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Milí čtenáři!
Vy, kteří jste dříve narození, určitě pama-

tujete fenomenální úspěch československého 

pavilónu na Světové výstavě EXPO 1958 

v Bruselu. Mladší ročníky by si tuto událost 

měly určitě připomenout, protože podobný 

triumf se zatím neopakoval. Hlavním scéná-

ristou expozice byl pan Jindřich Santar, který 

kromě „bruselského snu“ vytvořil celou řadu 

vynikajících výstav a muzejních expozic. 

Panu Santarovi je sedmaosmdesát let a prožil 

neuvěřitelně zajímavý a rozhodně ne jedno-

duchý život. Rád vzpomíná na skvělé kama-

rády - výtvarníky a umělce, se kterými spolu-

pracoval a kteří už bohužel nežijí. Ze svých 

úspěchů si však nestaví „pomník“. Dobře ví, 

že všechno je pomíjivé a že radost může veli-

ce rychle vystřídat hořký smutek.  

Velice zajímavé bylo i setkání se sympa-

tickou manželskou dvojicí – klavíristkou 

Jitkou Čechovou a violoncellistou Janem 

Páleníčkem. Ačkoliv oba sklízí úspěchy 

doma i v zahraničí, rozhodně nemají poho-

dlný život „hvězd“. Velice rychle mě vyved-

tiráž
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li z představy, že se celé dny v klidu věnují 

hudbě a po večerech koncertují. Aby mohli 

„dělat“ vážnou hudbu po svém a na nejvyšší 

úrovni, museli se rychle naučit být i dobrý-

mi manažery. A také hodně pracovat. Prožít 

volný den s knížkou nebo dokonce odjet na 

dovolenou je pro manžele Páleníčkovi téměř 

nerealizovatelný sen.

A do třetice najdete v Zápraží rozhovor 

s bývalou starostkou Bc. Olgou Dekojovou. 

Velice jí děkuji za otevřenost, se kterou ho-

vořila nejen o problémech na radnici, ale 

i o svém soukromém životě.

Už nyní vám mohu slíbit, že i další Zá-

praží bude plné zajímavých osobností. 

V našem kraji jich žije mnoho, stačí se jen 

pozorně dívat.

inzerce

Cena již od 289 900,- Kč vč. DPH

ŘÍČANY • JESENICE • PRAHA 4, 10
w w w.okna.eu  •  telefon:  773 360 000

úsporám
zelená

osmikomora s trojsklem zdarma

     Vaše č.1 pro DOTACE ZELENÁ ÚSPORÁM 
dál nečekejte, dokud to funguje!

V Milíři 12 – Praha 10 – Kolovraty, tel: 775 216 094

Stavebniny HORKA – specialista na dlažby

tel: 267 710 501, 602 216 606

HORKA stavební, spol. s r. o.

www. horka-stavebni.cz

Otevírací doba od listopadu: po – pá 7 – 16 hodin, sobota pouze po telefonické dohodě. Vzorová plocha předních výrobců dlažeb.

NOVINKA: Prodej hotových svařovaných košů na gabiony 

GODELMANN – výhodná nabídka do konce roku na vybrané zboží – dlažba novaSTON tl. 8cm, 2 velikosti kamene  – cena 

s DPH i dopravou jen 419,- Kč/m2! Terasová dlaždice tl. 6,5 cm, 35 x 35cm – cena s DPH i dopravou jen 499,- Kč/m2. 

Více informací ve stavebninách. Zpracujeme individuální cenové nabídky. 

Lze zajistit jakýkoliv stavební materiál na objednávku.

Realizujeme chodníky, oplocení, terasy, gabiony, sportoviště, 

zahrady, inženýrské sítě, odvodnění, parkoviště apod.

Zajistíme práce strojem JCB, LOCUST, odvoz AVIA kontejner.

AKCE
listopad: 

výprodej skladových zásob GARDENA se slevou 50%, slevy zboží AGRO až 50% – hnojiva, postřiky, substráty. 

Neviditelný obrubník v prodeji.

Mějte se krásně

Helena Vlnařová          



Osobnosti regionu

Československý pavilón převyšoval ostatní 
expozice svým vkusem, originalitou a pest-
rostí. Jeho téma znělo „Jeden den v Česko-
slovensku – práce, odpočinek a kultura.“ 
Do tohoto hesla se vám podařilo vměstnat 
vše, čím mohla naše socialistická republika 
překvapit ostatní země. Přestože se psal rok 
1958, expozice téměř neobsahovala tendenční 
„socialistická“ díla. Jak se vám to podařilo?

No zkrátka nebyl čas. Přípravou výstavy se za-

bývalo několik lidí, ale nedotáhli své myšlenky do 

konce. Ani s mojí koncepcí nebyla úplná spoko-

jenost. Naštěstí nebyl čas shánět někoho jiného, 

takže se mohla moje vize realizovat. Navíc mi 

odpovědní pracovníci neříkali připomínky přímo 

do očí, spíše to byla šuškanda. Řešilo se všechno. 

I úplné detaily. Velké pozdvižení na ústředním vý-

boru KSČ způsobila například loutka jeptišky od 

Jiřího Trnky. Ale jak jsem řekl, díky tomu, že nás 

tlačil čas, podařilo se spoustu věcí a především 

umělců prosadit. Což by jinak nebylo možné. 

Jak úspěch československého pavilónu vní-
malo tehdejší komunistické vedení státu? Byli 
občané vůbec informováni o vašem triumfu?

Musím říci, že to byla velice vypjatá situace. 

V den otevření expozice odvysílal Českosloven-

ský rozhlas vyjádření určitých lidí, kteří výsta-

vu příšerně zkritizovali a rozjeli téměř štvavou 

kampaň. Největší kritika se týkala toho, že jsme  

opomenuli vedoucí úlohu strany. V jednu chvíli 

to vypadalo, že nás snad zavřou. Jediný kdo se 

nás zastal, byl Václav Kopecký, který nás navr-

hl na Státní cenu. A tím to skončilo. Nikdo si 

nás už nedovolil kritizovat. Přesto, když jsme 

se vrátili z Bruselu domů, se žádné ovace ne-

konaly. Naopak mě na letišti  svlékli při celní 

prohlídce do naha. 

Hrozilo, že nás snad zavřou
Světová výstava v Bruselu EXPO 58 znamenala pro 

Československo obrovský triumf. Hlavním „režisérem 

a scénáristou“ naší expozice, která ohromovala návštěvníky 

z celého světa a nakonec získala nejvyšší uznání Zlatou 

hvězdu, byl pan Jindřich Santar. Nyní žije ve Strančicích 

a já jsem moc ráda, že jsem si s ním mohla popovídat.

Jak to, že vaše expozice byla nejúspěšnější? 
Jakých pravidel jste se držel?

Musíte znát,co lidi zajímá a zvolit správ-

nou linku výstavního programu. To platí nejen 

u světové výstavy. Za své kariéry jsem udělal 

na sto výstav a nejrůznějších expozic. A pokaž-

dé jsem si musel ujasnit, co lidé mohou znát 

a co ne. Jde o to, že se musíte dotknout toho, 

co je návštěvníkům blízké, 

aby je to zaujalo a expozice 

nenudila. Často bylo velice 

obtížné vysvětlit špičkovým 

vědcům, že některé detaily 

budou pro návštěvníky ne-

záživné a složité. Oni se sa-

mozřejmě domnívali, že je 

důležité všechno a že nelze 

nic vypustit. A to byl právě 

můj úkol – tohle všechno 

zrežírovat a ustát. Abych 

tohle dokázal, musel jsem 

vždy danou tématiku pořád-

ně nastudovat. Podobný pro-

blém nastával i u umělců. Já si ve své koncepci 

vymyslel nějaký záměr a potřeboval jsem, aby 

se tomu malíř či sochař přizpůsobil. Někteří ale 

nechtěli pochopit, že to není jejich samostatná 

výstava, ale že jde o celek, ve kterém má vše 

svůj řád a musí se přizpůsobit objednávce. Sa-

mozřejmě jsme mohli diskutovat o detailech, 

ale koncepce musela být zachována. No a v ne-

poslední řadě je nejdůležitější najít špičky v da-

ném oboru. Zkrátka ukázat opravdu to nejlepší! 

A to se nám v Bruselu bezezbytku podařilo.

Co podle vás návštěvníky výstavy v našem 
pavilónu nejvíce zaujalo?

To je opravdu těžké říci. Asi největší novin-

kou byla Laterna Magika, kterou jsme vymys-

leli s Alfrédem Radokem, Josefem Svobodou, 

Milošem Formanem, Jánem Roháčem a Vladi-

mírem Svitáčkem. Nová forma jevištního umě-

ní, kdy diváci mohou najednou sledovat kombi-

naci filmu, tance, zpěvu a divadla, nadchla snad 

každého. Úspěch ale sklízely i expozice, které 

představovaly československou hudbu a histo-

rii, ukázky skla, bižuterie, loutek, průmyslových 

strojů a mnoho dalších. Zapomenout nesmím 

ani na restauraci Praha EXPO 58, která je po-

važována za jednu z nejkrásnějších českých sta-

veb uskutečněných ve druhé polovině minulého 

století. Její autoři byli architekti František Cubr, 

Josef Hrubý a Zdeněk Pokorný. 

Bruselská výstava se pro Československo 
stala fenoménem nejen kvůli tomu, že jste 
získali hlavní cenu. Dá se říci, že odstartova-
la „zlatá šedesátá léta“. Dokonce se začalo 
používat označení „bruselský styl“.

V době tvrdého totalitního režimu zapůsobila 

výstava jako závan umělecké svobody. Najed-

nou se do povědomí lidí dostali umělci, kteří 

by dříve neměli šanci. Objevovali se nové styly 

a formy umění. A to se týkalo všech směrů – fil-

mu, divadla, architektury, výtvarného umění, 

designu. Označení „bruselský styl“ však nemám 

příliš rád. Protože v Bruselu se představila tak 

neuvěřitelně pestrá a osobitá škála stylů, že je 

nelze hodit do jednoho pytle.   

Sledujete úroveň světových výstav? Jak se 
vám například líbila ta letošní v Šanghaji?

Abych byl upřímný, naše expozice mě nijak 

nenadchly. Náš letošní pavilón měl hned zvenčí 

upoutat reliéfem města sestaveným z puků. No 

prosím vás, jak mohou Číňany lákat na hokejo-

vé puky, když se o tento sport téměř nezajímají. 

