praha 
22 - Uhříněves Ing. Olgy Jandové, 
zda musí čelit obdobným problé-
mům jako v Říčanech. „Žádné 
stížnosti občanů a návrhy na zru-
šení skateparku jsme naštěstí řešit 
nemuseli. Možná je to dáno loka-
litou – park leží dostatečně dale-
ko od obytných domů, v blízkosti 
železnice. Kromě skate rampy zde 
byl vybudován lanový labyrint 
a písek, aby měly vyžití i malé děti. 
Jediné problémy, které se vyskyt-
ly, bylo užívání alkoholu v areálu 
a drobné potyčky mezi teenagery. 
A protože máme zájem, aby zde 
bylo bezpečno a příjemně pro 
všechny, zavedli jsme časté kont-
roly městské policie.

Na podnět občanů jsme však 
museli přesunout originální her-
ní prvek na jednom hřišti. Šlo 
o vysokou věž, ze které prý děti  
koukaly lidem na pozemek. Takže 
i u nás musíme reagovat na nej-
různější podněty obyvatel,“ uza-
vřela paní tajemnice. 

Helena Vlnařová    

měřit už dávno. A najednou světe 

div se po druhé, ono to nevyšlo. 

Jaké překvapení. Hotovo.

Potvrzeno. Po celou dobu ně-

kolikaletého provozu byly hluko-

vé limity překračovány a stížnosti 

prudilů jsou oprávněné. Tak co 

s tím. Přemístění rampy? Kam? 

Náhradní lokalita nám byla na-

vrhnutá na jednání se starostkou 

Adrienou Mrázovou v únoru 2009. 

„Hele mami a tati, to nemyslíš váž-

ně, abych chodil jezdit až k Ivecu. 

Udělej s tím něco!!!“ „To víš že 

ano miláčku, já něco vymyslím.“ 

Přeci nemůžeme po mládeži chtít, 

aby se chudinky trmácely  až ně-

kam k Ivecu, tak těm prudilům 

nakukáme, že na přemístění ne-

jsou peníze. A je to. Pak náhle je 

v extrémně zadluženém rozpočtu 

města vyčarováno  přes 750 000 Kč 

na výstavbu protihlukové (ale co 

když to znovu nevyjde? – raději 

ji nazvěme multifunkční dřevěnou 

trámovou stěnou). Opět protesty 

obyvatel – petice. Kašleme na ně. 

My tomu rozumíme nejlépe. Proč 

ztrácet čas před tím daleko levněj-

ší počítačovou simulací, zda stěna   

skutečně zabrání šíření hluku. Po-

stavíme a hotovo. Z naší kapsy to 

není, ať se obyvatelé třeba staví na 

hlavu. Rány míčem do dřevěné stě-

ny jako výstřely z děla. To mají za 

to, že si dovolili stěžovat. Ale kru-

ci, oni na to upozorňovali už dřív? 

Tak tam dáme dodatečně za brány 

sítě. Ale jen do výše branek, aby si 

stejně pořádně užili.

Nové měření hluku 19. 6. 2010. 

Tentokrát nazvané vedoucím in-

vestičního odboru panem Halam-

kou jako transparentní. Inteligentní 

skejtaři při spatření velkého vozu 

s nápisem měřící vůz ihned po-

chopí, že dnes by se určitě jezdit 

nemělo. Přesto zástupce města 

pan Waldemar Müller doprovázen 

Město se snažilo všechny stížnosti objektivně řešit

strážníkem městské policie zbě-

sile běhá po skate parku a odhá-

ní ty, co nechápou a chtějí jezdit. 

Proboha tihle si snad chtějí dnes 

zahrát fotbal, to nemyslí vážně, 

koukejte vypadnout. Přijďte zít-

ra, až se nebude měřit. 

Kdy skončí ta šaráda? Moc 

zábavné to není, spíš smutné, 

co dokáží volení představite-

lé obce. Kdy konečně pocho-

pí, že fašistickými metodami, 

lhaním, podrazy, deformací 

průkazných měření a ani nasa-

zením úderné jednotky, která 

bude prudilům po nocích ničit 

fasády domů barvou  a způsobí 

jim škody v desítkách tisíc, ne-

dosáhnou cíle. Od března 2009 

je skatepark používán přes zá-

kaz stavebního odboru bez ofi-

ciálního povolení a za trochu 

slušnějšího počasí je v provozu 

každý den od rána do večera. 

Stavební odbor v Říčanech 

vydal povolení rampu užívat 

pouze na den měření - jindy by 

měla městská policie konat, ale 

zřejmě dostala pokyn z Měst-

ského úřadu nezasahovat.

Ing.Otto Hofmann, 

Občanské sdružení 

Radošovice

Radní 
udělali 
špatné 
rozhodnutí

O stanovisko k celé 

problematice jsme požádali 

obě dotčené strany – MěÚ 

Říčany a předsedu občanského 

sdružení, které vzniklo právě 

kvůli protestům proti skateparku.

skatepark?!
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Život v kraji

Na zámku Berchtold v Kunicích-

-Vidovicích nezapomněli na děti 

ani o prázdninách a přichystali pro 

ně „Rytířské slavnosti“. Šermířské 

skupiny představily divákům nej-

různější historicky doložené tech-

niky ozbrojeného boje a také před-

vedly současnou sebeobranu. Děti 

se mohly zapojit do vybraných scé-

nek a akcí, či vyzkoušet své schop-

nosti v plnění „rytířských“ i jiných 

sportovních disciplín. Střílelo se 

z luku, bojovalo nad propastí, nebo 

házelo kopím na kance. Změřit síly 

mohli i dospěláci.

Říčanská Olivovna nabízí ubytování 

pro třicet lidí, kteří byli postiženi 

nedávnými povodněmi. Olivova 

nadace se postará o uhrazení 

nákladů spojených s pobytem 

a Olivova dětská léčebna, o.p.s., 

poskytne odbornou péči. Léčebna 

spolupracuje na výběru potřebných 

spolu s humanitárními organizace-

mi ADRA, Diakonie ČCE, Člověk 

v tísni a kontakty získává i přes far-

nosti různých křesťanských církví. 

Ředitelka léčebny Mgr. Zdeňka 

Provazníková jela na Frýdlantsko 

vyjednávat osobně. 

OLIVOVA 
DĚTSKÁ 
LÉČEBNA 
nabízí pomoc

V Čestlicích na farní zahradě 

se uskutečnil pátý ročník Dobro-

bazaru. Přišly více než dvě stovky 

návštěvníků a celkem se vybra-

lo 73 789 Kč. „Z vybrané částky 

máme velkou radost a děkujeme 

sponzorům a všem, kteří nám vě-

novali věci do prodeje i těm, jenž 

si je koupili,“ uvedla Renata Skalo-

šová. Na příjemné akci se rozhod-

ně nikdo nenudil. K dispozici byl 

dětský koutek na hraní, výtečné ob-

čerstvení a k dobré zábavě přispěla 

i živá hudba – letos zahrály skupiny 

Mysfary a Sax & Rhythm.  

Výtěžek z dobročinné akce ten-

tokrát poputuje do Domácího hos-

pice Cesta domů. Symbolický šek 

předal po bohoslužbě v kostele sv. 

Dobrobazar pomůže hospici 
CESTA DOMŮ

Organizátoři 

připravili 

pro všechny 

přítomné 

úžasné 

pohoštění

Prokopa hlavní organizátor Pavel 

Pisk. Po mši se mohli zájemci se-

jít s lidmi ze zdravotnického týmu 

Domácího hospice Cesta domů 

a dozvědět se něco víc o jejich 

práci. Lékařky Jana Valjentová 

a Radka Šafářová a vrchní sestra 

Anna Krutská mluvily o fungování 

hospice, o paliativní péči, a o tom, 

jak vnímají svou profesi. Debata 

kolem kulatého stolu v zahradním 

altánu se stočila i ke zkušenostem, 

které mají s umíráním někoho blíz-

kého sami farníci. Téma ne lehké, 

ale patřící k cestě každého z nás. 

Paní Skalošová nám dále prozra-

dila, že se už nyní rozhoduje, komu 

pomůže výtěžek z příštího Dobro-

bazaru. 

Putovní výstava fotografií „Jak 
se žije v mateřských centrech 
Středočeského kraje, aneb MC 
jako služba rodině“ byla v okre-

se Praha – východ slavnostně za-

hájena v areálu ZŠ Kostelec nad 

Černými lesy. Svoji činnost zde 

představila mateřská centra Tudy 

z nudy z Jevan, Kolečko z Kos-

telce n. Č. l., Mraveniště Říčany 

a MC Mukařov-sko. K vidění 

byly nejen fotografie mapující 

činnost center, ale také ukázky 

nejrůznějších ručních prací. Každé 

mateřské centrum si navíc pro ná-

vštěvníky přichystalo veselé úko-

ly a výtvarné dílny. Velký potlesk 

sklidila i vystoupení dětí a bub-

linová show.  Nedílnou součástí 

výstavy je i kniha přání, vzkazů 

Jak se žije v mateřských 
centrech

Milan Němec, prezidentka Sítě 

mateřských center Mgr. Rut Ko-

línská, koordinátorka Sítě MC ve 

Středočeském kraji Jiřina Chle-

bovská a ředitelka kostelecké ško-

ly Mgr. Lenka Lasáková. 

„Cílem celé výstavy je přiblížit 

široké veřejnosti práci mateřských 

center jako kompletní služby pro 

rodinu,“ upřesnila Jiřina Chle-

bovská. „Mateřská centra nejsou 

jen místem setkávání maminek na 

mateřské dovolené, ale nabízejí 

aktivní způsob trávení volného 

času a opravdu široké spektrum 

služeb pro celou rodinu. Zahrnují 

v sobě aktivity zaměřené na soci-

ální, kulturní, sportovní, vzděláva-

cí, kreativní i ekologickou činnost. 

Mateřská centra se snaží zlepšovat 

kvalitu každodenního života uvnitř 

společnosti.“

a pozdravů pro mateřská centra 

našeho kraje, které píší návštěvní-

ci výstavy do obrysu své dlaně. 

Zahájení výstavy moderovala se 

šarmem sobě vlastním Hana Heř-

mánková – spoluzakladatelka o. s. 

Tudy z nudy. Přítomné pozdravili 

krajský radní pro oblast školství, 

mládeže a tělovýchovy PaedDr. 

Kdo trefil 
kance?

Na zámku Berchtold se bojovalo

MUDr. Jana Valjentová přebírá symbolický šek s částkou 

určenou na provoz Domácího hospice Cesta domů.

Návštěvníci si 

mohli koupit 

nejrůznější 

zboží, a tak 

přispět na 

dobrou věc.



Dana Drábová je 

žena činu a neváhala 

si vyzkoušet těžkou 

hornickou práci

„S muži 

pracuji 

ráda. 

Když je 

problém, 

vše si 

vyříkáme 

a vzduch 

se vyčistí,” 

říká Dana 

Drábová 
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Osobnosti regionu

JADERNOU ENERGETIKU  nelze dělat bez pokory 

nologiím. Otázkou je, do kdy to bude fungovat. 

Ekonomika Číny expanduje ve všech směrech 

obrovským tempem a může nastat situace, kdy 

se tato země rozhodne, že si může dovolit dělat 

jadernou energetiku po svém. Ale já to opravdu 

nepředpokládám. Víte, tento svět drží pohroma-

dě celá řada mezinárodní úmluv, konvencí a vzá-

jemných záruk. Kdyby se jedna země od tohoto 

systému oddělila, začnou se křehké vztahy naru-

šovat a celosvětový řád se rozpadne. A to neplatí 

pouze v jaderné energetice. A já se domnívám, 

že takové riziko si nedovolí ani Čína. 

Vznikají nějaké nové technologie na získá-
vání energie z jádra?

Jádro pro výrobu elektřiny nás provází zhru-

ba šedesát let. Což není dlouhá doba. Zatím se 

podařilo vytipovat, jaké druhy reaktorů jsou do-

statečně bezpečné, provozně spolehlivé, a také 

ekonomické. A ty se postupně vylepšují. První 

generace reaktorů se začala uvádět do provozu 

kolem roku 1955. Od roku 1995 se hovoří o ge-

neraci 3 nebo 3+, protože toto odvětví zažívalo 

útlum a příliš se nestavělo. Ale vývoj samozřejmě 

nespal. Pokud se budou v Temelíně stavět další 

bloky, budou vycházet ze stejného principu, ale 

technologie a použité materiály budou odpovídat 

právě generaci 3+. V současné době  je na světě 

v provozu 440 reaktorů a většina z nich funguje 

na stejném tlakovodním principu jako Temelín 

a Dukovany. Tyto reaktory spotřebovávají uran, 

jehož zásoby na Zemi se pomalu tenčí. Proto vý-

voj generace 4 směřuje k tomu, aby byl uran da-

leko lépe využitelný a k jaderné fúzi. Ale i nadále 

budou reaktory pracovat na stejném principu.  