A navíc Češi už nejsou považováni za hokejo-

vou špičku. Chyběla mi tam spousta dobrých 

věcí, kterými bychom se mohli reprezentovat 

a také originalita. V Bruselu jsme se také chlu-

bili historickými památkami, ale to nejde dělat 

nekonečně. Výstavu takového formátu musí 

dělat profesionálové. Já jenom žasnu, kde ty 

lidi berou odvahu a sebevědomí účastnit se ta-

kové akce. Na mistrovství světa ve fotbale také 

pošlete nejlepší hráče, kteří mají zkušenosti 

a jsou sehraní. A světová výstava je v podstatě 

mistrovství světa ve výstavnictví a my to klid-

ně svěříme lidem, kteří v životě nic podobného 

nedělali, vůbec nevědí, o co jde a ještě se vzá-

jemně hádají. To v Bruselu neexistovalo. Tam 

vládl kamarádský duch. Všichni jsme se znali 

a věděli, co kdo umí. 

Vy jste měl s výstavnictvím nějaké zkušenos-
ti, když jste dostal nabídku jet do Bruselu?

Ano. V roce 1950 jsem začal pracovat na 

ministerstvu informací, do kterého patřilo i vý-

stavnictví. V roce 1952 jsem udělal svoji první 

výstavu v Praze U Hybernů „Vývoj vesmíru,  

Země a člověka“. Nebyla vůbec zaměřena po-

liticky, a proto sklidila velký úspěch. Soustředi-

la se tam celá řada špičkových vědců a uměl-

ců. Nakonec naše republika věnovala výstavu 

NDR. 

Československá vláda v roce 1959 

rozhodla, že bude vítězný pavilón 

přemístěn z Bruselu do Prahy 

na holešovické výstaviště (kde 

bohužel v roce 1991 vyhořel). Slavná 

restaurace Praha EXPO 58 přenesená 

do Letenských sadů zažila zejména 

v 60. letech éru velké slávy. Od roku 

2000 však pouze chátrá. Nenašel 

se nikdo, kdo by se této, dnes již 

historicky cenné stavby včetně 

jejích skvostných interiérů ujal 

a vrátil jí její lesk a slávu. 

Pan Jindřich Santar 

se narodil v roce 1923 a prožil velice 

zajímavý a ne zrovna lehký  život. Přátelil 

se s mnoha významnými lidmi a skvělými 

umělci. Měl ale blízko také k Václavu 

Kopeckému, který patřil mezi hlavní 

ideology komunistické strany. Jindřich 

Santar byl členem KSČ, ale po prověrkách 

v sedmdesátých letech byl ze strany 

vyloučen a nemohl deset let pracovat. 

Ani jeho osobní život nebyl právě 

jednoduchý. Jeho první žena Alena byla 

dcerou slavného spisovatele Vladislava 

Vančury. Bohužel zemřela na leukémii. 

V té době bylo jejich synům dvanáct 

a čtrnáct let. „Bylo to nejhroznější období 

mého života. Oba jsme věděli, že manželce 

zbývá jen devět měsíců života a museli jsme 

tu příšernou bolest ustát už kvůli dětem,“ 

vzpomněl pan Santar.

Jeho druhou ženou se stala moderátorka 

a hlasatelka Jarka Panýrková. Jejich vztah 

bohužel nevydržel a hodně ho poznamenalo 

i to, že oba nesměli pracovat. Do třetice svůj 

život spojil s herečkou Reginou Rázlovou, 

kterou si vzal v době, kdy byla fyzicky 

i psychicky úplně na dně a pomohl jí. 

Regina Rázlová čelila v roce 1998 obvinění 

z vytunelování Skloexportu. Nakonec byla 

zproštěna viny, ale náročný pobyt ve vazbě 

ji zdravotně velmi poznamenal. Herečka od 

mládí trpí těžkou maniodepresivní poruchou 

a několikrát se pokusila o sebevraždu. 

Pobytem ve vězení se nemoc velice 

zhoršila. Celkový stav paní Rázlové 

komplikují i další zdravotní potíže včetně 

roztroušené sklerózy. Pan Santar přes 

všechny problémy svou ženu nehodlá 

opustit a dokonce 3. listopadu vydává 

knihu, kterou napsal podle jejích deníků. 

Jak pokračovala vaše kariéra po Bruselu?
Dělal jsem to, co snad umím – výstavy a mu-

zejní expozice. Úspěch měla například výsta-

va českého skla v Moskvě v roce 1960. Tehdy 

Nikita Chruščov chtěl, abych předělal jejich 

expozice „národních úspěchů“. 

Mezi mé poslední velké akce patřila v roce 

1990 výstava „Kde domov můj“ U Hybernů. 

A asi před sedmi lety byla otevřena stálá expo-

zice o Terezínském ghettu. 

Je nějaký sen, který se vám nepodařilo 
uskutečnit?

V roce 1986 mě oslovila jedna švédská společ-

nost a nabídli mi, že mi pomohou uskutečnit mé 

velké přání – uspořádat velkou výstavu o lásce 

a erotice SEXPO. Ukazovala by, jak může láska 

hýbat dějinami, jak ovlivňuje hudbu, architektu-

ru, výtvarné umění. Zkrátka bych uspořádal vý-

stavu o zásadním citu, který mají lidé na celém 

světě stejný. Myslím, že by to byla zajímavá, uži-

tečná a hodně navštěvovaná výstava. 

Máte dobrý pocit z toho, že je bruselská 
výstava i po dvaapadesáti letech tak slavná?

Těší mě to, ale že bych z toho měl nějaký 

opojný pocit, to ne. Světská sláva – polní tráva. 

Upřímnou radost mám především ze svých synů, 

kteří jsou úspěšní a máme velice hezký vztah.

Helena Vlnařová
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Pohled na zahradu 

a část  restaurace 

Praha EXPO 58



ŽALUZIE
ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu z ceny montáže

DODACÍ LHŮTA 3-5 DNŮ

tel.: 728 863 201
www.zaluzie-suchy.cz

ZÁRUKA 

4 ROKY

ŽALUZIE 
SUCHÝ

inzerce
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Život v kraji

Jako každý rok, tak i letos ožila 

Farma Tehov dětmi i dospělými, 

kteří milují koně a přišli si užít pri-

ma den. Pořadatelé připravili hned 

JEZDECKÉ HRY 
na Farmě Tehov

Základní škola v Mnichovicích 

se může těšit z nové knihovny, která 

vznikla v rámci dlouhodobého pro-

jektu “Interaktivní metodou výuky 

k rozvoji komunikačních doved-

ností žáků na ZŠ T.G. Masaryka”, 

jenž je podporován EU a MŠMT. 

„V průběhu minulého školní roku 

jsme zkompletovali současný 

knižní fond na škole a vybudovali 

si jasnou představu nejen o funkci 

knihovny, ale také o její podobě,“ 

informovala nás Mgr. Pavla Brů-

hová. „V rámci podpory a roz-

voje čtenářství našich žáků jsme 

zorganizovali akci “stávám se 

čtenářem”. Získali jsme mnoho 

podnětů pro nákup nových knih 

a seznámili se s představami sa-

motných žáků o školní knihovně.“

Přes prázdniny byla sborovna ško-

ly přebudována na první oddělení 

knihovny, v němž se nachází čes-

Patronkou 
knihovny 
se stala 
Eva Hudečková

ká a světová beletrie, knížky pro 

děti, periodika a vzdělávací mate-

riály pro učitele. Druhé oddělení 

knihovny vzniklo v multimediální 

učebně, kde je prostor pro vzdě-

lávací a cizojazyčnou literaturu. 

Zároveň zde mohou žáci volně po-

užívat počítač a internet. 

Knihovna také slouží jako stu-

dovna a prostor pro relaxaci a

odpočinek či volnou četbu žáků. 

Je vybavena pohodlnými taburety, 

židlemi a pohovkou. Posuvné skří-

ně nabízejí mnoho prostoru, kde se 

krásně čtou tajemné a dobrodružné 

příběhy. 

Slavnostního otevření se zúčast-

nili nejen žáci školy, ale i široká ve-

řejnost. Patronkou knihovny se stala 

spisovatelka a herečka paní Eva Hu-

dečková. Z jejích knih “Tajemství 

pražského šotka” a “Sedmihlásek” 

předčítaly dvě dívky z osmé třídy.

několik soutěží různých obtížností 

a jezdci se zapsali do odpovídají-

cích kategorií podle věku a  jez-

deckých schopností. Nejmladší 

závodnici byly teprve tři 

roky - Kája na velkém 

koni Kenym vypadala 

jako drobeček, a tak jí se 

slalomem, házením pod-

kovou a s průjezdem do 

L pomáhali trochu rodi-

če. Malé Káje ale zářily 

oči tak, že je zřejmé, že 

láska ke koním jí bude 

provázet celý život.  

Farma Tehov připra-

vila pro závody bez-

vadné zázemí, kde bylo 

postaráno o koně i o li-

di. Domácí zabijačka, 

klobásky na grilu, piv-

ko, malinovka - to vše 

zpříjemnilo celou akci 

a  trochu zmoklí závodníci se mohli 

občerstvit. Po závodech proudila 

příjemná zábava až do večera a ni-

komu se nechtělo moc odcházet. 

Farma Tehov se vydává tím 

správným směrem, když rozšiřuje 

aktivity pro veřejnost a neatraktiv-

ní prostředí bývalého JZD  mění 

na místo, kde může dobře fungo-

vat agroturistika. V rámci projektu 

„Selský dvorek“ má být zbudována 

jízdárna, ubytovací i stravovací za-

řízení pro „obyčejné lidi“ a farmář-

ská prodejna. Děti se mohou těšit 

na zookoutek s typickými domá-

cími zvířaty, která si budou moci 

nejen pohladit, ale také se o ně 

postarat. Zrealizovat tento projekt 

bude stát hodně sil a investic a bez 

dotací to nepůjde. Proto se také 

majitel Ing. Petr Zajíček zapojil do 

dotační výzvy MAS Říčansko. Vý-

běrová komise i Programový výbor 

vyhodnotila projekt „Selský dvůr 

– I. Etapa – Pohybově odpočinko-

vé hippocentrum – Farma Tehov“ 

a vybrala jej k podpoře dokonce 

jako nejlepší, a tak se již v příštím 

roce postaví kvalitní venkovní jíz-

dárna, vylepší příjezdové komuni-

kace a parkoviště. Pro ubytování 

účastníků akcí i turistů vznikne pro-

zatím skromné tábořiště a stabilizu-

je se zookoutek. 

Děti z uhříněveské základní 

školy Vachkova 630 si užily krás-

ný olympijský den plný sportu. 