Jak to vypadá s dostavbou Temelína?
Byl vyhlášen tendr a přihlásili se tři uchazeči 

z Francie, USA a Ruska. Kdo to vyhraje, je zatím 

ve hvězdách. Z hlediska našeho úřadu všichni 

uchazeči splňují daná bezpečnostní kritéria. Před-

pokládá se, že výběrové řízení skončí do roku 

2012 a potom začne náročné jednání pro získání 

stavebního povolení. V této fázi bude hrát velkou 

roli Úřad pro jadernou bezpečnost. Když všechno 

dobře půjde, začne ČEZ stavět kolem roku 2015, 

a první z bloků by mohl být hotov 2022. 

Poměrně často vystupujete v médiích 
a odpovídáte na nejrůznější dotazy. 
Co vás nejvíce rozčílí?

Nejvíce mě naštve, když dostanu otázku, zda-li 

je jaderná energetika bezpečná, když na Temelíně 

bylo tolik nehod. To ale není pravda! Za deset let 

se nestala na Temelíně jediná událost, která by 

se dala označit jako nehoda. Vždy šlo o provoz-

ní události, které bezpečnostní systém zachytil 

a vyřešil. Jednou z přetřásaných událostí bylo, 

že se nezavřel ventil a někam odtekla voda. Ano! 

Nemá se to stát, kdyby se to dělo často, určitě by 

to nebylo v pořádku. Na druhou stranu, projekt 

s tím počítá. Voda vytekla do zařízení, které je pro 

tyto úniky určené. Nic se nestalo a nikdo nebyl 

ani náznakem ohrožen. Teď se mě na tyto „neho-

dy“ opět zeptal jeden redaktor z německé televize 

ARD. Na druhou stranu chápu, že se tato otázka 

nabízí a mě nezbývá než trpělivě znovu opakovat, 

že se na Temelíně žádné nehody nestaly. 

Hodně mě také mrzelo, když jsme nevládním 

organizacím vystupujícím proti jaderné energii 

vysvětlili spoustu věcí. Oni poděkovali, poký-

vali hlavou a do tisku pustili prohlášení, že se 

nic nedozvěděli a Temelín je nebezpečný. Jsou 

tedy vůbec ochotní poslouchat a zamyslet se 

nad tím, co jim partner v diskuzi říká? 

Přitom o jaderné energetice dokážete 
hovořit velmi srozumitelně…

To nebylo tím, že by nepochopili. Spíše ne-

chtěli. Jinak se samozřejmě snažím vysvětlovat 

problematiku tak, aby ji pochopil každý a tak 

zmizely zbytečné obavy a předsudky. Není těž-

ké používat odborné výrazy, cizí slova a mlu-

vit v náznacích, ale já jsem obyčejná ženská, 

a proto mi nedělá problém vyjadřovat se oby-

čejně. Spousta odborníků mluví svým jazykem 

Prý jste se ke studiu jaderného inženýrství 
rozhodla, protože jste byla tímto oborem 
fascinována. Je to pravda?

Není! To mi bývá často podsouváno, že jsem 

milovala fyziku, matematiku a madam Curie 

Sklodowskou již od mládí. Důvod byl až jed-

noduše pragmatický a ne tak vznešený. Shrnula 

jsem své možnosti a ke studiu si vybrala obor, 

který jsem měla předpoklady nejsnadněji zvlád-

nout. Pravda je, že mi matematika a fyzika šly 

lépe než humanitní předměty, ale zároveň jsem 

neměla ráda deskriptivní geometrii. Stavárna či 

strojárna tedy nepřicházely v úvahu. Zrovna tak 

jako počítače a programování. Tyto obory ne-

byly tehdy tak rozšířené a dostat se například 

na automatizované systémy řízení na ekonom-

ce nebylo bez řádného kádrové profilu rodiny 

možné. Tak na mě v podstatě Fakulta jaderná 

a fyzikálně inženýrská ČVUT zbyla.  

Proč větší procento dívek studuje humanit-
ní obory než technické? Mají k tomu větší 
předpoklady než chlapci? 

To si nemyslím a takové všeobecné rozdě-

lení nemám ráda. Víte, každá životní situace 

je výsledkem mnoha okolností a náhod. Pokud 

se mladý člověk rozhoduje k dalšímu studiu, je 

ovlivněn mnoha faktory. Samozřejmě musí mít 

k danému oboru vlohy, ale důležitou roli hrají 

i učitelé, kteří mohou žáka nějakým směrem 

nadchnout a také podpora rodiny. Já jsem napří-

klad v tomto směru měla obrovské štěstí na vy-

nikají kantory, a to na základní škole v Pyšelích 

Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost řídí od roku 

1999 rodačka z Pyšel 

Ing. Dana Drábová PhD. 

Ačkoliv jsme si měly povídat 

o oboru, který nepatří zrovna 

k běžným konverzačním 

tématům, těšila jsem se. 

Paní Drábová totiž 

i o reaktorech dokáže vyprá- 

vět hezky a srozumitelně… 

a laik jim nemůže porozumět. A to se netýká 

jen jaderné energetiky. Když někdy slyším naše 

politiky nebo manažery velkých společností. 

Mluví, mluví, ale v podstatě neřeknou nic. 

Veřejnost se nebojí jenom vlastního 
provozu jaderných elektráren, ale také 
radioaktivního odpadu…

Existuje mnoho druhů toxického odpadu, 

který se různě uskladňuje a ne vždy podle bez-

pečnostních regulí. O tom veřejnost neví, a proto 

si s tím neláme hlavu. Jaderné elektrárny produ-

kují nebezpečný odpad, ale v malém množství, 

je bezpečně uložen a navíc své toxické účinky 

pomalu ztrácí. Jedno úložiště funguje u Litomě-

řic, kam se vozí institucionální odpad – to zna-

mená ze zdravotnictví a průmyslu. Pro jaderné 

elektrárny funguje v Dukovanech. Potom ještě 

musíme řešit, co s vyhořelým palivem. Tuna 

čerstvého jaderného paliva vydrží pracovat čtyři 

roky. Když vyhořelé palivo z reaktoru vytáhne-

me, máme stále tunu – uran tvoří 950 kg a zbytek 

jsou dlouhodobě radioaktivní produkty. Dnešní 

technologie bohužel neumožňují z uranu využít 

více energie. A protože se světové zásoby uranu 

tenčí, vyvíjejí se nové postupy, které by umož-

nily odstavené palivo znovu recyklovat a použít. 

Už víme, že to jde. Ale zatím je to velice drahé.   

 

Patříte mezi pyšelské rodáky. 
Žije se vám zde dobře?

Když se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte, ko-

lik se toho zde udělalo. Ano, jsem v Pyšelích 

spokojená a pokud se nestane něco nepředvída-

telného, nehnu se odtud.

Pracujete v místním zastupitelstvu. 
Co vás k tomu vedlo?

Jako zastupitel pracuji už čtvrté volební ob-

dobí. Na začátku mě oslovil starosta Stanislav 

Vosický, kterému věřím, že to s obcí myslí dob-

ře. A tak jsem si řekla, proč nečinně sedět a také 

nepřiložit ruku k dílu. 

Byla jste v létě někde na dovolené?
Velkou část pracovního programu tvoří mezi-

národní kontakty, takže hodně cestuji. Proto když 

si chci opravdu odpočinout, zůstávám doma, čtu 

si a nebo relaxuji při procházce se psem.

Helena Vlnařová

i na gymnáziu v Říčanech. Svůj díl na tom mají 

i společenské konvence, které v nás zakořenily 

představu, že je vhodnější, aby dívka šla studo-

vat pedagogickou fakultu než jadernou. Možná 

je to spojeno s obavou, jak v budoucnu sklou-

bí práci s péčí o rodinu. Přece jenom učitelky 

chodí domů dříve než vědecké pracovnice. Ale 

v podstatě si myslím, že každý si může vybrat 

jakýkoliv obor a být v něm dobrý. Stačí jen chtít 

a samozřejmě mít trochu nakloněné okolnosti. 

Pracuje ve státním úřadě pro jadernou 
bezpečnost hodně žen?

Co se týče přímo jaderné bezpečnosti, tam 

mnoho žen není. Ale náš úřad má kromě jader-

ných elektráren na starosti nejrůznější zdravot-

nické a průmyslové obory, ve kterých se hlídá 

radiace. A tam pracuje hodně žen. Kontroluje-

me na sedm tisíc subjektů – od zubních rent-

genů až po onkologická oddělení. Pro zajíma-

vost uvedu, že prozařovací metoda se používá 

například při stavbě silnic, aby se zjistilo, zda 

je povrch dostatečně zhutněný.  

 

Je náročné pro váš úřad sledovat nové tech-
nologie? Předvídat, co může být hrozbou…

Tento obor je hodně mezinárodně provázaný. 

V podstatě je to nutnost. Není možné, aby si 

nějaký stát dělal, co chtěl. A to v oblasti bez-

pečnosti provozu již postavených elektráren, 

tak i ve výzkumu. Nové vznikající technologie 

sledují mezinárodní týmy již od počátku vývo-

je a samozřejmě se vypracovávají závazná do-

poručení. Zjednodušeně řečeno – není možné, 

aby se někde objevila nová technologie a nikdo 

nevěděl, jak vznikala a zda je bezpečná. Navíc 

jsme členy Evropské unie, takže jsme vázáni 

evropskou legislativou. Bez mezinárodní spolu-

práce to zkrátka nejde a zejména po Černobylu. 

Jaderná komunita obezřetně sleduje každý nový 

počin, protože nikdo nemá zájem, aby se stala 

nějaká nehoda a vrhla negativní světlo na celý 

obor. Společnost by jaderným elektrárnám pře-

stala věřit, tak jako se to stalo po Černobylu.

Jaká nyní ve světě panuje situace? Získaly 
si jaderné elektrárny důvěru veřejnosti? 

Určité obavy budou přetrvávat vždy. Ale ono 

je to dobře! Jaderná energetika se dá dobře 

a bezpečně zvládnout, ale je nutná neustálá me-

zinárodní spolupráce, kontrola a také pokora. 

Důležitou úlohu hraje stát, který musí donutit 

energetické společnosti, aby nezvyšovaly svoje 

zisky na úkor bezpečnosti.

Jaderných elektráren bude určitě přibývat. 

Velký rozmach plánuje Čína.

Je například Čína ochotná podrobit se 
mezinárodním předpisům? 

Ani taková velmoc jako Čína si nemůže do-

volit stavět a provozovat jaderné elektrárny bez 

spolupráce ostatních zemí. Kdyby Čína porušila 

pravidla, svět omezí přístup k důležitým tech-

Bývalá Československá 

socialistická republika se okolo 

roku 1960 rozhodla, že půjde 

cestou mírového jaderného 

programu. Tehdy vznikla 

Československá komise pro 

atomovou energii, která měla 

dva úkoly – rozvíjet výzkum 

a také dozorovat elektrárny. 

Rozvíjela se až do rozpadu 

republiky. Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost, který je 

přímým nástupcem „komise“ 

vznikl 1. 1. 1993. 



„Áj dont andrstend...“
Podzimní zápisy v jazykové škole

Říčany  Uhříněves  Ondřejov
www.langfor.cz

inzerce
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Starosti měst a obcí

V Říčanech se ostře debatuje  o územním plánu
Stavební tlak v Říčanech je stále enormní. Město patří 

k regionálním lídrům v bytové výstavbě a stavební uzávěry, 

které radnice na několika místech uplatňuje, pomáhají 

jen částečně. Pohled do nabídky realitních kanceláří 

je jednoznačný. Proč radnice nezvládá mohutný tlak 

developerů? Odpověď: Protože zastupitelé schválili 

pro Říčany až příliš rozmáchlý územní plán. 

Navíc se připravuje jeho další změna, 

která umožňuje stavět na dalších pozemcích.

V roce 2002 a 2006 schválilo 

zastupitelstvo pod vedením sta-

rostky A. Mrázové dvě zásadní 

změny územního plánu, kterými 

se otevřely rozlehlé plochy pro 

novou výstavbu. Například mezi 

obcemi Strašín a Pacov. Změnu 

plánu v roce 2006 zastupitelé 

schválili dokonce pouhé dva dny 

před konáním voleb. Občanské 

protesty vedly alespoň k vyhlá-

šení několika stavebních uzávěr, 

přesto se ale staví a uzávěry se 

postupně ruší

dali žádost o kácení devítikmenné 

vrby a s největší pravděpodobnos-

tí je ve hře i alej v ulici Svobody.  

Návrh nového územního plánu 

přitom škrtá i poslední plochy pro 

parkovou zeleň v oblasti Fialky. 

PŘÍKLAD 2 
– Marvánek

Debata k návrhu územního 

plánu vyvolala také znepokojení 

v oblasti nedaleko rybníku Mar-

vánek, kde jsou stále vyhrazeny 

dvě rezervy pro výstavbu. „Panuje 

velká nedůvěra,“ říká Petr Bartoš 

z občanského sdružení Pro Říča-

ny: “Loni jsme udělali petici, kte-

rou podpořilo přes 800 lidí. Jsou 

místa, která musíme uchránit, pro-

tože dodávají městu tvář.“  Marvá-

nek je přitom rekreační oblastí pro 

podstatnou část obyvatel města. 

Jednu z rezerv se podařilo vyme-

zit pro sportovní nebo občanskou 

vybavenost. „Záruky, že tam nevy-

roste nějaký Disneyland, to ale sa-

mozřejmě nedává,“ doplňuje Petr 

Bartoš.  Také od Marvánku při-

cházejí k projednávanému návrhu 

územního plánu výhrady. 

PŘÍKLAD 3 
– Komenského 
náměstí

Další petice proběhla v Říča-

nech v květnu. Organizovali ji 

lidé na Komenského náměstí, kteří 

se zalekli úvah o plánované výš-

ce bytových domů v sousedství. 

I s nimi totiž nový návrh počítá. 

„Velká část pozemků je tam ale 

ve vlastnictví města,“ říká Pavel 

Heimlich, který petici organizo-

val: „Proč se zbavovat nádherného 

místa. Proč rozprodávat centrum 

města? Měl by tam být park, když 

už by se mělo něco stavět, pak ať 

je to pro sportovní a kulturní vyžití 

obyvatel. Proč zase byty?“  I tuto 

petici podpořilo takřka tisíc lidí.  

Město uspořádalo sérii pěti ve-

řejných projednání, na kterých 

mohli lidé podávat své připomín-

ky. Celkem se jich sešlo 240. Do 

návrhu se nakonec občanům poda-

řilo prosadit – kupříkladu snížení 

regulativu výšky pro bytové domy 

z 15 na 12 metrů, což jsou čtyři 

patra oproti pěti. Mnohé další při-

pomínky včetně petice na Komen-

ského náměstí ale radnice nevzala 

v potaz. 

„Rozprodejem pozemků na Ko-

menského náměstí pro bytovou 

výstavbu by město získalo možná 

až 60 milionů korun,“ nechal se 

přitom na jednom z projednání sly-

šet místostarosta Ladislav Musil. 

„Jenže nové bytové domy a plošná 

výstavba významně zatěžují obec-

ní kasu,“ argumentují oponenti 

z řad občanských sdružení.

Mnoha obyvatelům se také nelí-

bí rychlost, s jakou radnice postu-

povala. Připomínky totiž vypořá-

dala za pouhých 16 dní.  

Debata k územnímu plánu se 

proto stala jedním z hlavních vo-

lebních témat. Jednotlivá občan-

ská sdružení se vzájemně propojila 

a vzniklo volební uskupení, které 

chce v zastupitelstvu zabránit ne-

uváženým krokům ve výstavbě.  

Jmenuje se Klidné město a vede 

ho novinář a moderátor Vladimír 

Kořen. Jedním z hlavních cílů je 

omezení spekulativní a nekont-

rolované výstavby ve městě. Do 

doby než bude zajištěna dostateč-

ná infrastruktura ve městě – škol-

ky, kvalitní ulice nebo kanalizace. 

„Radnice má nástroje, jak vý-

stavbu regulovat,“ říká Vladi-

mír Polánský z Klidného města 

a upřesňuje: „Nám nejde o jeden 

nebo dva rodinné domy, jde nám 

především o kobercovou výstav-

bu, sídliště nebo logistické sklady.  

Současné zastupitelstvo už dvakrát 

výstavbu výrazně rozšířilo, do tře-

tice se to snad nepovede. Dali jsme 

dohromady tým, ve kterém je dost 

odborníků na to, abychom dokáza-

li přibrzdit.“

Své postoje proti nadměrné 

výstavbě deklarují i další voleb-

ní subjekty v Říčanech, i když ne 

s takovou razancí.

Vladimír Kořen

PŘÍKLAD 1 
– sídliště na Fialce

Přímo uprostřed města vzniká 

bytový komplex, který v první eta-

pě zahrnuje 125 bytů. Další etapy, 

které zastupitelé podpořili v pů-

vodní zastavovací studii, počítaly 

s dalšími desítkami bytů. Čtyři 

roky majitelé sousedících nemo-

vitostí ve spolupráci s občanským 

sdružením Fialka upozorňují na 

nedostatky výstavby. A bezúspěš-

ně. Upozornili třeba na rozpor 

s územním plánem,  nápravy se ale 

nedočkali, protože investor využil 

chyb úředníků. „Celé to skonči-

lo na tom, že Krajský úřad vydal 

rozhodnutí, které sice potvrzovalo, 

že stavba by v této podobě neměla 

stát, ale rozhodnutí přišlo o tři dny 

později, než mělo,“ říká Martina 

Kořenová z občanského sdružení 

Fialka a dodává: „Teď se zdá, že 

radnice bude mlčky přihlížet, jak 

investor v rozporu s vydanými 

rozhodnutími, kácí jeden strom za 

druhým.“  Stavbaři už poškodili 

lipovou alej Stromů svobody, po-

Postaví se u Marvánku domy 

nebo zůstane k rekreaci

Říčany v zajetí 

logistických center



SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Tel.: 323 666 129
beno@benoricany.cz
www.benoricany.cz

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany

Poznejte sílu, úspornost a komfort 

vozů Škoda Octavia Edition CZ 

s turbomotory TSI a TDI CR 

a zákaznickou výhodou až 

85 000 Kč. Již za 334 900 Kč tak můžete 

mít například model Octavia Prima 

Edition CZ v provedení liftback. Potěší Vás 

nejen slevou 39 000 Kč, ale také výbavou, 

v níž nechybí klimatizace, 

el. ovládání oken vpředu aj.

Informujte se u nás ještě dnes!

NENECHTE SI UJET VOZY 

ŠKODA OCTAVIA 

EDITION

S TURBOMOTORY A ZVÝ-

HODNĚNÍM AŽ 85 000 KČ!

SÍLA, KTEROU

OCENÍTE

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Octavia: 4,5–7,8 l/100 km, 119–182 g/km

inzerce

12  |  ZAPRAZI.EU

Život v kraji

Na návštěvníky čekal bohatý pro-

gram – nejprve byla zahájena vý-

stava fotografií nazvaná „Pyšelské 

náměstí včera a dnes“ a která zů-

stala přístupná pro veřejnost po celé 

prázdniny. Prohlédnout jste si mohli 

velmi vzácné staré pohlednice a fo-

tografie a také si připomenout, jak 

probíhala rekonstrukce náměstí. 

Následoval „zlatý hřeb“ pro-

gramu a sice odhalení pomníku 

s novým bronzovým sokolem. 

Slavnostního aktu se ujal jeden 

z nejstarších žijících pyšelských 

sokolů pan Vladimír Havelka, kte-

rému asistovaly dvě malé sokolky. 

Program pokračoval cyklistickým 

závodem pro děti, ukázkami mode-

LAMPIÓNY ŠTĚSTÍ 
PRO PYŠELY
Pyšely slavnostně 

otevřely nově 

zrekonstruované 

náměstí a zároveň 

oslavily 715. výročí od 

první písemné zmínky. 

Autorem bronzové plastiky 

sokola je akademická 

sochařka Marie Horálková. 

Zhotovení návrhu i odlití 

sochy sponzoroval místní 

občan JUDr. Ivo Koudelka, 

kterému patří velké 

poděkování.

Fotografie z roku 1910 

ukazuje, jak tehdy vypadalo 

pyšelské náměstí. Tento 

a mnoho dalších zajímavých 

snímků a informací objevíte 

v knize Jiřího Chvojky 

- Krajem domova

lů letadel a mladí hasiči předvedli 

cvičný útok. Pyšelští hasiči se také 

k velké radosti všech přítomných 

pokusili o rekord, který se usku-

tečnil v roce 1934. Tehdy dokázali 

přestříknout stříkačkou Ebert věž 

pyšelského kostela. Za potlesku 

přihlížejících se výkon podařilo 

zopakovat. Hasiči také připravili na 

svém pozemku zónu pro děti, kde 

si mohly v klidu hrát. Nechyběly 

ani pouťové atrakce, bohaté pohoš-

tění a po celé odpoledne vyhrávala 

na náměstí muzika, která zvala do 

tance. V deset hodin večer zakončil 

vydařenou slavnost velkolepý oh-

ňostroj, kterému přihlíželo na tisíc 

občanů. Potom bylo za doprovodu 

krásné hudby vypuštěno sto hoří-

cích lampionů pro štěstí. Kdo chtěl, 

mohl si napsat přáníčko a pak sle-

dovat, jak mizí noční oblohou smě-

rem k Nespekům.

„Tato nádherná oslava mohla být 

uspořádána díky četným sponzorům 

z řad podnikatelů žijících v obci. Za 

to jim patří velký dík,“ uvedla Ma-

rie Pášová z městského úřadu.

Děti z Olivovy léčebny a z Říčan dostaly vzácnou příležitost pohrát 
si s velkou stavebnicí LEGO. Za pomoci rodičů a vychovatelů se jim 
podařilo postavit krásné město o rozměrech 8 x 3 metry. Putovní sta-
vebnici získala pro Olivovnu říčanská Církev bratrská. Tato unikátní 
sada zapůjčená z Německa putuje dva roky po českých a slovenských 
městech. Její další cesta povede do Ústí nad Labem.

Děti v Olivovně 
stavěly městečko 
ze stavebnice LEGO

Život v kraji

Jak vás napadlo uspořádat ob-
dobnou akci?

Když jsem na Silvestra 2009 

poprvé oficiálně překonal 120 cm 

při skoku bokem přes pásku, byli 

všichni diváci velmi nadšení. A tak 

jsem si řekl, proč tento atraktivní 

a oblíbený sport více nepřiblížit li-

dem. Postupem času jsem nadchnul 

i hlavní sponzory - společnost Car-

foryou z Tuklat a Chevrolet, kteří 

finančně umožnily spolu s ostatními 

partnery vznik těchto závodů. 

Skvělá cyklotrialová show 
v Říčanech
Příznivci cyklotrialového sportu měli 

v Říčanech jedinečnou příležitost 

vidět přední české závodníky a skvělé 

výkony. Na Masarykově náměstí se 

uskutečnil první ročník Říčanský trial 

Reborn by Chevrolet. Za nápadem 

uspořádat tuto ojedinělou akci stojí 

říčanský rodák Vlasta Čiháček patřící 

mezi nejlepší české i světové jezdce.

Co všechno mohli diváci vidět?
Program byl opravdu nabitý. 

První den jsme věnovali rekordům 

a prezentaci trialového sportu. Šlo 

především o atraktivní show pro 

diváky. Prostor dostali i návštěv-

níci, kteří si chtěli v trialové škole 

Bikeprod.cz vyzkoušet některé 

triky na svých kolech, nebo půj-

čených. Neděle byla zaměřená 

na závody – soutěžilo se celkem 

v sedmi disciplínách o velice pěk-

né ceny. 

Jak náročná byla organizace?
Vymyslet samotný koncept akce, 

zajištění partnerů, oslovení kamará-

dů ochotných pomoci a vytvoření 

harmonogramu zabralo téměř devět 

měsíců. Velice náročný byl finiš. 

Příprava prostranství, tahání dvě 

stě padesáti palet a dalších překá-

žek, málo spánku a neustálé řešení 

problémů nám dalo zabrat. Únava 

se bohužel projevila na výkonnosti 

mé i kolegů Petra Jeřichy a Roma-

na Chvojky. Ve většině disciplínách 

jsme hodně zaostali za naším ma-

ximem. Ale každý jsme si vybrali 

alespoň jednu disciplínu, kde se za-

dařilo nad očekávání. 

Uspořádali jste i fotografickou 
soutěž…

Ještě není uzavřená. Každý mohl 

vyfotit nějaký zajímavý záběr z akce 

a poslat ho k vyhodnocení. Nejlepší 

snímek získá pěknou cenu.

  

Bližší informace a nejrůznější no-

vinky zjistíte na www.trials.cz



LEVNÉ PLOTY

www.betonplot.cz
Vídeňská 51/138

Praha 4 - Kunratice

tel.: 244 402 595

Betonové bezzákladové ploty jsou cenově nejvýhodnější 

variantou pro stavbu vašeho oplocení. Panelový systém 

lze kombinovat s dřevěnou nebo plastovou výplní.

Dodáváme i pletivové ploty, vjezdové brány, branky, 

pohony.

Ceny oplocení od 1 200 Kč/bm včetně montáže 

(plný plot výšky 1,75m).

Zpracujeme vám zdarma nabídku do 24hod.

inzerce
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Víte, co je MAS a jak vám může pomoci?

Proč vlastně vznikla Obecně prospěšná spo-
lečnost MAS Říčansko a jaké jsou její hlavní 
úkoly?

Místní akční skupina Říčansko vznikla v roce 

2006 podle modelu, který velice dobře fungoval 

v Západní Evropě už před  čtrnácti lety. V sou-

časné době působí v Česku aktivně asi 130 sku-

pin a pokrývají přibližně tři čtvrtiny území. Jejich 

hlavním úkolem je nejen získávání peněz z Ev-

ropské unie na nejrůznější projekty podporující 

rozvoj regionu, ale také mapování potřeb regionu 

a podpory vzájemné spolupráce.