S nápadem uspořádat „olympij-

ské hry“ přišel učitel tělocviku 

Mgr. Radek Zavřel. Sportovního 

klání se zúčastnilo tři sta dvacet tři 

dětí, kteří si vyzkoušely hod míč-

kem, skok do dálky, trojskok, běh 

na 60m a další disciplíny.

ZMĚLÍK a ŠEBERLE 
na olympiádě 
v Uhříněvsi

Nejdůležitější událostí bylo, že 

7. ledna 2010 oslavil své 110. vý-

ročí založení. Pro malou vesničku 

Lensedly u Ondřejova, která čítá 

něco málo přes 70 obyvatel, je to 

velkolepá událost. Vedení hasičů 

dlouho diskutovalo o tom, jak toto 

významné výročí oslavit. Lense-

delší hasiči zvolili trochu netra-

diční oslavu. Rozhodli se uspořá-

dat pokus o zápis do České knihy 

rekordů v počtu tanečníků České 

besedy. Jak jsme již v Zápraží psa-

li, rekord se podařil za účasti 344 

tanečníků. Pro tak malou vísku 

to byla opravdová událost, kterou 

místní hasiči zvládli dokonale zor-

ganizovat. 

„Letošní rok byl pro nás úspěš-

ný i v hasičském sportu,“ prozra-

dil velitel SDH Bc. Zdeněk Vaněk. 

„Zatěžkávací zkouškou byl Me-

moriál Jirky Kulhánka v Ondřejo-

vě, kde lensedelští hasiči obsadili 

A ZASE JEDNA SEZÓNA PRYČ
Jak již titulek napovídá, má sbor dobrovolných hasičů 

v Lensedlích jednu úspěšnou sezónu za sebou. 

A co pro něj bylo letos tak výjimečného?

4. místo. Hlavní událostí však byla 

okrsková soutěž, která se letos ko-

nala v Ondřejově a zúčastnily se jí 

sbory z Třemblat, Ondřejova, Se-

nohrab, Hrusic, Pětihost a Zváno-

vic. Zde slízli Lensedláci zaslouži-

lou smetanu, když se jim podařilo 

získat 1. místo a odměnou jim byl 

obrovský putovní pohár. 

Jelikož v Lensedlích funguje 

i výjezdová jednotka, musí se hasi-

či zdokonalovat i v oblasti přípravy 

na reálné zásahy. Proto se zúčastňu-

jeme prestižní soutěže na Benešov-

sku v Přestavlkách u Čerčan, kde 

nejprve probíhá školení v oblasti 

zdravovědy a pak se po setmění 

vyráží na trať a plní různé praktické 

disciplíny – dopravní nehody, po-

žáry budov a lesů, letecká neštěstí, 

chemické havárie. Letos jsme skon-

čili na 6. místě a bohužel neobhájili 

1. místo z minulého roku,“ řekl Bc. 

Zdeněk Vaněk. 

Kromě toho hasiči v Lendsed-

lích pomáhají pořádat nejrůznější 

společenské akce a samozřejmě 

vyjíždějí k reálným zásahům. 

A co si přeje starosta sboru Zde-

něk Vaněk? „Aby tahle bezva 

parta lidí šlapala dál a na naši 

výjezdovou jednotku se usmálo 

štěstí a někdy dostala třeba i no-

vou Tatru.“

Více informací se můžete dovědět 

na stránkách sdhlensedly.blog.cz.

„Děti tento den plný pohybu 

velmi zaujal, a přestože naše ško-

la nemá rozšířenou výuku tělesné 

výchovy, dosahujeme ve spor-

tovních soutěžích velmi dobrých 

výsledků,“ připomněl zástupce 

školy Mgr. Antonín Klecanda. „V 

loňském roce jsme se probojova-

li do celorepublikového finále ve 

volejbale a také jsme nechyběli ve 

finále plnění „Odznaku všestran-

nosti olympijských vítězů“. Někte-

ré dívky drží dokonce republikový 

rekord v určitých disciplínách. 

Dále naše škola vyhrála pohár sta-

rosty Uhříněvsi ve fotbale, volej-

bale i v přehazované.“

Olympijské hry v ZŠ Vachkova 

630 byly výjimečné i tím, že se do 

Uhříněvsi přijely podívat oprav-

dové sportovní osobnosti – dese-

tibojaři Robert Změlík a Roman 

Šeberle a také olympijský vítěz ve 

fotbale z roku 1980 pan Štambachr. 

Děti byly ze vzácné návštěvy nad-

šené a předvedly perfektní nástup. 

„Každá třída představovala určitý 

stát a dokonce nechyběla vlajka, 

nápisy a jednotná trička. Všech-

ny děti od první do deváté třídy 

také zazpívaly vlastní olympij-

skou hymnu. Za dokonalý průběh 

sportovního dne patří poděkování 

všem učitelům,“ uzavřel Mgr. An-

tonín Klecanda.   

Tříletá Kája 

na koni Kenym

Nevidomá Esterka jízdu 

zvládla bez problémů

Otevření knihovny zpestřilo 

předčítání knih Evy Hudečkové
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Vynikající český violoncellista Jan Pálení-
ček získal mnohá ocenění na mezinárodních 
soutěžích. Spolupracuje s předními českými 
i zahraničními orchestry, ale srdeční záleži-
tostí je pro něho Smetanovo trio, které založil 
v roce 1934 jeho otec klavírista a skladatel 
Josef Páleníček. Navíc stojí v čele občanské-
ho sdružení Česká kultura a vede uměleckou 
agenturu TRIART Management.

  

Pane Páleníčku je až neuvěřitelné, co všech-
no zvládnete…

Je pravda, že naše pracovní nasazení je enorm-

ní. Spousta našich přátel nechápe, jak to všechno 

můžeme zvládnout. Ale nám v podstatě nic jiného 

nezbývá. Aby se totiž v dnešní době mohl profe-

sionální hudebník solidně uživit, nestačí mít jen 

talent a poctivě dřít na hudební nástroj. Musí být 

i dobrým manažerem. Je mi to líto, ale v naší zemi 

nejsou podmínky pro to, aby se hudebníci prosa-

dili jen špičkovým výkonem. Uspějí jen mediálně 

známí, kteří jsou ochotni přijít za každou cenu 

s něčím výstředním, jen aby na sebe upozornili. 

Ale ani já, ani moje žena a někteří další naši ko-

legové touto cestou jít nechceme. Domnívám se, 

že ke klasické hudbě patří i jistá míra důstojnosti. 

Koncert je společenská, slavnostní událost, která 

má povznést ducha. A interpret tyto výjimečné 

chvíle musí umět podpořit svým chováním a sa-

mozřejmě vynikajícím výkonem. A mně bohužel 

připadá, že jde dnes často spíše o show než o kva-

litní, něčím přínosný výkon. A protože se tomuto 

trendu nechceme podvolit, založili jsme občanské 

sdružení Česká kultura a již 10. rokem organizu-

jeme České kulturní slavnosti prezentující umění 

dle našich představ. Pod touto hlavičkou se koná 

každý rok deset festivalů po celé republice. Nyní 

máme za sebou „Malostranské kulturní slavnosti“ 

v Praze a „Trutnovský podzim“, následuje „Mla-

dé pódium“ v Ostravě a rok zakončíme v Českém 

Krumlově „Krumlovskými varhanami“. Každý 

koncert, který zazní v rámci festivalového cyklu, 

nese punc vysoké kvality. Těší mě, že lidé už začí-

nají mít povědomost, že České kulturní slavnosti 

nabízejí interprety těch nejvyšších kvalit a žádnou 

pochybnou show. Kromě klasické hudby přináší-

me návštěvníkům festivalů i dramaturgická zpes-

tření, jako jsou alternativní divadelní představení, 

výtvarné výstavy nebo vystoupení nejrůznějších 

folkových a etno skupin. Zájem publika je k naší 

radosti veliký, návštěvnost vysoká, ale stojí nás 

to ohromné organizační úsilí a musím přiznat, že 

90% špičkových českých hudebníků se nemá šanci uživit
Manželé Jitka Čechová a Jan Páleníček 

ze Senohrab jsou oba vynikající hudebníci, kteří 

sklízejí úspěchy doma i v zahraničí. Společně 

hrají ve světoznámém Smetanově triu, vystupují 

sólově, či v komorním duu, nahrávají jedno 

cd za druhým, věnují se produkční činnosti 

a v neposlední řadě vychovávají dvě malé děti. 

nevím, jak dlouho to je možné 

v tomto tempu ještě vydržet. 

Takže pokud tomu správně 
rozumím, aby se muzikant 
prosadil, musí si založit 
vlastní festival. 

Zjednodušeně řečeno ano! 

A to především, chce -li pre-

zentovat umění dle svého 

gusta. Nestačí mít jen agenta 

a čekat, až vám zavolá, že se 

máte dostavit na ten či onen 

koncert. Koncertních příleži-

tostí ubývá, a pokud jsou, tak 

pořadatelé prestižních pódií 

pozvou paradoxně spíše zahraniční umělce nebo 

mediálně známé tváře. Kvalita tedy není zdaleka 

vždy tím rozhodujícím kritériem… Situace je 

natolik vážná, že cca 90% špičkových interpre-

tů se nemá šanci svým kumštem uživit. Pokud 

s tím něco neuděláme, přední čeští hudebníci 

zmizí z tuzemských pódií. A ti, co nemají záze-

mí v zahraničí, si budou nuceni najít jiné povo-

lání a hrát jen občas pro radost o víkendech. A to 

mi v zemi takových velikánů jako byli Smetana, 

Dvořák, Janáček, Martinů, Suk a dalších, přijde 

neuvěřitelné. Je to naprostá neúcta k tak veliké-

mu kulturnímu dědictví. 

Myslíte, že by stát a potažmo obce měly 
koncerty vážné hudby více finančně podpo-
rovat?

Ano! A nechci, aby to vypadalo, že chceme 

něco zadarmo. My odvádíme dobrou práci a vě-

řím, že lidé mají stále chuť zažít něco krásného 

i v této konzumní době. Byla doba, kdy stát hud-

bu podporoval v rámci takzvaných Kruhů přátel 

hudby. Fungovalo jich na 350. Dnes jich registru-

jeme cca 100 fungujících a za chvíli, a to nechci 

být zlým prorokem, zaniknou i tyto, pokud něco 

nezměníme. 

Myslím, že o lecčem vypovídá i názor pana 

prezidenta Klause, se kterým jsem hovořil o této 

tristní situaci. A on mi poradil, abychom chodili 

hrát po večerech do kaváren…

Jak je možné, že i přes tyto těžké podmínky 
dokážete odvádět skvělé výkony, kterými 
konkurujete zahraničním umělcům?