Co to znamená – mapování potřeb regionu?
Každá MAS má povinnost vytvořit strategický 

plán rozvoje daného území, ve kterém je přesně 

uvedeno, co region potřebuje a jak se bude dále 

rozvíjet. Díky tomuto plánu můžeme motivovat 

nejrůznější občanská sdružení, podnikatele i sa-

motné obce, aby se ve svých záměrech spojili, 

vzájemně si pomohli a předali si zkušenosti. Zdá 

se, že je to bezvýznamná služba, ale bez MAS by 

tyto subjekty o sobě mnohdy nevěděly a netušily, 

jak si mohou pomoci. MAS fun-

guje na základě principů, které 

jsou nastoleny v celé Evropské 

unii. A jedním ze základů je 

práce zdola. To znamená, že 

zjišťujeme přímo u lidí, co chtějí 

a potřebují. A potom se snažíme 

jejich plánům pomoci na svět. 

Není to o tom, že rozhodne stát, 

potažmo ministerstvo zeměděl-

ství nebo Středočeský kraj, co je 

pro region dobré. 

Jak Strategický plán rozvoje 
vzniká?

V roce 2007 bylo provedeno 

dotazníkové šetření u repre-

zentativního vzorku obyvatel 

Říčanska. Také se uskutečnila 

mnohá diskusní setkání ve-

řejnosti a našich partnerů a na 

základě toho se pak řízenými 

procesy celá strategie sestavila. 

Letos jsme plán aktualizovali.

Tok peněz z EU na jednotlivé 
projekty je poměrně složitý…

V Bruselu se složitými jed-

náními rozhodne, kolik peněz 

a na co půjdou. Nyní se po-

hybujeme v programovém ob-

Ačkoliv Zápraží přináší každý měsíc zprávy o činnosti Místní 

akční skupiny Říčansko, málokdo si umí představit, jaký 

má vlastně MAS přínos pro region a zda-li má její existence 

vůbec nějaký smysl. Na toto téma jsme si povídali s ředitelem 

Vladimírem Hašem a koordinátorkou Lídou Třeštíkovou. 

dobí 2007 až 2013. Z Evropské unie se rozdělí 

peníze na jednotlivá ministerstva. Pro místní 

akční skupiny je nejdůležitější ministerstvo 

zemědělství a jeho Program rozvoje venkova. 

Tento program má různá zaměření – takzvané 

„Osy“. Pro MAS je určena Osa IV. – program 

Leader. Ten letos přinesl konkrétně pro MAS 

Říčansko téměř deset miliónů korun, které byly 

určeny na realizaci místních projektů. Tyto pe-

níze se rozdělují na základě výzev – programo-

vý výbor MAS určí, na co musí být projekty 

zaměřené. Zda na podporu cestovního ruchu, 

obnovu památek, vzdělávání, obnovu veřej-

ných prostranství nebo výstavbu infrastruktury 

atd. Za dobu našeho působení jsme podpořili již 

téměř tři desítky projektů. 

  

Můžete nějaké uvést?
Radost máme ze všech. Ať je to veřejné osvět-

lení v Ondřejově a Kunicích, multifunkční spor-

tovní hřiště v Louňovicích, opravená radnice 

v Mnichovicích, stezka pro pěší z Mukařova na 

Žernovku nebo dětské hřiště ve Struhařově.

Jak se potenciální žadatelé dozvědí, jaká 
výzva právě probíhá a co mohou pro získání 
dotace udělat?

Jednak musí číst Zápraží, ve kterém každý mě-

síc informujeme, co se děje aktuálního. A jednak 

samozřejmě na našich stránkách www.mas.rican-

sko.eu. Není problém také zatelefonovat nebo nás 

osobně navštívit v říčanské Olivovně, kde sídlí-

me. Jsme ochotní poradit, na jaký dotační titul či 

výzvu se zaměřit. A také pomoct vypracovat pro-

jekt – nabízíme služby projektových manažerů. 

Každá žádost totiž musí osahovat určité náleži-

tosti. Musí být zvýrazněný finanční plán, časový 

harmonogram a především detailně zdůvodněno, 

k čemu bude daný projekt dobrý. Takto zpraco-

vaná žádost se předloží výběrové komisi, která 

na základě předem stanovených kritérií, vybere 

ty nejlepší. 

Jaké je složení komise a podle jakých kritérií 
se vybírá. Nemůže někdo prosadit projekt 
„svého známého“?

Komise má celkem patnáct členů a tvoří ji zá-

stupci neziskových organizací, obcí nebo podni-

katelů. Podle předem daných a veřejně známých 

kritérií se přidělují body – kdo získá nejvíce, vy-

hrál. V letošním roce jsme navíc zavedli novinku,  

takzvanou veřejnou obhajobu. Žadatel má mož-

nost představit svoji vizi a hodnotitelé se ptají na 

doplňující otázky. 

Stalo se vám, že odmítnutý žadatel si stěžoval 
na neregulérnost?

Nezaznamenali jsme žádnou oficiální stížnost. 

Může se stát, že se někdo cítí poškozen, ale výběr 

je opravdu transparentní a navíc s každým žada-

telem, který neprojde, se snažíme dál pracovat. 

Nabídneme mu další možnosti – například zařa-

dit projekt do jiné výzvy. Nechceme, aby dobré 

projekty zanikly. Nyní připravujeme i sborník ne-

podpořených, ale přesto dobrých projektů, jako 

nabídku pro investory. Odkazy na tyto projekty 

můžete zatím najít na našem webu.

 

Provádějí se kontroly, zda byly peníze oprav-
du použité správně?

Kontroly se samozřejmě provádějí. Zajímáme 

se my, ale především platební agentura minister-

stva zemědělství. Podmínky pro proplácení peněz 

jsou velice přísné.

Zaznamenali jste někdy nějaké pochybení?
Nikdy to nebylo úmyslně. Může se stát, že bě-

hem realizace žadatel zjistí, že jednotlivé položky 

špatně ocenil, změní se situace na trhu, nebo musí 

oproti původním plánům posunout cestu o metr 

doprava… Ale princip projektu musí vždy zůstat 

stejný.

Kdo všechno se může stát partnerem MAS 
Říčansko a jaké výhody to přináší? 

Kdokoliv kromě politické strany. Obce, nezis-

kové organizace, podnikatelé, zemědělci, církev, 

školy, i samostatné fyzické osoby. Nabízíme 

pomoc především v informačních službách, pro-

pagaci a výměně zkušeností. Jsme rádi, že je na 

Říčansku hodně aktivních občanů, kteří mají chuť 

něco dělat. Celkem registrujeme 42 partnerů. 

Spolupracujete i s jinými MAS?
Nejbližší spolupráci máme s našimi sousedy, 

a to MAS Pošembeří, Podlipansko a Posázaví, se 

kterými například pracujeme na propojení pěších 

stezek. Ale slibně se rozvíjí i spolupráce s Čes-

kou zemědělskou univerzitou v Praze, která nám 

například pomohla vypracovat studii na význam 

obnovy pěších stezek. 

Odkud vlastně vznikl název „Místní akční 
skupiny“?

Pochází z anglického překladu Local Action 

Group, ale tento přesný překlad do češtiny nebyl 

moc šťastný. Pod pojmem „akční skupina“ si mů-

žete představit cokoliv. Název „Skupina pro míst-

ní akce“ by byl určitě výstižnější. Ale za tu dobu, 

co fungujeme, jsme snad veřejnost přesvědčili, že 

MAS napomáhá tomu, aby kolem nás byly vy-

tvořeny podmínky pro lepší kvalitu života. 

Helena Vlnařová

Místní akční 

skupina Říčansko 

podpořila již téměř 

tři desítky projektů.

Pomohla vybudovat dětská 

hřiště, stezky spojující 

obce a lidi. A také 

pořádá příjemná 

setkání... 

Ředitel MAS 

Říčansko 

Vladimí Haš

Koordinátorka 

Mgr. Lída Třeštíková 

je připravena 

vám poradit



inzerce

Paní Mikulandová pomáhala 

při porodu například Tereze 

Kostkové, která se zúčastnila 

příjemného setkání klientek 

Studia pro ženy 

Život v kraji
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Deset dětí ze Sboru dobrovol-

ných hasičů Doubek reprezentovalo 

svoji obec na mezinárodní soutěži 

v Bad Tennstedtu v Německu, kte-

ré se zúčastnila i družstva z Polska 

a Ukrajiny. Mladí hasiči z Doubku 

se v různých disciplínách umísti-

li na druhém a třetím místě. Také 

jako jednotlivci v mezinárodních 

skupinkách dokázaly děti svo-

ji šikovnost, bojovnost a vysoké 

vědomosti. Akce by se nemohla 

uskutečnit bez 

pomoci OÚ Dou-

bek a přispění fi-

rem i jednotlivců: 

Marius Pedersen, 

Alpeka, CPS con-

sulting a Dominik 

Franěk.

V parném dni našly děti 

osvěžení v požární nádržce

Mladí hasiči 

z Doubku 

nezklamali

Studio pro ženy v Říčanech nabízí 
svým klientkám komplexní služby 
– od programů na snižování nadváhy, 
kondiční cvičení až po cvičení s dětmi 
od tří měsíců až do pěti let. Základem 
ale zůstává péče o nastávající maminky. 
„Chtěla bych připomenout, že nabízíme 
pomoc již při problémech s početím,“ 
vysvětluje Magdalena Mikulandová. 
„Účinnou metodou proti sterilitě je cvičení 
podle Ludmily Mojžíšové a také pomáhá 
odstranění psychických bariér.“ 
Nastávající maminky mohou do Studia 
pro ženy přijít kdykoliv. „Některé ženy 
své těhotenství více prožívají a potřebují 
praktické rady a psychické povzbuzení 
již od prvních měsíců. Strach z porodu 
a možných komplikací nebo i obava, 
zda se miminko narodí v pořádku, může 
některé maminky značně stresovat. A to 
není dobře,“ říká paní Mikulandová. My 
se snažíme klientkám krůček po krůčku 
vysvětlovat, co je čeká, podporujeme 
je, vyslechneme jejich obavy a rozumně 
vysvětlíme,  že se opravdu nemají čeho 
obávat. Naším cílem je, aby se maminky 
začaly na porod těšit. Na druhou stranu 
netvrdíme, že porod je banální záležitost. 
Respekt je vždy na místě. Pokud budou 
maminky s naší péčí spokojené, můžeme 
asistovat i přímo u porodu jako duly. 
Velice důležité je i cvičení pro těhotné 

– pokud se provádí správně, krásně 
uvolní všechny potřebné svaly. Navíc 
pořádáme různé přednášky, například 
o účincích aromaterapie při porodu nebo 
takzvané bezplenkové metodě.“
Porodem ale péče o maminky nekončí. 
Studio dokáže pomoci s nejrůznějšími 
gynekologickými problémy, které 
mohou nastat. „Velmi častou komplikací 
je rozestup břišních svalů nebo 
inkontinence,“ tvrdí paní Mikulandová. 
A čím dříve se s tím začne něco dělat 
tím lépe. Tým odborných asistentek umí 
poradit i s péčí o miminka – počínaje 
problémy s kojením až po konzultace, 
zda se děťátko správně vyvíjí.

Na porod se začnete těšitHasiči z Doubku 
závodili v Německu

Křížovka

KOUZELNÝ SVĚT VŮNÍ   
Tři vylosovaní výherci získají 
luxusní bio kosmetiku
V sortimentu přírodní biokosmetiky Saloos najdete vše k dokonalé péči o tělo i duši. 
Je vyrobena z čistě přírodních látek, pokožce prospěšných rostlinných bio olejů lisovaných 
za studena a léčivého bio bambuckého másla. 100% přírodní esenciální oleje výrobkům předávají
harmonické vůně a léčivé účinky bylin. Biokosmetika Saloos pokožku hydratuje, regeneruje, vyživuje 
a poskytuje jí maximální množství bioaktivních látek. Vybírat můžete ze široké nabídky tělových a masážních 
olejů, bio Karité balzámů, bio regeneračních obličejových olejů, květinových vod atd. Nabijí vás novou energií, 
optimisticky naladí a také pomohou ulevit od bolesti, nevolnosti či stresu. Více informací na www.saloos.cz
                                                   Tajenku nám pošlete do 15. září na adresu redakce: Revoluční 220, 251 63 Strančice, 

nebo na mail: redakce@zaprazi.eu. Nezapomeňte uvést svoji adresu!

Vylosovaní výherci z minulého čísla: Zdeněk Janko z Mnichovic, Josef  Pátek z Louňovic, Petra Zděnková z Říčan. 