Znáte to. Dalibora nouze…  Někdy je to k neu-

věření i pro nás. Zvláště když víme, jak jsou naši 

zahraniční kolegové, konkurenti, hýčkaní a nemají 

jinou starost než hrát. Co ale český člověk vždy 

uměl, v nouzi se zmobilizovat. Chcete-li tedy 

uspět, není jiné cesty.

Jedna z nejlepších českých 
klavíristek Jitka Čechová 
získala titul laureáta v řadě 
mezinárodních soutěží. Jako 
sólistku a členku Smetanova 
tria ji znají posluchači nejen 
v Evropě, ale také například 
v Jihoafrické republice, Již-
ní Americe či v Japonsku. 
V současnosti realizuje pro 
vydavatelství Supraphon 
kompletní nahrávku klavír-
ních děl Bedřicha Smetany 
(7 CD). Tento unikátní pro-
jekt sbírá pochvalné kritiky 
doma i v zahraničí.  

Paní Jitko, jak jste se se 
svým mužem seznámila?

Nebude to nic originálního 

– seznámili jsme se díky hud-

bě. Jan dříve učil na HAMU a jeho student ho po-

zval na koncert, na kterém jsem účinkovala i já. 

Nadšen mou interpretací Brahmse mě oslovil, zda 

bych s ním nespolupracovala na cellových recitá-

lech. No a po čase spolupráce přerostla…

Vyhovuje vám, že jste oba ze stejného oboru?
Kdybych měla manžela z jiného oboru, asi 

by nedokázal pochopit, co prožívám. Hudba je 

láska, posedlost, ale i závazek na celý život a já 

se jí chci věnovat naplno. Když se připravuji na 

koncert, zavřu se a manžel přebírá péči o děti 

a domácnost. A samozřejmě to funguje i nao-

pak. Zkrátka se vzájemně podporujeme a dá-

váme si sílu, když dochází. Už jsme deset let 

manželé a stále nám to klape.  

V současné době nahráváte kompletní klavírní 
dílo Bedřicha Smetany. Těší vás práce na 
tomto projektu?

Je to nádherný životní projekt. Kdyby po mě 

nic jiného nezůstalo, jen tyto nahrávky, tak budu 

spokojená.

Společnost Supraphon vás ke spolupráci 
oslovila sama?

Supraphon se záslužně rozhodl zrealizovat no-

vodobou nahrávku klavírního díla Bedřicha Sme-

tany, poslední podobný počin s pianistou Janem 

Novotným pochází ze sedmdesátých let. Klavír-

ním odkazem Smetany se zabývám už pěknou 

řádku let, byla jsem poctěna, že los při výběru in-

terpreta tohoto megaprojektu padl právě na mě.

Je nějaký rozdíl mezi pojetím Smetanova díla 
v sedmdesátých letech a nyní na začátku 21. 
století?

Není to jen u Smetany, ale určitě se poněkud 

přizpůsobuje rychlost dnešní uspěchané době, 

není snadné se vnitřně zklidnit a imaginárně pře-

sunout do jiné epochy. Zlepšuje se i pianistická 

technika – co dříve bylo nad lidské možnosti 

a nehratelné, je dnes zcela běžné. To je jako ve 

sportu. Stále se překonávají rekordy. První sme-

tanovské nahrávky vytvořila v padesátých letech 

Věra Řepková a je znát obrovský rozdíl. Tenkrát 

se nahrávalo jinak – ona musela celou skladbu 

nahrát v kuse, což bylo obrovsky náročné a na 

nějaký detail se nebral zřetel. Nebyla totiž mož-

nost střihu. Současná moderní technika nám 

sice umožňuje stříhat a popřípadě vyměnit něja-

ké pasáže, ale také to není jednoduché. Kdyby 

těch střihů bylo hodně, tak se to pozná. Hrajete 

v nějakém rozpoložení, do té skladby jako cel-

ku vkládáte energii, určitou náladu a charakter, 

a když děláte střihy, může se to nabourat a ztra-

tit. Navíc ve střižně nedokážete ze špatné na-

hrávky udělat dobrou. Výkon musí být perfektní 

– jen máte možnost něco zahrát ještě dokonaleji 

a pohrát si s detaily. 

Ať je však doba jakákoliv, vždy by měl interpret 

zachovat  podstatu skladby se všemi zákonitostmi, 

které skladatel zamýšlel. 

Patří Smetana k vašim nejoblíbenějším skla-
datelům?

To se nedá říci. Mám několik oblíbenců, jejichž 

hudba mě fascinuje a naplňuje – Beethoven, Dvo-

řák, Brahms, ale také Janáček a Prokofjev. Ale 

samozřejmě při přípravě na další natáčení Sme-

tany jsem naplno ponořená do jeho díla, které je 

velkolepé a kupodivu dost neznámé. Veřejnost si 

vzpomene možná na „Moji vlast“, opery „Pro-

daná nevěsta“, „Dalibor“ nebo „Libuše“ a nějaké 

pasáže z Českých tanců. Ale on dokázal napsat tak 

úžasné klavírní dílo, ve kterém se v podstatě odrá-

ží celý jeho život. Klavíru svěřil všechny radosti 

i strasti, co prožíval. Málokdo ví, jakou ohromnou 

paletou a šíří jeho klavírní dílo oplývá, směle se 

může řadit po boku Chopina, Schumanna, Liszta 

nebo Brahmse. 

Jak dlouho trvá, než skladby na natáčení 
nastudujete?

To nelze zobecnit. Každá skladba je jiná a sa-

mozřejmě záleží i na tom, zda patřila do mého 

repertoáru a znám ji nebo se s ní setkávám po-

prvé. Někdy může příprava trvat i léta. Smeta-

na nemá snadné skladby. Měl zvláštní techni-

ku, byl klavírní samouk. A ne všichni klavíristé 

si s tím dovedou poradit. Smetana nesmírně 

ctil Bacha, rád po jeho vzoru obohacoval své 

skladby o polyfonní, mnohohlasé prvky. Osob-

nost klavírního fenoména Liszta jej vyzývala 

k virtuozitě a v Chopinovi se Schumannem 

pociťoval souznění v emocionálním projevu. 

Vznikalo velmi složité předivo oproti běžné-

mu schématu romantické hudby spočívajícímu 

v melodii, kterou hrála pravá ruka a doprovodu 

v levé. Navíc si ještě liboval v experimentál-

ních technikách, jako například spojování dvou 

tónin. Tím se mu ve skladbě objeví úplně ne-

sourodé akordy a zní to velmi moderně. Předčil 

svou dobu, byl to génius.

Je prý pravidlem, že klavíristé musí hrát 
zpaměti? 

Tuto tradici zavedl velký klavírní virtuóz Franz 

Liszt, který měl nejen enormní talent, ale navíc 

zřejmě i fotografickou paměť. Dokázal zahrát 

novou věc z listu a okamžitě si ji zapamatovat. 

Narušil tradici do té doby oblíbených koncertů, 

kde vystupovala v několikahodinovém pestrém 

programu celá řada interpretů, hrál celý program 

sám a zpaměti. Což je obrovská zátěž na psychiku. 

Jdete na pódium s tím, že si zkrátka nemůžete do-

volit zapomenout. Na druhou stranu když skladbu 

natolik usadíte po kůži, že nepřemýšlíte nad nota-

mi, můžete hudbu procítit daleko hlouběji. 

Na jaký stěžejní okamžik ve své kariéře ráda 
vzpomínáte?

V květnu v roce 2001 mi nečekaně zavolali 

z Pražského jara, zda bych nezastoupila kolegu na 

koncertě za doprovodu Symfonického orchestru 

FOK pod vedením Libora Peška. Měli vyproda-

nou Smetanovu síň a koncert se měl navíc pře-

nášet naživo do rozhlasu. Byl pátek a vystoupení 

se konalo hned druhý den. Zrovna jsme se vrátili 

s triem z Londýna, k tomu jsem seděla celý den 

v nahrávacím studiu a byla jsem strašně utahaná, 

ale přikývla jsem. Celou noc jsem nespala a před 

vystoupením prožívala hotová muka. Pocit štěstí, 

že všechno dobře dopadlo, se nedá vylíčit. Moji 

kariéru to rozhodně pošouplo dopředu. Od té doby 

jsem na Pražském jaru vystupovala již několikrát. 

Vy i váš manžel kladete důraz na kvalitní 
výkony. Myslíte, že laik dokáže ocenit špičkové 
interprety?

Domnívám se, že ano. Laik sice nedokáže defi-

novat, co je jiné. Neví proč, ale cítí to. Stoprocent-

ní výkon a nasazení interpreta dokážou poslucha-

če pohltit, zapomene na všední starosti a nechá se 

unášet špičkovou interpretací, která ho energetic-

ky nabije.

Helena Vlnařová

Smetanovo trio, se kterým 

vystupuje Jana Vonášková-

Nováková, letos slaví desetiletí 

své novodobé existence. 

V posledních letech získalo 

celou řadou prestižních ocenění 

za své nahrávky. Za všechny 

vzpomeňme BBC MUSIC 

MAGAZINE AWARDS 2007 

a Diapason d´Or 2006. 



Nakupte v našem obchod  KOMFORT
a získejte koberec SHAGGY.

Akce platí do 31. 12. 2010. Více na www.komfort.eu.

k b h d

Dárek pro Vás

U Makra 123, Praha - estlice

ŠIROKÝ VÝB R PRO KAŽDÉHO
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Starosti měst a obcí

Starostování mě natolik pohltilo, že jsem přišla o manžela
Se starostkou Kostelce nad Černými lesy 

jsem si povídala ještě před volbami. 

Nyní už starostkou není, dále už nechtěla 

kandidovat. Důvodů bylo více…

Paní starostko můžete prozra-
dit, proč jste v letošních volbách 
nekandidovala?

Pokud mám popravdě odpovědět 

na tuto otázku, musím se dotknout 

svého soukromí. Po osmadvaceti 

letech se mi rozpadlo manželství 

a domnívám se, že zde velkou 

roli sehrálo i moje starostování. 

Od roku 1993 do roku 2007, kdy 

jsem funkci přijala, jsem se živila 

zpracováním účetnictví a daněmi, 

pracovala jsem společně s manže-

lem. Najednou se situace změnila, 

já byla pracovně velice vytížená, 

manžel se věnoval své práci a za-

čali jsme se doma míjet. Starosto-

vání mě zcela pohltilo a já přestala 

vnímat, co prožívá mé nejbližší 

okolí. Když do něčeho jdu, tak do 

toho dám všechno. V tomhle smě-

ru se chovám bezohledně a bohu-

žel jsem přišla o rodinné zázemí. 

Vy jste byla zvolena starostkou 
v docela vypjaté situaci…

Pan starosta Urban, který byl 

zvolen v minulých volbách, svo-

ji funkci vykonával jen půl roku. 

Odešel, protože rada města blo-

kovala jednání a on neměl šanci 

prosadit věci, které považoval za  

důležité. V radě byla zastoupena 

ODS, ASANACE, ČSSD a pan 

starosta Urban kandidoval za 

Stranu Zelených. Patová situace 

vyústila až v jeho odchod. Když 

jsem nastoupila do funkce starosty 

já, dostala jsem se do stejné situ-

ace. Dva členové rady blokovali 

jednání. Jenom rozpočet jsme 

schvalovali sedm měsíců. Proto 

nakonec došlo k odvolání těchto 

dvou členů rady a ruku „pro“ jsem 

zvedla i já, ačkoliv jedna z radních 

byla stejně jako já za ODS. Kvůli 

změnám v radě jsem byla nařčena 

z porušení dohod a musela jsem 

nést následky. 

kolegy natolik štvala svou přímo-

čarostí, že spoustu vyhrocených 

situací vzniklo kvůli mně.

Můžete uvést nějaký příklad? 
Těch problémů bylo více, ale 

asi nejzásadnější rozpory nastaly 

při hlasování zastupitelstva o pro-

deji pozemku jedné místní firmě. 

Nesouhlasila jsem s prodejem 

a věděla, že návrh neprojde, pro-

to jsem si mohla dovolit zvednout 

ruku pro prodej. Toto kontroverzní 

rozhodnutí jsem učila proto, abych 

narovnala vyhrocené vztahy s touto 

významnou firmou, která zaměst-

nává i mnoho Kostelečáků. Bylo to 

čistě diplomatické rozhodnutí, ze 

které jsem sklidila obrovskou kri-

tiku. Samozřejmě padlo i podezře-

ní, že jsem vzala úplatek. Ale není 

to pravda. Kdybych vzala úplatek 

a chtěla prosadit prodej, počínala 

bych si jinak, ne tak přímočaře. 

A ještě něco mě napadlo… Také 

mi bylo vytýkáno, že stále zdůraz-

ňuji svoji osobu a hojně používám 

zájmeno „Já“. Zamyslela jsem se 

nad tím a je to pravda. Ale asi to 

dělám proto, že všechny události 

a problémy, které se ve městě a na 

radnici odehrály, vztahuji k sobě. 

Nechovám se alibisticky. A podle 

mého starosta jistou dávku sebe-

vědomí mít musí.

Jak jste se do funkce starosty 
vlastně dostala? Pracovala jste 
v minulosti pro MěÚ?

Politice se věnuji teprve osm let, 

ale upřímně řečeno se svými kily 

navíc a řečnickými schopnostmi, 

jsem hodně vidět a slyšet. Zřejmě 

jsem byla v Kostelci nepřehlédnu-

telná a také jsem ve své kandidatu-

ře oslovila spoustu lidí. Když od-

stupoval pan starosta Urban, byla 

jsem pravděpodobně jediná, kdo 

tu funkci mohl převzít. 

Na úřadě jsem pracovala krátce 

v roce 2003, kdy tehdejší paní sta-

rostka potřebovala pomoci s účet-

nictvím. Byl to jen záskok, protože 

účetnictví obecních úřadů má svá 

specifika, která jsem dokonale 

neovládala. Zajímavé je, že když 

jsem sháněla nějakou metodiku, 

abych se mohla přiučit, nic tako-

vého, v roce 2003,  neexistovalo. 

Zkrátka musíte mít praxi. 

Asi největším problémem Kos-
telce je výstavba kanalizace…

Vleklé problémy s dodavate-

lem stavby společností VOD-KA 

budou mít dohru u soudu, protože 

jsme byli nuceni podat návrh na 

insolvenční řízení. Zjednodušeně 

shrnuto, firma VOD-KA neod-

váděla dobrou práci a navíc po-

žadovala další peníze nad rámec 

dohodnutého rozpočtu. To jsme 

samozřejmě nechtěli akceptovat 

a zástupci společnosti nám začali 

doslova vyhrožovat, že nedokončí 

dílo včas. To pro nás znamenalo 

veliký problém, protože tím pá-

dem bychom nemohli vyúčtovat 

akci Státnímu fondu životního 

prostředí a přišli bychom o dotaci 

ve výši 45 miliónů Kč. Nakonec 

se díky jednání právníků podaři-

la stavba kanalizace zkolaudovat. 

I když se značnými vadami, které 

postupně opravujeme, ale bohužel 

za obecní peníze.  

Co vás v poslední době nejvíce 
rozčílilo?

Například akce symbolické ná-

jemné pro Policii České republiky, 

kterou vyhlásil ministr vnitra Ra-

dek John. Jde o to, že státní policie 

sídlí v objektu ve vlastnictví Kos-

telce nad Černými lesy a pocho-

pitelně platí nájem. Nyní bychom 

o tyto peníze měli přijít. Šetření, 

které spočívá v tom, že přenesu ce-

lou tíhu svých „úspor“ na rozpočet 

města, mi připadá velice nefér.  

Překvapilo vás něco za dobu 
vašeho starostování?

Zjistila jsem, že město je živý 

organismus. My si sice můžeme 

na začátku volebního období sta-

novit jisté cíle a odhadnout, co se 

bude dít, ale město se může začít 

v polovině roku „chovat“ úplně 

jinak. Stačí, když se nevyvezou 

popelnice nebo se rozbije chodník, 

nebo loňská zima, to se pak dají do 

pohybu věci, které vývoj města na-

směrují jinam. Mění se nálady lidí, 

nějaké rozhodnutí se jim líbí, ale 

za dva měsíce už ho neakceptují. 

Město se neustále vyvíjí a na to 

musí každý starosta pamatovat.

Toto rozhodnutí vám vytýkalo 
vedení ODS?

Ano, protože pokud je starosta 

zvolen za nějakou stranu, měl by  

respektovat určité stranické do-

hody a přizpůsobit se volebnímu 

programu. Nemůžete si starostovat 

podle svého. Alespoň já mám tuto 

zkušenost.

Zlepšila se práce městské rady 
po odchodu zmíněných dvou 
radních?

Musím přiznat, že se práce ze-

fektivnila, protože neprobíhaly ne-

konečné diskuze, které v podstatě 

nic neřešily. Ale vztahy v zastupi-

telstvu našeho města zůstaly velice 

napjaté. A to beru jako svoji vel-

kou prohru, že jsem lidi nedoká-

zala spojit a přimět ke spolupráci.  

Možná, že jsem ve výsledku své 

Nelitujete někdy svého 
rozhodnutí přijmout práci 
v čele radnice?

To je otázka, kterou si často kladu 

i já sama. Ale i za cenu ztráty man-

žela, kterého jsem velmi milovala, 

svého rozhodnutí nelituji. Staros-

tování mi přineslo tolik zkušeností 

a zážitků, které obohatily můj život. 

Tato funkce mě donutila udělat si 

téměř v šedesáti letech vysokou 

školu, protože jsem cítila velké mí-

nus, že nemám dostatečné vzdělání. 

Poznala jsem spoustu zajímavých 

lidí a také se začala více zajímat 

o těžké osudy spoluobčanů. Pokud 

za vámi přijde důchodce, který bere 

8 000 Kč a jen za nájem zaplatí 

3 500 Kč měsíčně, nemůžete to jen 

tak vypustit z hlavy. Nyní jste svým 

způsobem za ty lidi zodpovědná. 

Komunální politika dokáže být 

velice tvrdá a mě donutila, abych 

se lépe poznala. Uvidím, zda do-

kážu nabité zkušenosti ještě někde 

uplatnit. 

Helena Vlnařová

Olga Dekojová 

na “setkání  

Kostelců”, které 

se tentokrát 

uskutečnilo 

v Kostelci nad Č. l. 



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
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Život v kraji

Ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově 

je živo od rána do večera. Cestu si sem našly 

nejen maminky s malými dětmi, ale i tatínko-

vé a také teenageři. „Nabízíme téměř padesát 

nejrůznějších aktivit pro všechny věkové kate-

gorie,“ prozradil manažer centra Hynek Kaš-

par. „Těší nás, že do Ondřejova rádi jezdí lidé 

i z okolních obcí a snažíme se je nezklamat. 

Abychom kvalitu udrželi na nejvyšší úrovni, 

spolupracujeme s těmi nejlepšími instruktory, 

Mukařovští dobrovolní hasiči mají důvod k ra-

dosti – získali novou, moderní stříkačku Tatra 

T815 TERRNo Facelift. Vozidlo bylo pořízeno 

především z prostředků obce. Státní dotace činila 

2 miliony Kč a na vybavení přispěl částkou 600 

tisíc Kč i Středočeský kraj. „Velice si vážím pří-

stupu obce a pochopení pro modernizaci požární 

techniky v této ekonomicky těžké době,“ uvedl 

starosta SDH Mukařov Michal Pokorný.

O nutnosti pořídit novou požární techniku se 

začalo hovořit již v roce 2008. Po usilovném shá-

nění peněz se počátkem roku 2010 mohlo usku-

tečnit výběrové řízení na dodavatele. Zvítězil 

osvědčený výrobce požárních nástaveb THT Po-

lička. „Již od prvních jednání bylo jasné, že poža-

davky na vozidlo, zejména jeho provedení s ma-

ximální výškou tři metry, nestandardními prvky 

a využití každého místa, budou pro konstruktéry 

THT novou zkušeností,“ prozradil Michal Pokor-

ný. „Speciální požární Tatra je vybavena spous-

tou technických novinek – například lanovým na-

vijákem, asanační lištou, osvětlovacím stožárem, 

kamerovým systémem usnadňujícím couvání, 

dodatečnou nádrží na pěnidlo, podmítacími ře-

tězy a zejména unikátním výstražným zařízením 

Whelen, které zajišťuje jednotce vynikající vidi-

telnost při zásahu a zvyšuje tak bezpečnost zasa-

hujících hasičů.“

A co hasičům popřát na závěr? „To je jedno-

duché! Aby nám všem občanům nová technika 

dobře a spolehlivě sloužila. A nechť vždy doveze 

celou posádku bezpečně zpět na základnu,“ uza-

vřel Michal Pokorný.