Těšit se 
můžete na tělový 

a masážní bio olej 
a bio Karité balzám 

na rty. 
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U jednoho stolu

Hodnota lidské duše

Děkuji všem dopisovatelům za jejich po-

známky, připomínky či výtky. Beru je vážně 

a přemýšlím nad nimi, i když neodpovídám 

hned. Stále se v dopisech vrací téma rozmani-

tosti křesťanských církví. Dozvěděli jste se, že 

v Babicích bydlí pravoslavný pop. A že by měl 

rád nějaké místo ke scházení s věřícími v Mu-

kařově. No fajn! A to ještě nevíte, že se v Py-

šelích či v Čerčanech klube na svět společen-

ství Křesťanských sborů, což je také jedna ze 

státem uznaných křesťanských církví. Je fakt, 

že křesťanské církve jsou hodně rozmanité, až 

nepřehledně jiné. Ty citované Křesťanské sbo-

ry odmítají instituci kazatele či kněze, všichni 

bratři u nich slouží. A naopak třeba pravoslaví 

či katolictví svěřuje knězi službu s právem, kte-

ré vylučuje v některých případech ostatní věří-

cí. V moderní společnosti to berete jako chybu, 

když nejsou křesťané pod jednou firmou. Budiž! 

Ale proč potom nejezdíme všichni v autech jed-

né značky a dokonce jedné barvy, když všechna 

mají čtyři kola a když jsme my všichni stejní 

lidé!? Jak je možné, že mají auta stejné díly, 

dokonce mají v některých případech Citroen 

a Peugeot stejnou podobu a liší se jen detaily?! 

Jednoznačně to je proto, že každý má slabost pro 

jinou značku. Jeden miluje Lancii a je mu jed-

no, že některé díly sdílí s Fiatem a další s Fran-

couzi. Jiný by nevlezl do francouzského auta, 

protože Francouzi „žerou žáby“ s odkazem na 

zvláštní gastronomické návyky Jihoevropanů. 

A kdybychom přebírali barvy, jednoznačně za 

poslední rok vede černá, přestože je považována 

za barvu pohřební. Je už možná u konce dese-

tiletí pestrobarevných metalíz. Tak, přátelé, co 

nám křesťanům budete pořád vytýkat? Vždyť je 

to přirozeně lidské a krásné, že v tak intimních 

záležitostech, jako je pokoj duše, je jednomu 

bližší to a druhému ono. Vždyť v podstatných 

věcech se dobře shodneme. Je to smutné, když 

se křesťan mydlí s křesťanem. Úplně stejně, jako 

když boxuje automobilista s jiným automobilis-

tou. Než dostat kapotou po hlavě, je lepší hledat, 

co nás spojuje, protože jeden druhého na silni-

cích můžeme nečekaně potřebovat.

Že nakonec potáhne škodovka krásné, ale ne-

pojízdné Audi, to už tak bývá. Stejně tak je to 

i u křesťanů. Co chvíli pomáháme jeden druhé-

mu bez ohledu na značku. Rouhačům zdar! Jsem 

vám k službám. 

Pište, pokud chcete a potřebujete: 

daniel@rouhaci.cz

Rouhači

Každý má právo na výběr

Daniel Kvasnička, 

farář

MAS Říčansko

PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA 
V RÁMCI OSY IV. LEADER, PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

Olivova 224, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881
mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu

Ředitel – Vladimír Haš
manager@ricansko.eu

Spolupráce – Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

Projekty – Daniela Kamarádová
projekty@ricansko.eu

Stránky MAS Říčansko připravuje Mgr. Ludmila Třeštíková

Od starověku se alchymisté 

snažili najít Kámen mudrců. Měl 

přeměňovat kovy na zlato, měl 

také pomoci vyrobit elixír života 

a zajistit tak nesmrtelnost. Tento 

kámen s latinským jménem Lapis 

philosophorum, či arabsky El Ik-

sir, měl tedy být lékem na všech-

ny problémy lidstva.

Naši politici se někdy, zvláště 

v předvolebním zápalu, soustředí 

na jeden nešvar – jako by řešení 

jednoho problému mohlo vyřešit 

vše ostatní. Je však jeden pro-

blém, který skutečně ovlivňuje 

všechny stránky našeho veřej-

ného života a jehož řešení se tak 

trochu dá přirovnat k hledání 

Kamene mudrců. Je jím korupce, 

která v naší zemi nebývale bují.

Často říkáme, že bychom chtě-

li, aby se Česká republika co 

nejdříve stala vyspělou zemí zá-

padoevropského typu. Ale země, 

s nimiž se chceme srovnávat, 

obsazují ve světových žebříčcích 

vnímání korupce místa v první 

dvacítce, zatímco my jsme se 

propadli na 52. místo. Daleko 

i za takové země, jako jsou napří-

klad Botswana či Kostarika. 

Nemám sice rád, když se vi-

dění světa příliš zjednodušuje, 

ale v tomto případě nevidím dů-

ležitější úkol, který by pro naši 

společnost měl větší dosah, než 

radikální střet s všudypřítomnou 

korupcí. Je to dnešní politický 

Kámen mudrců. Doufám však, že 

se naše společnost tohoto úkolu 

zhostí trochu lépe, než alchymis-

té minulosti.

Jiná 
perspektiva 
očima 
Josefa 
Zieleniece

KÁMEN 
MUDRCŮ

Josef Zieleniec, 

bývalý ministr zahraničí 

České republiky

MAS Říčansko vyhlašuje svoji letos v pořadí třetí 

výzvu. Jako obvykle se jedná o výzvu z Programu 

rozvoje venkova, opatření osy IV. – Leader. Do výzvy 

jsou zařazeny Fiche 2 a 5.

Na co můžete žádat
FICHE 2 nabízí dotace na projekty v oblasti cestovního 

ruchu, ubytování a sportu. Konkrétněji to může být 

například výstavba, rekonstrukce a modernizace malo-

kapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení (kempy, 

tábořiště, ubytování v soukromí, apartmá, ubytovny).

Výstavba, obnova a rekonstrukce areálů pro agroturistiku 

– příjezdové cesty, odstavná stání (parkovací místa, stání 

pro karavany) a úprava povrchů včetně oplocení v areálu 

malokapacitního ubytovacího zařízení, doprovodná zeleň 

v souvislosti s projektem.

Výstavba, obnova, vybavení a sportovní potřeby 

sportovních půjčoven. Výstavba, modernizace, rekon-

strukce, přestavba sportovních zařízení jak vnitřních tak 

venkovních, nákup vybavení a sportovních potřeb pro 

sportovní zařízení.

Kdo může žádat: Zemědělský podnikatel, 

tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká 

v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 

Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají 

kratší, než dvouletou historii podnikání v oblasti ces-

tovního ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci.

FICHE 5 je zaměřena na rozvoj a uchování kulturního 

dědictví. Zde mohou být zařazeny žádosti například 

na studie a programy obnovy, využití a regenerace 

kulturního dědictví venkova. Zpracování soupisů a map 

kulturního dědictví na venkově (např. kulturních památek, 

vesnických památkových rezervací, vesnických památ-

kových zón, krajinných památkových zón, kulturních 

prvků vesnic a krajiny, památek místního významu, 

historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů, solité-

rních dřevin). Publikační činnost v přímé vazbě na daný 

projektový záměr. Geodetické a kartografické práce. 

Historický průzkum k zajištění potřebných podkladů. 

Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova. 

Je psáno: Poznáte pravdu a ta vás osvo-
bodí.

Mistr Jan Hus byl sice za pravdu upálen, 
ale dnes si ho nejen v Česku velice vážíme. 
Hlásí se k němu věřící i ateisté, pravice i levi-
ce a dokonce ho vzala za svůj idol i radikál-
ní nacionalistická pravice. Pravda, každý si 
ho trošku přizpůsobil ke svému obrazu, ale 
jisté je,  že obhájil pravdu a vnitřní svobo-
du a „nastavil vysokou laťku její ceny“. Lidé 
ho milovali a ctili. Více než mít pravdu, chtěl 
pravdu žít.

Učil Čechy lásce k pravdě. Jemně a neo-
chvějně jim také ukazoval jakou ohromnou 
hodnotu mají v Božích očích. Věřil, že lidé 
jsou Božím obrazem, tvořeni k podobě Boha 
samého. To  znova a znova lidem zdůrazňo-
val a stavěl jim tuto pravdu před oči. Pozve-
dal a probouzel v nich vědomí jejich hodno-
ty, budoval jejich sebevědomí.

Dovolte mi krátký citát z Husovy Dcerky, 
zde Čechy oslovuje milým způsobem jako 
dcerku českou.

„To slyš, dcerko, viz důstojenství duše své 

a nestrachuj se utrpení. 
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Povodně 
2010
MAS Říčansko ve spolupráci s hu-

manitární organizací ADRA pomáhá 

v zaplavených oblastech. 

Prosíme, přidejte se k celorepublikové 

sbírce, která má přímý dopad na 

postižené oblasti a vyjádří solidaritu 

dalších regionů s jejich neštěstím.

Číslo účtu 4028 4028/0300, 

variabilní symbol 380

Variabilní symbol je určen speciálně pro 

MASky a dárce z jejich řad! Společně 

známe těžkou situaci při rozvoji ven-

kova, a tak umíme pomoci, tam kde je 

to nejvíc třeba. Venkov umí držet při 

sobě! Zašlete-li vaše údaje na kontaktní 

adresu MAS, velice rádi uvedeme vaše 

jméno coby dárce na našich stránkách. 

Děkujeme!!!

ADRA
Krizová povodňová linka je v provozu 

na telefonním čísle +420 731 70 50 02 

a na emailu povodne@adra.cz.

Dobrovolníci, kteří mají zájem se zapojit 

do prací na odklízení, se mohou hlásit 

také na emailu dobrovolnici@adra.cz

Aj, Spasitel plakal pro tebe; plač ty sama pro 

sebe. On potil se krvavým potem pro tebe a svou 

krev vylil, a ty jsouc vděčna, to mile pamatuj. 

On umřel pro tebe, umři ty hříchu pro něho 

i pro sebe. To slyš, dcerko, a važ důstojenství 

duše své a chovej ji čistě.“ 

Vědomí vlastní hodnoty, lidské důstojnosti 
je velice důležité. Podle toho se formuje i lid-
ské chování k druhým lidem. Nikdo, kdo si 
neváží sám sebe, nedokáže si vážit druhých. 
Naopak – kdo si sebe váží, nebojí se druhým 
projevovat úctu a důvěru, protože ho to nijak 
nesnižuje ani neohrožuje.

Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu ob-
razu ve spravedlnosti a pravdě.
Efezským 4:24                                           (dal)

Dotace pro obce i podnikatele
Stavební obnova, revitalizace a zhodnocení památkových 

budov, ploch, kulturních objektů a prvků. Revitalizace 

historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solité-

rních dřevin. Obnova nebo nová výstavba sítí technické 

infrastruktury v nezbytném rozsahu po realizaci. Parková 

úprava okolí objektů kulturního dědictví. Zpevnění ploch 

a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb. Zpracování 

posudku statiky budov či objektů. Nákup staveb a 

pozemků souvisejících s projektem. Stálé výstavní ex-

pozice a muzea. Realizace obnovy či nových výstavních 

expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a his-

torických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní 

a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Nákup 

staveb a pozemků souvisejících s projektem. Nákup 

zařízení, vybavení nutného pro provoz. Muzejní exponáty. 

Parkové úpravy okolí objektů kulturního dědictví. Obnova 

a výstavba sítí technické infrastruktury v nezbytném ro-

zsahu pro realizaci projektu.

Kdo může žádat: Obce podle zákona č. 128/2000 

Sb. Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., Nestátní 

neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb. Záj-

mová sdružení právnických osob podle §20f a následu-

jícího zákona č. 40/1964 Sb., Církve a jejich organizace 

dle zákona č. 3/2002 Sb. (podrobnosti ve fichi 5 

na www.ricansko.eu )

   Maximální výše dotace: 2 000 000 Kč

   Do kdy žádat: výzva je otevřena 

   do 20. 9. 2010 do 16 hodin

   Kam projekty podávat: 

   kancelář MAS Říčansko, Olivova 224, Říčany

K vašim projektovým záměrům jsou zaměstnanci MAS 

Říčansko připraveni kdykoliv podat neplacenou konzul-

taci, proto se na ně neváhejte obracet. Dále je možné 

využít také školení pro žadatele. 

   Připravují se dva termíny školení. První proběhne 

   dne 6. 9. od 10 hodin a druhé 7. 9. od 16 hodin, 

   vždy v zasedací místnosti kanceláře MAS v areálu  

   Olivovy léčebny v Říčanech.



Rodná brnická hájovna

V letounu Vampire 

v roce 1952
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Dětská stránka Neznámí hrdinové našeho kraje

Český válečný hrdina Raimund Půda nalétal za svůj život 

téměř 6 700 leteckých hodin na sedmdesáti typech 

letounů – od starých dvouplošníků až po proudové stíhačky. 

Poznal 52 zemí. S pěti sestřely nepřítele se dostal mezi 

československá stíhací esa druhé světové války.

POPLETENÉ ZVÍŘÁTKO
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Tři šikulkové vyhrají zábavnou hru

Generál major letectva Raimund Půda se na-

rodil 18. srpna 1912 v Brníku ležícím asi 4 km 

od Kostelce nad Č. lesy. Už jako dvanáctiletý 

chlapec toužil stát se pilotem. Proto také studoval 

dvouletou průmyslovou školu, po jejímž absol-

vování nastoupil praxi do letecké továrny Letov 

v Letňanech. Zde se rozhodl pro výcvik letectva 

na vojenském učilišti v Prostějově. Poté vykoná-

val službu pilota u leteckého pluku T. G. Masary-

ka na letišti Praha – Kbely. Díky svým nadprů-

měrným schopnostem byl v roce 1937 vybrán do 

Československého národního družstva a sklízel 

jeden úspěch za druhým. Jeho sen se splnil – stal 

se jedním z nejlepších pilotů v zemi. Pak ale při-

šla válka. V červnu 1939 se přes Polsko na lodi 

„Gorsky“ dostal do Francie, kde po přeškolení 

nastoupil 2. prosince 1939 mezi prvními česko-

slovenskými letci na Západní frontu. Za své vy-

nikající výkony získal francouzský Válečný kříž 

se třemi palmami a dvěma stříbrnými hvězdami. 

V roce 1940 však francouzská vojska začala ustu-

povat a Půda musel přeletět Středozemní moře až 

do Alžíru. Zde se dozvěděl zprávu o kapitulaci 

Francie (2.7.1940). Raimund Půda s ostatními čs. 

letci odplul s Casablanky do Gibraltaru a dále do 

anglického Liverpoolu. Aby mohl opět bojovat 

proti nepříteli vstoupil do svazku Královských 

vzdušných sil – RAF. I zde prokázal statečnost 

a výborné letecké schopnosti. Podílel se napří-

klad na nejslavnějším sestřelu bitvy o Británii. Ve 

svém hurikánu MkI zaútočil s dalšími stíhači na 

německý bombardér, který se za jásotu obyvatel 

zřítil přímo do centra britské metropole. Tento 

den se slaví dodnes jako „Den bitvy o Británii“. 

Vikinští hrdinové na ostrově Blp každodenně svádějí 

nelítostné bitvy s draky. Málokdo by si představil, 

že je možné najít si mezi dračími nepřáteli 

kamaráda.  Zažijte úžasné dobrodružství 

s mladými Vikingy, které se odváží dojít 

ke Dračí skále, aby si vycvičili svého draka.

Sestřelil bombardér 
přímo nad Londýnem

Vylosovaní výherci zminulého čísla: 

Tomáš Sokolík z Mnichovic, 

Vašík a Zuzka Klecanovi ze Světic, 

Nelinka Čížková z Nupak

SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Milé děti, malíř je popleta a nakreslil 

podivné zvířátko. Napište nám, 

jaká zvířátka se mu pomíchala dohromady.

Řešení pošlete na redakční adresu nebo na mail: redakce@zaprazi.eu. Nezapomeňte vést adresu.

Cenu věnovala 

společnost 

Bonaparte. 

Bohatý výběr her najdete 

na www.bonaparte.cz
Štěstí ho neopustilo, ani když se musel katapul-

tovat z hořícího letounu a s padákem dopadl na 

zem bez zranění asi tři sta metrů od Temže. Na-

neštěstí byl zajat domobrancem s vidlemi. 

V lednu 1941 se vedení RAF rozhodlo využít 

jeho bohaté zkušenosti jako instruktora létání. Za 

dobu jeho působení na škole naučil létat desítky 

pilotů. 17. července 1945 ukončil službu u RAF 

v hodnosti kapitána. Jeho válečná činnost byla 

po zásluze oceněna třemi čs. válečnými kříži, 

dvěma medailemi za chrabrost, čs. medailí za 

zásluhy prvního stupně, pamětní medaili čs. za-

hraniční armády. 

Po válce se Půda vrátil do vlasti se svou novou 

manželkou Pamelou. Radostně se přivítal s rodi-

nou, která za války velice těžce trpěla. Fašisté se 

krutě mstili rodinám, jejichž členové proti nim bo-

jovali v zahraničí. Otec, jenž pracoval jako lesní 

správce, byl se svým zetěm popraven za ukrývání 

zbraní. Jeho bratra Otta také chytili, ale podařilo 

se mu s pouty na rukou uprchnout z vlaku, když 

šel na toaletu. Skrýval se v okolí rodného Brníka, 

kde ho podporovali místní občané. V 1945 Otto 

zasáhl při odzbrojování německé armády v lese 

Háj u Kostelce nad Č. lesy. Matku se sestru Irmu 

odvlekli roku 1942 do internačního tábora ve 

Svatobořicích. Naštěstí přežily. 

Raimund Půda začal ve vlasti sloužit u do-

pravní skupiny a v únoru 1946 odešel do civilu 

a létal opět u ČSA. Změna politické situace ho 

však přinutila emigrovat podruhé. V únoru 1948 

se komunisté pučem chopili moci a jejich dras-

tické perzekuční metody začali letci ze Západu 

poznávat jako první. V Anglii v říjnu 1948 opět 

vstoupil do RAF ve své kapitánské hodnosti. Po 

přeškolení na proudové letadlo, působil u nej-

různějších výcvikových jednotek, kde se snažil 

předávat svoje výjimečné zkušenosti. Také se 

zúčastnil operace „Becher`s Brook“, což byl 

krycí název dálkových transatlantických přeletů 

licenčních proudových stíhaček z Kanady přes 

Grónsko, Island do Skotska. Ještě delší přelet 

uskutečnil se stíhačkami De Havilland Vampire 

dodávané jednotkám RAF na Dálném východě. 

Trasa vedla z Anglie do Francie dále přes Tu-

nis, Egypt, Irák, Omán, Pákistán, Indii, Barmu, 

Thajsko a Malajsii do Singapuru. Půda tuto 

cestu absolvoval jako jeden z prvních. Bohužel 

si od rovníku přinesl malárii. 

Svou leteckou kariéru ukončil v roce 1954. 

Jeho činnost ocenila i sama britská královna 

Alžběta II. diplomem za rozvoj britského krá-

lovského letectva. 

Roku 1988 se seznámil s bývalou letuškou 

paní Edith Thomasovou, která mu za jeho výji-

mečnou kariéru dala krásný dárek. Zprostředko-

vala mu let v nejrychlejším dopravním letedle na 

světě „Concorde“ z Londýna do New 

Yorku. Mohl sedět v pilotní kabině 

a téměř čtyři hodiny si ve výšce 17 km 

užívat rychlost 2150 km/h. 

Raimund Půda se dočkal v roce 

1991 v rodné zemi povýšení na plukov-

níka a v roce 2000 se stal generál majo-

rem letectva ve výslužbě. Na svou vlast 

nikdy nezapomněl a vždy se k ní hrdě 

hlásil. Generál Půda zemřel 17. 3. 2002 

v Henley na Temži v nedožitých devade-

sáti letech. Pohřben byl na českosloven-

ském vojenském hřbitově v Brookwoodu 

vedle svých statečných druhů v boji.

Jiří Bohata 
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Téměř stovka nadšenců uspořádala již osmý 

ročník „Senohrabského pohádkování“. Letos 

se přišlo pobavit  neuvěřitelných dva tisíce ná-

vštěvníků. Jak nám prozradila jedna z hlavních 

organizátorek Lenka Průšová, každým rokem 

vede pohádkový pochod  Senohrabským krá-

lovstvím. „Vždy vymyslíme nějaké téma. Děti 

už vyháněly zlou královnu, vyhrály nad piráty 

a loni zachraňovaly postavy ze Starých pověstí 

českých. Letos se senohrabskému králi ztratilo 

při cestách jablko. A děti z širokého dalekého 

okolí přišly pomoct hledat. Při pátrání potkaly 

Eskymáky i Indiány, prošly Čínou, Mexikem 

i Austrálií. Dostaly se i do pohádek o princezně 

Zubejdě a  Nastěnce a Ivánkovi. Nepochodily 

ani v Egyptě u Kleopatry a Césara. Jablko na-

konec ukrýval v rumunských Karpatech hrabě 

Drákula,“ vypráví s úsměvem Lenka Průšová.

Každé dítě dostalo na stanovišti po splnění 

úkolů „drahokamy“, které na pohádkovém jar-

marku mohlo vyměnit za nějakou odměnu. 

„Celá akce se moc vydařila a těší nás velký 

Senohrabský král 
ztratil jablko

zájem návštěvníků,“ uved-

la Lenka Průšová. „Všem 

patří velký dík a za rok 

se těšíme na shledanou.“ 

Další fotky a povídání na 

www.senohraby-deni.cz.

Život v kraji

Ve Struhařově slavnostně otevřeli nově vy-

čištěný Hliněný rybník. Celou akci zahájila 

paní starostka Mgr. Dagmar Fedáková, kte-

rá připomněla, co úsilí stálo rybník vyčistit 

a odstartovala první ročník Neckyády. Sou-

těže se zúčastnilo celkem sedm veselých pla-

videl, která měla za úkol obeplout ostrůvek. 

Poté následoval závod kánoí, jenž si vyzkou-

šela i paní starostka. O zábavu „na souši“ se 

starala country kapela.  Akci podpořil Penzion 

U lesa a pan Heřman. 

NECKYÁDA 
ve Struhařově

Memoriál 
Míly 
Dlabače

V sobotu 4. září můžete zavítat do Te-

hovce, kde se bude od 12 hodin konat již 

12. ročník Memoriálu Míly Dlabače. Záro-

veň se uskuteční oslavy 90. výročí vzniku 

SDH Tehovec a 30 let práce s dětmi.

Memoriál Míly Dlabače je hasičská 

soutěž, která se koná na památku před-

časně zesnulého velitele dobrovolných 

hasičů v Tehovci. Memoriál se již tra-

dičně skládá z těchto disciplín: hasičský 

útok, motání hadic na čas a plavba ve 

člunech po rybníce.

Mateřská školka ve Strančicích podnikla 1. června celodenní výlet 

do Jičína, během něhož se zrodil úžasný nápad. Jak nám prozradila paní 

ředitelka Mgr. Pavla Petrů-Kicková, děti si náramně užívaly výšlap na 

kopec Zebín, z jehož vrcholku byl nádherný výhled na Jičín a Trosky. 

„Děti si přitom začaly povídat: „Jé, támhle je sopka! A já takovou viděl 

v televizi. Popílek z ní může rozbít letadlo…“. „A já viděla povodeň. 

A ta může zaplavit nábytek a hračky. A taky celou školku…“. Možná 

to způsobilo všudypřítomné bláto po vydatných deštích, ale děti nás 

svým vyprávěním přivedly k dobré myšlence,“ uvedla paní ředitelka. 

„Hned po návratu jsme začaly hledat školku, která byla letošními zá-

plavami opravdu postižená. Po krátkém pátrání jsme objevily Mateřskou 

školu v Loukách, která je součástí spojeného objektu MŠ Karviná-Ráj. 

S kolegyněmi jsme ji oslovily a nabídly pomoc v podobě sociální recyk-

lace. Děti potom přinášely do školky své hračky a společně jsme si poví-

daly a malovaly, jak asi může vypadat zatopená školka.“

Děti darovaly 
svoje hračky

Díky skvělým 

učitelkám 

si děti ze 

strančické 

školky 

uvědomily, 

jak důležité je 

pomáhat.

Paní učitelka Krčálová složila na toto téma pěknou písničku: 

Při povodních plave všechno a protože nám to není jedno,
darujeme zatopené školce z Moravy hračku, co nás nebaví.
Myslíme na ty smutné děti, co mají ze školky jen smetí.
Pomůžeme, jak můžeme!
My nemáme „kačky“, posíláme hračky.
Ať vám úsměv na tváři konečně zas zazáří.

Za několik dní 

přišla odpověď:

Vážená paní ředitelko,

sotva jsme se vrátili ze školy v přírodě, velmi mile nás překvapil velký 

balík s hračkami pro děti z MŠ Karviná-Louky, která byla postižena 

povodněmi. Velmi děkujeme za hračky, krásné výkresy a milé přáníčko. 

Vše jsme hned dětem předali. Možná vznikne pěkné přátelství mezi 

našimi školkami. Děkujeme za krásný projev milého jednání.

Jana Nováková, ředitelka MŠ Karviná

Děti vezou 

na poštu balík 

plný hraček.

Život v kraji

„Bohužel se tamní české vesni-

ce začaly brzy vylidňovat. Mladí 

lidé odcházejí, protože se jim ne-

chtělo dřít na svažitých políčkách 

s koňmi a kravami. Při pohledu 

na tuto krajinu máte pocit, že jste 

se vrátili o sto let dozadu,“ napsal 

nám Jiří Čánský z Komunitní sítě 

Mnichovicka. „Záchrana pro zbylé 

starousedlíky je jediná – turismus. 

Ten v Banátu již pomalu začíná 

fungovat. Jezdí sem bikeři a hlav-

ně čtyřkolkáři. A také internet, kte-

rý je spojí se světem.

Nadace „Člověk v tísni“ ne-

chala pro vesnici Rovensko před 

několika lety instalovat optický 

kabel dlouhý 16  km, jenž končí 

v místní škole. Tam bylo pořízeno 

několik muzejních počítačů, a tím 

to na nějaký čas skončilo. Místní 

občané se však rozhodli, že chtě-

jí internetové připojení rozšířit. 