Ať nás nová Tatra doveze 
vždy bezpečně zpět

Záchrana utonulého 
a práce s motorovkou

Slavnostnímu předání nové Tatry předcházela 

praktická prověrka požárních zásahových jed-

notek z okolních obcí. „Akce se letos zúčastnilo 

celkem 16 družstev, které poměřily své síly v šes-

ti disciplínách – například práce s motorovou pi-

lou, záchrana utonulého, zdravověda, technická 

zručnost a znalost strojníků.  Každá disciplína 

se konala v jiné obci. V Mukařově museli hasiči 

předvést průzkum a záchranu osob ze zakouře-

ného prostoru. Družstvo služebně „mladších“ se 

umístilo na místě osmém a družstvo „starších“ 

vybojovalo stejně jako v letech minulých prven-

ství. „Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem, 

kteří se soutěže zúčastnili a pečlivě se připravo-

vali. Zajištění odborné přípravy a získání zkuše-

ností je zejména otázkou vůle a času, který tomu-

to mnohdy nebezpečnému koníčku věnujeme,“ 

doplnil Michal Pokorný. 

Více informací se dozvíte na webových strán-

kách www.hasicimukarov.cz

BREAK DANCE A STRET DANCE 
V ONDŘEJOVĚ FRČÍ 

kteří dokáží zaujmout. A podle spokojených 

ohlasů soudím, že se nám to daří.“

Ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově 

dávají velký prostor i větším dětem. „Nechce-

me na ně zapomínat, protože právě tato věková 

kategorie je nejrizikovější a pokud teenagery 

něčím nezabavíte, začnou se nudit a to nepři-

náší nic dobrého. Děti u nás mohou navště-

vovat lekce elektrické i klasické kytary, které 

vede výborný Jan Beránek nebo se naučit hrát 

na bicí. Zájem je i o volejbal, badminton nebo 

taekwondo. Otevřeli jsme kroužek baletu pro 

větší děvčata a zájem byl obrovský. Chystáme 

rozjet kurzy zpěvu a hry na klávesy, kdy nám 

spolupráci přislíbil skvělý muzikant Zdeněk 

Sýkora,“ doplnil Hynek Kašpar.  

Nechybí ani velice oblíbené kurzy moder-

ních tanců, jako je hip hop, break dance a street 

dance. Ten vede Pavla Landová z Jevan, která 

vystudovala fakultu tělovýchovy a sportu a roz-

hodně má děvčata co naučit. Úspěch u kluků 

i holek mají také lekce break dance, jenž má 

na starosti dvacetiletý Pavel Staňa z Chocerad. 

Pavel začal s tancem v šestnácti letech a stále se 

zdokonaluje. „Na break dance neexistují žádné 

příručky. Všechno musíte odkoukat od kama-

rádů nebo z internetu a postupně se trik naučit 

a třeba ho i vylepšit. Ačkoliv jde o náročný 

S bohatou nabídkou 

SKC Onřejov se můžete seznámit 

na www.obecondrejov.cz    

akrobatický tanec, vyzkoušet ho může kaž-

dý, protože začínáme od jednoduchých prvků. 

A zaručuji, že si pokaždé pořádně protáhneme 

tělo a zpevníme svaly,“ řekl Pavel.

„AKCE UMYVADLA“ 
zdárně ukončena

V základní škole ve Velkých Popovicích aktiv-

ní rodiče založili občanské sdružení Čtyřlístek. 

Jeho hlavním posláním je stmelit kolektiv lidí, 

kteří mají chuť něco prospěšného dělat a pro-

hloubit spolupráci se školou. „Chceme společně 

hledat cesty, jak zlepšit prostředí, ve kterém se 

učí naše děti,“ řekla jedna ze zakládajících čle-

nek Martina Čermáková.

„Všechno to vlastně začalo minulý rok v lis-

topadu, kdy rodiče prvňáčků zjistili, že ve tří-

dách chybí umyvadla a nebylo jasné, kde si děti 

myjí ruce před svačinou nebo po výtvarce. Dále 

vyšel najevo fakt, že stará budova je vybavena 

jen jedním umyvadlem na toaletě, a to je určeno 

pro padesát dívek. U chlapců byla situace stejná. 

A tak jsme rodiče poprosili, aby se k celé záleži-

tosti vyjádřili a zda by byli ochotni finančně se 

podílet na realizaci projektu „zavedení umyvadel 

do tříd“ (jednalo se o pět tříd I.stupně a tři třídy 

II. stupně). Celá dotazníková akce skončila pro 

všechny velkým překvapením – podporu pro-

jektu vyjádřili skoro všichni a s finanční pomocí 

projektu souhlasilo 75% dotázaných rodičů!

Na základě tohoto výsledku jsme vedení ško-

ly a obci 1. 12. 2010 předali žádost o „zavedení 

umyvadel“. Zastupitelé se naším podnětem za-

bývali na několika svých zasedáních. Výsledkem  

jednání bylo schválení realizace projektu v čer-

venci tohoto roku, s tím že náklady ponese pou-

ze obec a škola,“ upřesnila Martina Čermáková.

„Stavební práce probíhaly bez komplikací 

a do začátku školního roku byla celá akce do-

končena. Poděkovat musíme nejen všem rodi-

čům, ale i škole, obci a také Velkopopovickému 

pivovaru, který na projekt věnoval 100 000 Kč. 

Velké uznání patří i firmě pana Radka Medřic-

kého, která celou stavbu realizovala. Nejenže 

odvedla kvalitní práci, ale firma také dodržela 

všechny termíny a především dohodnutý rozpo-

čet,“ uzavřela Martina Čermáková.

Život v kraji



Tip na dobrou knížku pro čtenáře Zápraží 
připravila Vlasta Čepičková, knihovna Uhříněves

Mary Higgins Clarková:   
Tatínkova holčička
Ellie Cavanaughové bylo teprve sedm, když byla její starší 

sestra Andrea zavražděna. Právě ona tehdy ukázala rodičům 

skrýš, kde se znetvořené sestřino tělo našlo. Dramatická událost 

poznamenala celý Elliin příští život, neboť rodiče ji od počátku 

svým způsobem vinili z tragédie a vyčítali jí, že jim o skrýši 

neřekla hned tu noc, kdy Andrea zmizela. Matka ze zoufalství 

začne propadat alkoholu. Díky svědectví malé Ellie je uvězněn 

muž, o jehož vině byla přesvědčena. Ten také, jakkoli svou vinu 

vytrvale popíral, strávil příštích dvaadvacet let ve vězení. Pátrání 

však mnohem později odkryje nová děsivá fakta, která postaví 

tehdejší sestřinu vraždu do zcela jiného světla...

Mary Higgins 

Clarková
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Rádce a tipy

Jak píše odborník Radomil Hradil ve své 

publikaci Biozahrada: „Je to místo, kde se cítí 

dobře člověk i rostliny a živočichové. V bioza-

hradě se nebojuje, ale spolupracuje. Sem člověk 

nechodí s jedem v postřikovači na zádech ani 

sem netahá pytle s umělým hnojivem; sem se 

chodí s radostí…. „Bios“ znamená život a bio-

zahradník dělá vše pro život. A zahrada a život 

v ní se mu za to bohatě odměňují: svými plody, 

svou laskavou atmosférou a nikdy nekončícím 

velkolepým představením barev, vůní, chutí, 

tvarů a pohybů, prostě života…“

S principem přírodních zahrad se seznámili 

účastníci semináře Ekozahrada v rámci cyklu 

Ekologická domácnost, který se konal v Muzeu 

Říčany. Velký zájem o akci potvrdil, že se jed-

ná o velice aktuální téma. Seminář vedla paní 

doktorka Helena Vlašínová, uznávaná odbor-

nice v oboru a autorka (bohužel již vyprodané) 

knihy Zdravá zahrada. 

Zlí jazykové tvrdí, že přírodní zahradu mají ti, 

kteří jsou líní na ní pracovat. Mají tak trochu prav-

du – přírodní zahrada vyžaduje opravdu méně 

práce, než zahrada běžná. Přírodní zahrada totiž 

tak trochu „pracuje“ za vás. Ve zkratce můžeme 

říci, že ekozahradník využívá přirozených princi-

pů a koloběhů v přírodě a pouze je podporuje. 

ZAHRADA 
v souladu 
s přírodou

V ekoporadně Muzea Říčany se můžete dotá-

zat na to, co vás ohledně přírodních zahrad zají-

má, anebo si bezplatně zapůjčit knihy pojedná-

vající o přírodních zahradách: Radomil Hradil: 

Biozahrada, Radomil Hradil: Česká biozahrada, 

Jaroslav Svoboda: Kompletní návod k vytvoření 

ekozahrady a rodového statku, Annelore a Susan-

ne Brunsovy: Biozahrada – praktická příručka.

Mgr. Marie Machová, 
Ekocentrum Říčany a Centrum environ-
mentálního vzdělávání Muzea Říčany, 
www.ekoricany.org, www.ricany.cz/muzeum

Miminko, které je očkované proti tuberkuló-

ze hned po narození, může být vážně ohroženo. 

V tomto raném věku dítěte totiž není možné 

diagnostikovat primární imunodeficienci 

a pokud trpí tímto stavem, hrozí i jeho úmrtí. 

„Mnozí rodiče vůbec netuší, že je možné oč-

kování posunout z prvního půl roku dítěte na 

později,“ uvedla primářka plicního oddělení 

Nemocnice Říčany MUDr. Pavla Nykodýmová 

a dále informovala o podmínkách, za nichž lze 

očkování posunout, aniž dojde k porušení vy-

hlášky ministerstva zdravotnictví.

„Podle ustanovení §3 odst. 2 vyhl. č.537/

2006 Sb. o povinném očkování nelze-li základ-

ní očkování provést v termínu podle odstavce 1,  

podle kterého se základní očkování proti tuber-

kulóze provede nejdříve čtvrtý den a nejpozději 

do konce šestého týdne po narození dítěte, pro-

vede se až po skončení celého základního očko-

vání. To však neplatí, jde-li o novorozence pat-

řícího do dispenzární skupiny kontaktů s aktivní 

tuberkulózou, kteří se proti tuberkulóze očkují 

přednostně před ostatním očkováním. Očkují se 

jen děti s negativním tuberkulinovým testem. 

Navrhovaný postup byl konzultován s Českou 

lékařskou komorou, která tento postup akcep-

tovala jako souladný se stávající právní úpravou 

povinného očkování proti tuberkulóze.“

 „Důvod „odložení“ je třeba řádně uvést ve 

zdravotnické dokumentaci. Rodiče se tím vyhnou 

případnému postihu za nesplnění povinnosti dát 

dítě očkovat,“ radí MUDr. Nykodýmová.