Nadace „Člověk v tísni“ požádala 

Komunitní síť Mnichovicka, aby 

vybudovala obdobnou datovou 

síť, jaká skvěle funguje v naší ob-

lasti. Přikývli jsme, protože umí-

me řešit spoustu problémů. To, co 

se nepodařilo jinde zrealizovat za 

několik let, zvládli mnichovičtí IT 

technici za pouhý týden. S pod-

porou města Mnichovice se daly 

věci do pohybu. Technika i lidé 

se vydali na zahraniční misi. Tří-

denní déšť nám v počátku mon-

táže příliš nepomohl, ale pak se 

počasí umoudřilo a montáž byla 

zdárně dokončena. Nakonec se 

nám podařilo nějaké peníze oproti 

původnímu rozpočtu projektu ješ-

tě ušetřit. Tyto prostředky budou 

použité na dotaci připojení dalším 

uživatelům. Po týdnu usilovné 

práce jsme připojili posledního 

účastníka a místní lidé na naši 

počest zažehli oheň a připravili 

skvělé pohoštění – domácí sýr, 

slaninu, klobásky a pálenku. Dru-

hý den nás čekala tisíc kilometrů 

Rovensko je česká vesnice v provincii 

Banát v Rumunsku. Češi na toto 

území přišli přibližně před 180 lety. 

Moc se o nich nevědělo, až do pádu 

totality, když se otevřely hranice 

a mohli svoji rodnou zem navštívit. 

dlouhá cesta domů. 

A jak zní závěrečný „účet“ naší 

mise? Škola dostala čtyři repasova-

né, ale více než vyhovující počítače. 

Instalovali jsme 300 m optických ka-

belů a zprovoznili hlavní bezdrátový 

přístupový bod. V obci Rovensko 

jsme připojili prvních 15 uživatelů. 

A navíc – získali jsme další kontakty 

i z okolních obcí, kde potřebují po-

moct. Od teď víme, že máme v tom-

to zapomenutém koutku Rumunska 

skvělé přátele a oni nás.“

MNICHOVICE 
pomohly rumunské obci Rovensko

Instalace optického 

kabelu



Kreativní dílnu občanského sdružení Domeček v Říčanech navštívili 

Indiáni. Tedy přesněji děti, které si sem přišly vyzkoušet svoji zručnost.  

Během prázdninového výtvarného kurzu si vlastnoručně vyrobily  totem, 

čelenky, náhrdelníky, haleny a na závěr i dekorovaly teepe. „I když nám 

počasí příliš nepřálo a pršelo, Indiánské léto v Domečku jsme si všichni 

pěkně užili a doufáme, že na něj naši malí Indiáni budou rádi vzpomínat,“ 

uzavřely Libuše Schneiderová a Monika Olmrová. Děti, které akci nestihly, 

nemusí být smutné. Program Domečku naleznou na www.domecek-

ricany.cz a na další výtvarné kurzy mohou přijít tvořit už od září.
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Kalendář akcí

 3. září
� Štiřín, zámek, 19.30 hodin

Mezinárodní alikvotní pěvecký 
sbor vystoupí na závěr svého 

soustředění zdarma

 9. září
� Říčany, Městské kulturní 

centrum, 14 – 17 hodin

Zápisy do kurzů kytary 
a sboru Bardáček.

 10. září
� Kunice-Vidovice, 

zámek Berchtold, 19.30 hodin

Vzpomínkový večer na Karla 
Kryla uvádí známý hudební 

publicista Jiří Černý 

 12. září
� Štiřín, zámek, 17 hodin

Sukův hudební Štiřín – koncert 

Kristina Kasíková, Martin Kasík 

(klavír). Vstupenky na recepci 

Zámku Štiřín tel.: 255736111

 16. září
� Říčany, Muzeum Říčany, 

18 hodin

Cyklus seminářů 
EKOLOGICKÁ DOMÁCNOST 

– tentokrát na téma  přírodní 

zahrady. Dozvíte se nejen o zdravé 

výživě rostlin, přírodních metodách 

hubení škůdců, o pěstování méně 

běžných, pozapomenutých plodin, 

o využití plevelů v kuchyni 

i domácí lékárně, o zakládání 

záhonů a vhodných kombinacích 

rostlin. Podíváte se i na muzejní 

zahradu a zkusíte navrhnout, co 

lze vylepšit a získáte i praktickou 

inspiraci.Rezervace míst na e-mailu 

marie.machova@muzeum.ricany.

cz nebo na telefonech 605 169 533, 

323 603 161.

 17. září
� Říčany, MěKC, až do 8. října

potrvá výstava ke 130. výročí 
narození Milana Rastislava 
Štefánika. Expozice je otevřena 

od po – čt, 9 - 16 hod., 

v pátek 9-15 hod.

� Říčany, Městské kulturní 

středisko, 19.30 hodin

Benefiční koncert na pomoc 
oblastem zasaženým povodněmi 
– vystoupí kapely Pěchota, 

No Side, Dekolt a přímo 

z postiženého Liberce kapela 

Last Exit. Vstupné dobrovolné 

a výtěžek bude poukázán na konto 

Adra: č.ú. 4028 4028/0300, 

variabilní symbol 391.

 19. září 
� Říčany, MěKC, 14 hodin

Pohádka Jak Tonda léčil rohatou 
princeznu – divadlo Andromeda.

� Uhříněves, Divadlo U22, 

10 hodin

Pohádky z proutěného koše – pro 

děti od 3 let. Předprodej vstupenek 

od 30.8.2010. Rezervujte si 

vstupenky na www.u22.cz.

 20. září
� Říčany, Muzeum Říčany, 

17.30 hodin

Rukodělná dílna – naučíte se vyrá-

bět drátované šperky – náhrdelníky, 

náramky či prstýnky. Přihlašujte 

se na telefonu 323 603 161, 

605 169 533 nebo na e-mailu 

marie.machova@muzeum.ricany.cz.

 21. září
� Říčany, Masarykovo náměstí, 

9 – 17 hodin

U příležitosti evropského 

Dne bez aut a týdne mobility 
bude na náměstí po celý den 

probíhat ekoporadenský stánek 

Muzea Říčany. Můžete se přijít 

bezplatně poradit, ať už o programu 

Zelená úsporám, anebo o jakých-

koli dalších ekologických tématech 

a problémech. Připravena bude 

i zábavná aktivita pro děti.

 22. září 
� Říčany, MěKC, 20 hodin

Jazz Fiddlers a Petr Hasman 

v rámci jazzových večerů.

� Říčany, Masarykovo náměstí, 

17 hodin

Přijeďte a zúčastněte se tradiční 

cyklojízdy přes celé město 

až na Jureček.

 25. září
� Uhříněves, divadlo U22, 19 hodin

Marc Camoletti: Miláček Anna 

– světově proslulá komedie o tom, 

že není šikovné přivést si domů 

milence právě, když má váš manžel 

v ložnici přítelkyni. Ještě, že je tu 

služka Anna. Hrají: M. Hudečková, 

D. Prachař, L. Rybová, S. Rašilov,

V. Hybnerová. 

 29. září
� Říčany, MěKC, 20 hodin

Radek Tomášek – recitál známého 

českého zpěváka, písničkáře, 

textaře a kytaristy.

 30. září
� Říčany, MěKC, 14 hodin

Den seniorů – pořádá Centrum 

komunitních služeb města Říčany

� Říčany, MěKC, 18.00 hodin

Přednáška ke 130. výročí 
narození M. R. Štefánika. 
Program je doplněn promítáním 

unikátního filmu z r.1919, 

rozhlasovým projevem z r.1928 

a hudebními a literárními ukázkami. 

Vstup na přednášku je volný.

JUREČKOVSKÁ ŠLAPKA 
POTŘETÍ
Dne 25. září se již potřetí koná 

na koupališti Jureček závod 

horských kol „ Jurečkovská Šlapka – aneb kolečka okolo Jurečka“. 

Trať a kategorie jsou stejné jako v minulých letech – veškeré info 

na www.jureckovskaslapka.cz. Letos se opět pořádají dětské závody 

a veselé soutěže – tentokrát za podpory OS Domeček. 

Všichni jsou srdečně zváni!

V sobotu 18. září bude 

slavnostně otevřen nový cykli-

stický okruh nazvaný Krajem 

Josefa Lady. Tento okruh je 

dalším tématický okruhem 

na páteřní cyklotrase č.11 

Greenway Praha- Vídeň. Je 

dlouhý 76 km a vede po lesních 

cestách a po vedlejších sil-

nicích. Provede vás zvlněnou 

krajinou přírodního parku Vel-

kopopovicko, Národní přírodní 

rezervací Voděradské Bučiny, 

uvidíte vesničky a kostelíčky 

jako ze štětce pana Lady, řeku 

Sázavu, Velkopopovický piv-

ovar, Ondřejovskou hvězdárnu, 

zříceniny hradů v Říčanech 

a Senohrabech nebo zámek 

Berchtold s Dětským rájem. 

Malá odbočka z trasy umožní 

navštívit Ladovy rodné Hrusice. 

Okruh Krajem Josefa 

Lady je dalším přírůstkem 

k síti zelených stezek mezi 

Prahou a Vídní. Tato trasa 

nabízí i další  tématické re-

gionální okruhy jako Greenway 

Lichtenštejnská stezka, Green-

way Rožmberského dědictví, 

Greenway řemesel a vyznání. 

Projekt Greenway Krajem 

Josefa Lady vznikl na základě 

spolupráce Svazku obcí 

Ladův kraj a Nadace Partnerství 

– nejvýznamnější české nadace 

podporující projekty zlepšující 

životní prostředí. Dalšími part-

nery projektu jsou Pivovar Velké 

Popovice, zámek Berchtold, 

MAS  Říčansko a Cesta inte-

grace. K projektu byl vydán pros-

pekt s mapou, který je k dispozici 

v informačních centrech Ladova 

kraje a v infocentrech na trase 

Praha-Vídeň.  Informace získáte 

také na www.laduv-kraj.cz, 

www.nadacepartnertvi.cz 

a www.prahaviden.cz

Indiánské léto v Domečku

NA KOLE AŽ DO VÍDNĚ

Prázdninová 
soutěž navíc!
Pro děti jsme v minulém 

čísle vyhlásili soutěž o nejhezčí 

ilustraci k pohádce „O beránkovi“. 

Moc nás potěšil obrázek od Adrianky Jesenské ze Svojetic, 

které posíláme krásnou mazlivou zahřívací ovečku.

Program DDM-UM Uhříněves
7. září – HURÁ DO ŠKOLY – akce na zahradě V Bytovkách 803 

(14 – 17 hodin) Čeká vás: prohlídka DDM-Domu UM, skákací hrad, 

soutěže, zápis do kroužků, konzultace s vedoucími jednotlivých 

oblastí. Organizuje pracoviště Uhříněves. 

Kontakt – Petrova@dumum.cz. 

Další zajímavé informace najdete na www.dumum.cz

Rodinné centrum Palouček

zve všechny své příznivce do zrenovovaných prostor. 

„Přes prázdniny jsme přidali koberec v celé kavárně, máme 

novou skluzavku a spoustu hraček a taky krásně vyzdobený 

koutek, o který se postarala výtvarnice Kateřina Hruschková 

(www.kate-atelier.cz),“ prozradila Ing. Gabriela Martišová Baková. 

„Díky podpoře firmy „řezivo Vycpálek“ v Ondřejově, jsme 

postavili nový přístřešek na kočárky. Všem, kdo se podíleli 

na prázdninovém úsilí, moc děkujeme.

Plný provoz centra začíná od 6. 9., kdy poběží týden 

otevřených dveří a můžete si přijít vybrat z našich aktivit.

V tomto týdnu vám budeme poskytovat veškeré informace 

a děti dostanou malý dáreček, dospělí kávu a koláč

zdarma. Veškeré informace o bohatém programu 

najdete na www.paloucek.info.

ZVÍDÁLEK
Občanské sdružení Tudyznudy bude pořádat nový kroužek 

pro kluky a holky od 4 do 10 let (zahajuje 15. 9. od 16. hodin 

v barevné tělocvičně na OÚ v Jevanech). 