Přeočkování 11letých dětí 
je dobrovolné 

„Dále chci upozornit, že i když bylo zrušeno 

povinné přeočkování proti tuberkulóze v 11 le-

tech, lze toto očkování provést na základě dob-

rovolnosti. Přeočkování v 11 letech věku dítěte 

proti tuberkulóze považuji za důležité preventiv-

Očkování miminek proti TBC 
lze posunout na později

ní opatření před touto nemocí, zvláště v situaci, 

když u nás již  i u mladistvých máme případy 

tuberkulózy necitlivé na léčbu. Přeočkování se 

provádí pouze u dětí, u kterých je zjištěno, po 

provedení tuberkulinového testu, jenž je nezbyt-

nou součástí přeočkování, že nemají obranné lát-

ky proti této nakažlivé nemoci. Tudíž neoočkuje-

me nikoho zbytečně. Pokud je toto přeočkování 

provedeno mezi 11 až 12 rokem věku dítěte, je 

plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění,“ doplnila MUDr. Pavla Nykodýmová.

Zrušení povinného přeočkování proti TBC 

se podle pneumologů neprojeví hned, ale až za 

několik let. „Tím, že nebude prováděno plošné 

přeočkování, se dá předpokládat, že ve věkové 

kategorii 11 až 20letých dojde k nárůstu výsky-

tu TBC.  Půjde ovšem o proces pomalý, který se 

začne projevovat zhruba do deseti let,“ dodává 

doktorka Nykodýmová. Navíc drtivá většina 

případů (více než 80 %) výskytu TBC u dospí-

vajících se v Česku vyskytla právě u jedinců, 

kteří nebyli přeočkováni. Pneumologové sou-

časně jednoznačně odmítají možnost, že by oč-

kování proti TBC mohlo být zcela dobrovolné. 

Naproti tomu zaznívají názory, že je očko-

vání zbytečné, protože vakcína zajišťuje pouze 

omezenou obranu proti nákaze. Může jen snížit 

výskyt těžkých komplikovaných případů pouze 

o 60 – 80%, podle některých prací dokonce jen 

o 40%. Navíc je její aplikace provázena vyso-

kým výskytem komplikací. 

Pokud chcete nechat své dítě ve věku 11 let 

přeočkovat, můžete se objednat na telefonu: 

607 945 627 (kromě středy každý pracovní den), 

pracoviště: TRN Říčany, ul. 17. listopadu 230

Dítě očkované proti TBC, které 

je v opakovaném nebo trvalém 

kontaktu s nakaženou osobou, 

může onemocnět, ale očkování 

zabrání vzniku závažných forem 

TBC jako je miliární tuberkulóza 

(rozsev bakterií krevní cestou do 

plic a celého organismu) nebo 

tuberkulózní zánět mozku.

� Přírodní zahrada nepotřebuje chemická hnojiva. Ta totiž paradoxně zhoršují strukturu 

půdy, snižují obsah půdních mikroorganismů a tím snižují obsah humusu, který je 

pro úrodnost půdy zásadní. Mají negativní vliv i na odolnost plodin vůči chorobám 

a škůdcům. Hnojení v přírodní zahradě znamená oživení půdy, tj. snahu o přítomnost 

velkého množství půdního edafonu v půdě (bakterií, prvoků, hmyzu, pavouků, měkkýšů 

aj.), kteří vytváří humus potřebný pro zdravou výživu rostlin. 

� V přírodní zahradě hnojíme kompostem. Lepší hnojivo si nemůžeme přát, kvalitní 

kompost je základem pěstitelského úspěchu. Kompostování je součástí přirozeného 

koloběhu, kdy se organická hmota vrací zpět do půdy. Další možností je zelené 

hnojení – vypěstované rostliny zapravíme do země, kde slouží jako potrava půdním 

organismům. Využívají se k tomu zejména bobovité rostliny (hrách, peluška, vojtěška, 

jetel…), které dodávají půdě potřebný dusík prostřednictvím na ně vázaných bakterií.

� Pro přírodní zahradu je důležitá přítomnost živočichů - hmyzu, ptáků, obojživelníků, 

kteří nám v zahradničení mohou významně pomoci – opylují rostliny, požírají hmyzí 

škůdce.  Aby se jim na zahradě líbilo, je třeba jim vytvořit vhodné podmínky pro život. 

V přírodních zahradách proto nalezneme jezírka, hromady klestí, staré stromy nebo 

domečky pro hmyz.

� Těžké obdělávání půdy je v přírodní zahradě zbytečné, a dokonce mnohdy i škodlivé, 

protože zpřevrací a promíchá jednotlivé vrstvy půdy, což má neblahý vliv na půdní 

organismy, které žijí v různých vrstvách.

� Pro přírodní zahradu jsou důležité smíšené kultury, plodiny je třeba střídat v čase 

i prostoru. Byly zjištěny kombinace rostlin, které si navzájem prospívají: např. mrkev si 

rozumí s cibulí, salát s fazolemi a košťálovinami, měsíček s rajčaty apod.

� Přírodní zahrada urputně nebojuje s plevely. Leckteré se překvapivě dají dobře využít 

v kuchyni např. do salátů, nebo v domácí lékárně. Plevely mohou dobře sloužit i jako 

indikátor stavu půdy. Pokud chceme jejich výskyt omezit, používáme metody jako např. 

zakrývání textiliemi či mulčování (pokryv půdy organickým materiálem, např. slámou, 

listím, kůrou či posekanou trávou). To navíc chrání půdu před vysycháním a není třeba 

tolik zalévat.

� V přírodní zahradě často najdeme staré odrůdy plodin – ovoce, zeleniny, bylinek. 

Jsou nenáročné a jejich pěstování bez chemie je bohatě odzkoušené našimi předky. 

Přesto bývají často zapomenuty. O jaké se plodiny jedná? Je to například tuřín, lebedu 

zahradní, topinambur, kdouloň, aronii, morušovník a spoustu dalších.

Biozahrada, ekozahrada, 

přírodní zahrada….synonyma 

pro zahradu, která funguje 

v souladu s přírodou. 

Jaké jsou tedy hlavní odlišnosti 
přírodních zahrad od těch běžných?
Jaké jsou tedy hlavní odlišnosti 
přírodních zahrad od těch běžných?

Rádce a tipy

Vlastimil Vondruška:   
Letopisy 
královské komory 
Dva příběhy písaře královské 

komory Jiřího Adama z Dobronína 

se odehrávají v polovině 16. století. 

Poslední cantilena zavádí královského 

písaře mezi bratrstvo chrámových 

zpěváků. Podivná smrt jednoho z nich 

by královskou komoru zřejmě vůbec 

nezajímala, pokud by se současně 

neztratil starodávný kancionál. 

Jen zasvěcení ale vědí, proč je 

ta kniha tak cenná… 



VÝSTAVBA 
ZAHÁJENA

www.bytydubec.cz

inzerce

inzerce
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V Olivově léčebně 

v prostorách MAS Říčansko 

se uskutečnila  prezentace 

projektu Sportovního klubu 

Slunéčko, které zamýšlí 

vybudovat kolem Říčanského 

potoka přírodní stezku pro 

pěší a také multifunkční 

sportovní hřiště.

Sportovní klub Slunéčko vznikl před čtyřmi lety 

a sdružuje lidi, kteří mají rádi sport a přírodu. Po-

řádá různé akce pro celé rodiny a především vede 

basketbalový oddíl pro děvčata. A protože členové 

klubu bydlí v blízkosti Říčanského potoka, začali si 

uvědomovat, jaká je škoda, že tak hezká a zajímavá 

lokalita Říčan slouží jen jako smetiště. „Domnívá-

me se, že kdyby se zde vytvořila přírodní udržova-

ná stezka, lidé by sem rádi chodili na procházky. 

Uplatnění by jistě našlo i multifunkční hřiště,“ vy-

světluje Jan Mach, předseda SK Slunéčko.

Celý projekt vybudování stezky v údolí Ří-

čanského potoka od hráze Mlýnského rybníka až 

k silnici dostal název „Pohodové údolí“. „V žád-

ném případě nezamýšlíme kolem potoka vybudo-

vat betonové cestičky a všechno vykácet,“ uvedl 

Jan Mach. „Uvědomujeme si, že jde o ekologic-

ky citlivé prostředí, které chceme zachovat. Jako 

nejlepší řešení se jeví dřevěné chodníky, které by 

návštěvníky přenesly přes husté porosty rostlin, 

které nechceme vyplenit. Všechny úpravy by 

měly být minimální a v přírodním duchu. Kon-

cepce vychází mimo jiné i z požadavku odboru 

životního prostředí na konzervaci údolní nivy 

a údolí potoka. Náš projekt pamatuje i místo pro 

lavičky, dřevěné sestupy k vodě nebo na jedno-

duché herní prvky a informační tabule. Centrální 

stezka by měla navazovat na plánovaný podchod 

pod silnicí 101, který snad časem vznikne vedle 

propusti potoka. Tak by došlo ke spojení centra 

města s „kolovratskou stranou“ bez nutnosti pře-

cházet frekventovanou Říčanskou silnici. 

Naším velkým snem, je i vybudování multi-

funkčního hřiště se zázemím. V průběhu našich 

jednání se však objevil zádrhel  v podobě zá-

měru města na větší části dotčených pozemků 

zbudovat odtahové parkoviště pro auta. Ale 

stále ještě nějaké místo pro náš záměr zbývá,“ 

nezdává se Jan Mach.

Život v kraji Život v kraji

JUREČKOVSKÁ ŠLAPKA 
V REKORDNÍCH ČASECH 

Na koupališti Jureček v Říčanech se uskuteč-

nil již 3. ročník cyklistických závodů Jurečkov-

ská šlapka. Ačkoliv počasí nebylo ideální, přišlo 

dokonce více lidí než loni. Celou akci, kterou 

organizačně zaštiťovalo OS Domeček, zahájily 

závody dětí.

„Následovaly kategorie dospělých, kde ne-

byla nouze o dramatické situace,“ líčil Martin 

Schneider. V kategorii M40+ se na trati střídal ve 

vedení obhájce loňského prvenství Roman Kut-

han z Kofola Sensor MTB s Jaroslavem Stárkem 

z Vokolek Cycling Teamu. Do cílové rovinky 

přijeli spolu v těsném sledu. Závod nakonec pro 

sebe rozhodl R. Kuthan. Následovali junioři 14-

18 let, kteří odstartovali společně s kategoriemi 

žen a juniorek. Závod chlapců se vydařil Romanu 

Frankovi ze Skappa Horka Říčany, který zvítězil 

v novém traťovém rekordu 31:54 min. Bohužel 

v kategorii žen si mokrá trať vybrala svou daň 

a dvě závodnice musely kvůli zranění odstoupit. 

Z juniorek dojely závod pouze dvě dívky, a sice 

první Lenka Pelikánová před Lindou Miksovou 

– obě z Říčan. Všechny ženy a dívky prokázaly 

svou statečnost už tím, že se na start letos velmi 

obtížného závodu vůbec postavily.