Co děti čeká? Trocha dovedností zálesáku, špetka 

dobrodružství Indiánů, chytrost hodná detektivů a hodně 

odvahy rytířů. Program je veden ve formě her, soutěží, 

výtvarného tvoření a kupy legrace. Více informací najdete 

na www.tudyznudy.eu

PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
Kolektiv Tudyznudy i tento rok pořádá úspěšnou 

předškolní výchovu – spolupráce se zkušenými pedagogy, 

psychoterapeuty a logopedy. Na děti čeká pohybová, 

výtvarná a hudební výchova. Více info na www.tudyznudy.eu, 

mail: tudyznudy@email.cz

V říčanské galerii Kotelna 
bude během září zahájena výstava „Nové obrazy“. 
Představí se tři autorky Alena Beldová, Martina Riedlbauchová 
a Zdena Šafka. Spojuje je společné studium na VŠUP, ale každá z nich 
má rozdílný vyjadřovací přístup. Více info na www.galeriekotelna.cz



Tel.: 774 275 761-2  |  email: bazen@rc-ctyrlistek.cz  |   www.rc-ctyrlistek.cz

NEZMEŠKEJTE

ZÁPISY NA 

PODZIMNÍ

KURZY

ZÁPIS DO PODZIMNÍCH KURZŮ:
♦ plavání kojenců, batolat 
   a předškolních dětí
♦ cvičení a plavání těhotných, aquaerobic 
♦ cvičení rodičů s dětmi
♦ výtvarné, hudební, pohybové a anglické 

kroužky i pro předškoláky
♦ školička pro děti od 3 let
   
ZÁPIS ZAČÍNÁ OD 1.9.2010.

www.rc-ctyrlistek.cz

Martin Svoboda
Tel.: 777 832 084 
E-mail: info@vasnabytek.cz 
www.vasnabytek.cz

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

 Zakázková výroba z lamina, MDF a dýhy vč. lakování – i do vysokého lesku
 Materiály značek Technistone, Corian, Egger, Thermopal, Eurolight, Glunz, 

Kronospan, Polyform, Hettich, Blum, Graz, Effegibrevetti, Peka, Wireli, Mivokor, Franke a další
 Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací stěny, postele
 Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů od patnácti značek 

a dalších doplňků dle požadavků zákazníka vč. přípravy elektro a vodoinstalace

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRU

Město Říčany postupně zavádí nové nástroje řízení a zvyšování 

kvality veřejné správy s cílem zefektivnit řízení a fungování úřadu. 

Významným krokem v tomto nastoupeném trendu je přiznání 

dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost na realizaci projektu „Procesní řízení 

a automatizace procesů na MÚ Říčany“ , 

reg.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00110. 

Projekt zahrnuje realizaci následujících klíčových aktivit:

 1) zavedení procesního řízení na základě zmapování 

  všech činností a služeb úřadu,

 2) automatizace vybraných klíčových procesů 

  a projektového řízení s využitím moderních SW technologií,

 3) vzdělávání zaměstnanců MěÚ v oblasti procesního 

  a projektového řízení, týmové spolupráce a řízení podle cílů.

Projekt bude realizován v období od  1. 7. 2010 – 30. 6. 2012.

Klíčové aktivity projektu budou řešeny dodavatelsky. 

Do realizace však budou aktivně zapojeni pracovníci úřadu 

a účast v projektu bude nabídnuta i politikům. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 5 196 117,20 Kč, 

poskytnutá dotace z veřejných prostředků ESF je 4 416 699,62Kč, 

tj. 85%. Město vloží do projektu 779 417,58 Kč.

Cílem projektu je využít možnosti, které skýtá postupná elek-

tronizace veřejné správy, a prostřednictvím nastavení systému 

procesního řízení a jeho následné automatizace zvýšit kapacitu 

a efektivnost výkonu územní veřejné správy MěÚ Říčany. Výsled-

kem z pohledu občanů a dalších klientů úřadu bude zjednodušení 

a zrychlení úkonů veřejné správy. 

O průběhu projektu budou poskytovány aktuální 

informace na internetových stránkách města Říčany 

a v městském věstníku.

Ing. Věra Likešová, manažer projektu

Bémáci nabízí:
� Stavebnicový univerzální 
komín BLK
� Komínové 
vložky 
ohebné 
a pevné
� Třísložkové 
komíny
� Kouřovody
� Příslušenství 
(rekukce, stříšky, 
lapače apod.)

Průmyslová 36 Strančice
Tel. 323 649 265

Vladivostocká 1460/10 Praha 10 
Tel. 222 522 370

www.bemaci.cz
info@bemaci.cz

Kunice-Vidovice 136          tel.: 323 665 445, mobil: 736 75 75 77          email: sportcentrum@zamekberchtold.cz

ZÁMEK BERCHTOLD
Kunice-Vidovice

Detský ráj a pohádková zeme        Miniatury hradu a zámku         Sport centrum Na Zámeckuˇˇ ˇo                         o

w w w . z a m e k b e r c h t o l d . c z

Kunice-Vidovice naleznete na 15. km brněnské dálnice D1 - Exit Všechromy, Velké Popovice

Stálá výstava skřítků, strašidýlek a víl od objevitelky Pohádkové země Vítězslavy Klimtové
Stálá expozice miniatur českých hradů a zámků
V podzemí skutečné peklo a muzeum udatného českého národa
Sportovní aktivity (tenis, indoor golf, stolní tenis, hřiště s umělým povrchem)
Mini ZOO, medvědí rodinka a velké dětské hřiště

Pronájem areálu pro firemní akce (školení, teambuildingy, sportovní aktivity)

w w w . z a m e c k a s k o l i c k a . c z

www.ricanybydleni.cz

STAVBA 

ZAHÁJENA

RIM ENGINEERING, s. r. o., Klicperova 3208/12, Praha 5-Smíchov

NOVÉ BYDLENÍ PŘÍMO V CENTRU ŘÍČAN

• LETNÍ AKCE 10% 
na byty v objektech D a E

1
. 

ET
A

P
A

TŘÍPODLAŽNÍ VILADOMY A TŘI BYTOVÉ DOMY

INFOLINKA

222 510 051

• Výhodné fi nancování 90 % 
prodejní ceny bytu až po kolaudaci



STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Tel. 312 315 213

STAVEBNÍ FIRMA PROCE
Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D. 

Podporujeme projekty neziskových organizací
www.procestavby.cz

PRODEJPRODEJ
TŘÍDĚNÉTŘÍDĚNÉ
ZEMINYZEMINY

Zubní lékař
MUDr. Nikolaos Michalopoulos

PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY
Nabízíme komplexní 

stomatologické ošetření v týmu, 
protetické ošetření včetně 
implantátů, parodontologii 

a dentální hygienu.

Centrum soustředěné 
preventivní péče

Sofijské náměstí 4, Praha 12-Modřany

tel: 244 461 389
773 647 827

Úklidová společnost

MAKAT s.r.o.

606 660 855

603 293 099

� Pravidelné úklidy domácností

� Jednorázové (vánoční či jarní)
    úklidy

� Úklidy kancelářských prostor

� Úklidy ordinací

� Úklidy nebytových jednotek

Zveme Vás na den otevřených dveří 
ve čtvrtek 26. srpna od 15 do 18 hodin
Informovat se můžete na www.skolka-kralovice.cz, 

přihlásit na e-mailu: babyclubpohadka@gmail.com 

nebo na tel. 731 589 902, 606 149 018.

Přihlašte vaše dítě do nové mateřské školky.
Naše školka leží v krásném prostředí na okraji obce Královice, Praha 10 (mezi Říčany 
a Uhřiněvsí). V září přivítá 20 předškolních dětí už od 2,5 let.
V rámci docházky nabízíme řadu aktivit: keramickou dílničku, výtvarničení, pohádkovou 
dramatiku, tanečky, zpívánky, anglické obrázkování, logopedickou hernu, 
grafomotorickou školičku, korálkování, pohybovou hernu, studio předškoláček atd...

Zkušený personál zařídí rodinnou pohodovou atmosféru

Potřebujete jít do zaměstnání? 

Nemáte možnost umístit dítě 

do mateřské školky ve vaší obci? 

Touží vaše dítě po dětském kolektivu?

Nová školka ve vašem okolí! AUTODÍLNA
Jiří Dubský

OPRAVY 
MOTOROVÝCH 

VOZIDEL

606 611 312
Svojetice

HodinovI Manfel 
Pracujeme rychleb spolehlivů 

za velmi rozumné ceny 
v lokalitů Prahy vIchod

� drobné elektrické a instal. práce
� vrtání, sekání
� montáž poliček, obrázků apod.
� opravy zámků a klik dveří
� sestavování a opravy nábytku
� malování a natírání
� drobné zednické práce
� dovoz a odvoz menších věcí
� komplexní péče 
    o zahradu 
    a venkovní 
    prostory (léto, zima)
� … a mnoho dalšího

Co sami 
nezvládneme, 
to zajistíme 
nebo poradíme.

6g8 072 711
www.hodinovy-manzel-ricany.cz

PRODEJNA:

Biomac Ing. Černý s.r.o.
Sklad Všechromy Hala 1, dálnice D1, exit 15
mob.: 774 505 111, e-mail: prodejna.ricany@ekopaliva.com

www.biomac.cz

KVALITNÍ BRIKETY, PELETY, PALIVOVÉ DŘEVO A
DŘEVĚNÉ UHLÍ

AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

OPROTI PLYNU UŠETŘÍTE AŽ 50 %
TOPNÁ SEZÓNA ZA 15 – 16.000,- Kč

DOPRAVU VÁM ZAJISTÍME
AŽ K VÁM DOMŮ

AKCE CENA OD 440,- / 100 kgPALIVOVÉ 
DŘEVO

tel.: 608 906 748
www.drevopark.cz

www.mraveniste.info

6g6 130 g18
e-mail: mraveniste@ricany.cz

www.materskecentrumricany.cz

927 68g gg2
e-mail:

marie.frydlova@materskecentrumricany.cz



BETONÁRKA
MUKAŘOV

Výroba, doprava a čerpání betonových směsí
Prodej písku, kačírků a drtí

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

Objednávky: 721 870 737, 602 442 950

www.betonmuk.cz
e-mail: obchod@betonmuk.cz

NOVĚ OTEVŘENONOVĚ OTEVŘENO

www.mefo.cz

• • dětské • dámské • pánské •
• oblečení pro volný čas  • oblečení pro volný čas  
• • young & stree t fashion

skééééééé ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••skééé ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

nn
Šípková 279Šípková 279

Mukařov - SrbínMukařov - Srbín-10%
kupón na slevu

mefo_srbin_inzerat.indd 1 12.8.2010 12:07:52

• 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

PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO

www.broukal.cz
602 238 849

PŘIJĎTE SI UŽÍT POHODOVÝ DEN 

U HOTELOVÉHO BAZÉNU 

NEBO NA LETNÍ TERASE.

POKUD VYUŽIJETE NABÍDKY 

POBYTU NA CELÝ DEN, 

MÁME PRO NAŠE MALÉ HOSTY PŘIPRAVENU 

ZMRZLINU A SVAČINKU ZDARMA.

TEL: 323 655 693
www.hotelsen.cz

Hotel S.E.N.

Jedinečná nabídka vozů Ford
v Auto Palace Spořilov

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

tel.: 296 574 860 – 4

www.autopalace-ford.cz

pětidveřový FordFocus Trend Plus

s bohatou výbavou:
• motor 1,4i 80k
• klimatizace• šest airbagů
• stabilizační systém EPS
• rádio s CD přehrávačem
• airbag řidiče a spolujezdce
• el. ovl. př. okna a zrcátka
• centrální zamykání s dálk. ovl.
• přední mlhová světla
• 16” kola • sportovní sedadla

nyní za 279.990

bohatá standardní výbava:
• motor 1.4i 80k • klimatizace
• rádio s CD přehrávačem • airbag řidiče a spolujezdce
• ABS • el. ovl. přední okna a zrcátka • kožený volant
• dálkově ovl. centrální zamykání • přední mlhová světla

 FordFusion Comfort
nyní za 249.990

FordFiesta Ambiente 

s bohatou výbavou:
• motor 1,25i 60k
• klimatizace
• rádio s CD přehrávačem
• airbag řidiče a spolujezdce
• ABS, palubní počítač
• el. ovl. př. okna a zrcátka
• centrální zamykání s dálk. ovl.

již od  219.990Kč

Kč

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. Focus 1,4i/80k: 8,7/5,4/6,6; CO2: 157 g/km.
Nabídka platí do 30. 9. 2010 a do vyprodání. Foto ilustrativní

Skvělé akční ceny
i na ostatní modely!

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

• Defend Lock

 K Fusion Comfort navíc:
• sada EBONY 

 (15” litá  kola a vyhřívané 
 přední sklo) pouze
 za 10.000 Kč

AKČNÍ

BONUS

• Defend Lock
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• ABS • el. ovl. přední okna 
• dálkově ovl. centrální zamy

ce

. ovl.

km; CO2: 128 g/km,

Maximálně vybavený

296 574 888
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Řádková inzerce

� Daňová přiznání, účetnictví, 

605105274, 

www.mzdyaucetnictvi.cz

� Zateplování RD, rekonstrukce 

RD, bytů, koupelen. Zednické 

práce. Obklady, dlažby, opravy. 

Tel: 728 114 029, e-mail: 

staffy@seznam.cz

� „Hledám pomocníka na 

údržbu zahrady u rodinného 

domku a zároveň řidiče 

(návšť. lékaře, nákupy) 

v Popovičkách. 

tel. 737 951 031.“

� Koupím pohledy všech 

žánrů do roku 1950 a starší. 

Tel: 602 690 663

� Překlady a tlumočení 

cizích jazyků 

LANGFOR Translation, s. r. o., 

17. listopadu 133/17, 251 01 

Říčany, 323 606 097, 

www.langfor.cz

� Studentka VŠ se státnicí 

z anglického jazyka nabízí 

doučování ang. pro začátečníky 

i pokročilé. Strančice. 

Tel: 724 903 931



STAVEBNINY  S+K
Pražská 322, Mukařov

323 661 300
724 037 099 
323 661 222
stavebninysk@email.cz