V hlavním závodě kategorie M40 se do prv-

Jeden tatínek 
a jeden dědeček

V Louňovicích v sále Hotelu u sv. Huberta 

uspořádaly místní maminky burzu dětského 

oblečení. „Akce se vydařila a mezi prodávají-

cími se dokonce objevil jeden tatínek a jeden 

dědeček,“ prozradila Blanka Lázničková. „Ná-

vštěvnost mohla být vyšší, ale my to nezdává-

me a plánujeme uspořádat další burzu v únoru. 

V každém případě to byla příjemná společen-

ská událost a jedinečná možnost popovídat si 

se sousedy.“

Z peněz získaných pronájmem „prodejních 

míst“ se nakoupily hračky na louňovické hřiště.

ní řady postavily všechny osobnosti předešlých 

ročníků. Startovní výstřel znamenal nejen povel 

pro začátek závodu, ale zřejmě i povel pro liják. 

Celé poslední kolo až do cíle spolu jeli Petr Frank 

a David Klíma v těsném závěsu, aby v posledním 

kole posledně jmenovaný nastoupil a nakonec 

i s těsným odstupem 1,2 vteřiny vyhrál v čase 

57:24 min. Všechny detailní informace o závo-

dech, fota i videa naleznete na www.jureckov-

skaslapka.cz. 

Ačkoliv jde o krásný a záslužný projekt, čeká 

SK Slunéčko velmi mnoho práce – od dohodnutí 

pronájmu pozemků, přes vypracování projektu, až 

po stavební povolení. V neposlední řadě je potřeba 

zajistit finanční prostředky formou nejrůznějších 

dotací, účastí města nebo i sponzorů. 

S pomocí přišlo MAS Říčansko, které uspořá-

dalo tuto prezentaci. „Projekt Pohodového údo-

lí se nám zalíbil, ale dobře si uvědomujeme, že 

k jeho realizaci vede velmi složitá cesta a každá 

dobrá rada přijde vhod,“ uvedla projektová ma-

nažerka Pavlína Filková. „Na toto setkání jsme 

pozvali zástupce nejrůznějších neziskových or-

ganizací, ale například i zástupkyni MěÚ – ko-

ordinátoru Projektu Zdravé město paní Hanu Ja-

rošovou nebo ředitele Muzea Říčany a Ekocentra 

Jakuba Halaše. Všichni přítomní mohli přispět do 

diskuze svými postřehy a dobrými radami. MAS 

Říčansko bude určitě nápomocno při sledování 

vhodných dotačních titulů,“ uzavřel ředitel MAS 

Říčansko Vladimír Haš.

Rodičovské centrum Koleč-

ko z Kostelce nad Černými lesy 

uspořádalo krásnou akci pro rodi-

če s dětmi s názvem „Kostelecké 

putování“.  „Trasa vedla zajíma-

vými a tajuplnými zákoutími, 

kterých si obyčejně nevšimneme 

a podařilo se zajistit vstup i na 

běžně nepřístupná místa,“ uvedla 

Hana Mondscheinová. „Trasa vedla z náměstí 

Smiřických přes Farskou zahradu, školní dvůr, 

Kostel J. Křtitele, Jánské náměstí, muzeum, 

Krásnou zahradu (zahrada u Tichého společ-

níka), Zahradu života (zahrada akademického 

sochaře Zdeňka Hůly) a Kapli sv. Vojtěcha. 

Účastníci plnili u historických a pohádko-

vých postav zábavné úkoly a také se dozvěděli 

Kostelecké putování 
tajemnými zahradami

spoustu informací z historie Kostelce a jeho 

okolí. Na úplný závěr bylo pro všechny připra-

veno představení Divadla Studna a občerstvení 

v Černokosteleckém pivováru. Druhý ročník 

„putování“ se velice vydařil díky dobrovol-

níkům, kterým nebylo líto obětovat nedělní 

odpoledne dětem a samozřejmě sponzorům,“ 

dodala Hana Mondscheinová.

„Pohodové údolí“ 
v Říčanech 
„Pohodové údolí“ 
v Říčanech 



ZAPRAZI.EU  |  19

U jednoho stolu

Rouhači
O EVROPSKÉ DOTACI SE ROZHODUJE 
DEMOKRATICKY NA MÍSTNÍ ÚROVNI

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
Stránky MAS Říčansko připravuje Mgr. Ludmila Třeštíková
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Periodická kometa 103P/Hart-

ley prolétá v těchto dnech v těsné 

blízkosti Země a v měsíci listopadu 

bude pozorovatelná na noční obloze 

i pouhým okem jako slabý mlhavý 

obláček. Samozřejmě je větší šan-

ce kometu zahlédnout v přírodním 

prostředí, kde neruší městské osvět-

lení. Zájemci, kteří chtějí vesmírné 

těleso prozkoumat zblízka, si mo-

hou domluvit návštěvu ve hvězdár-

ně v Ondřejově.    

Kometu 103P/Hartley objevil 

15. března 1986 v australské ob-

servatoři v Sidding Spring slavný 

pozorovatel komet Malcolm Hart-

ley, který odhalil celkem 13 komet. 

Většinu minulého století byla tato 

kometa nepozorovatelná pro velkou 

vzdálenost od Slunce. Až přiblížení 

k Jupiteru a jeho gravitační účinky 

v roce 1971 snížily vzdálenost pří-

sluní a kometa se tak stala mnohem 

lépe pozorovatelnou. Její letošní 

návrat je zřejmě nejbližší v historii 

komety a nabízí neopakovatelné 

podmínky pro pozorovatele. Bohu-

žel v době jejího největšího přiblí-

žení k Zemi bude pozorování rušit 

Měsíc, jenž o den později dosáhne 

úplňkové fáze. V listopadu kome-

ta přeletí z Blíženců k Jednorožci, 

Kometa prolétá 

mlhovinou Pacman

Děkuji za dopisy. Témat mnoho, musím postupně. Ptáte se mne, jaká je 

souvislost MAS a církve. Odpovím: „Žádná a zároveň Maximální!“ Žád-

ná v tom smyslu, že už samotný princip fungování místních akčních sku-

pin (MAS) je založen na kolektivu, na pečlivě vyvážených týmech. Lidé, 

kteří mají hlas v hlavních orgánech, kterými jsou plénum a programový 

výbor, jsou tak pestrým společenstvím, že je možno odpovědět záporně. 

Vliv není žádný. Také předpisy jsou stavěny tak, že těžko lze ovlivnit běž-

ný chod, tím spíše nelze ovlivnit výběr projektu. I kdyby sám arcibiskup 

zavolal, že chce změnit stanovisko výběrové komise, je možné se tomu 

účinně ubránit. Všechny dokumenty jsou veřejné a pan arcibiskup bude 

mít strašnou ostudu, protože se ten zájem na ovlivnění neutají. A stejně 

tak kdekterý ministr či prezident. Prostě nemá šanci. Tady je mně jediné 

známé místo, kde říkám odpovědně, že se o evropské dotaci rozhoduje 

demokraticky na místní úrovni. Tedy církev nemá vliv vůbec žádný. Ani 

ta Církev bratrská, které jsem kazatelem. Sama si žádala a neuspěla.

A maximální? Ten je v tom, že v té demokracii lidé z církve pracují 

spolu s ostatními. Na Říčansku  MAS církev zakládala. To, že mohla ta 

říčanská MAS rozdělit evropských třicet miliónů po celém regionu, je to 

poslední. Nejvíce si církev váží kolektivu, ten ji samu vlastně dělá. A stej-

ně tak v MAS. Je to společenství zajímavých lidí a má samočistící reflex, 

protože vše se musí vydohadovat řádnou diskusí v plénu. Ostatně: Na 

tiskové konferenci na ministerstvu zemědělství, která byla 20. 10. 2010, 

řekl předseda Ekumenické rady církví a Synodní senior Českobratrské 

evangelické církve Joel Ruml, že poslední rok spolupráce s MAS Karl-

štejnsko (v celé České republice je jich přes sto) mu otevřel oči a zcela jej 

získal. A nebyl sám, i další hosté konference z řad katolíků říkali totéž. 

A my to víme i o adventistech a otevřeno mají i další. Církev je přínosem. 

A znovu si to vychutnáme s církvemi a MAS z Čech a Moravy pod Ří-

pem na Den státnosti, ale to už bude Zápraží v tisku.  

Mimo jiné, víte, že v Říčanech začaly aktivity jedné ze světových křes-

ťanských iniciativ či možno říci církví, říká se ji Vinice? Nemá nic společ-

ného se zemědělstvím a vinohrady, ale dá se u nich najít dobrý Burčák, 

jak vtipně říkají setkání bublajících zájemců o křesťanství, kteří se ptají 

a hledají odpovědi. I jim je třeba přát zdar. Předám kontakty na kterou-

koliv církev, zprostředkuji studium Základů křes-

ťanství či rozhovory ve kterémkoliv společenství. 

Pište! daniel@rouhaci.cz 

Žádné dopisy nepadají pod stůl. 

Jsem vám k službám. 

REGIONÁLNÍ POTRAVINA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Tisková konference 
Říčanska a okolních MAS

Místní akční skupina, MAS Říčan-

sko, pracuje pro 38 obcí Říčanska již 

třetím rokem. Za dobu působení se 

nám společně s vedením obcí, nezis-

kovými organizacemi i místními pod-

nikateli, podařilo přinést do našeho 

regionu 26.383.318 Kč (v roce 2008 

– 6.745.410Kč, 2009 – 9.057.522Kč 

a 2010 – 10.580.386Kč). Jsou to pe-

níze z Evropských dotací, na které 

by Říčansko jinak než přes MAS 

nedosáhlo. Není to obrovský balík 

peněz, ale MAS propojuje aktivní 

síly, které leckdy pracují dobrovolně 

z čistého PATRIOTISMU a DOB-

RÉ VŮLE, a tak jsou výsledky více 

než efektivní a  jsou vidět. Bylo 

podpořeno na tři desítky projektů 

– jak drobných např. rekonstrukce 

zvoničky a památníku obětem první 

světové války (Srbín) nebo podpo-

ra malého podnikání (Říčany). Tak 

větších – dětská hřiště a sportoviště, 

chodníky, střechy, silnice, osvětlení 

(Louňovice, Struhařov, Hrusice, Ří-

V dnešních dnech finišuje rekonstrukce hospodářské budovy vedle 

říčanské fary. Jde o projekt Římskokatolické farnosti Říčany ve 

výzvě MAS Říčansko, Programu rozvoje venkova na rozvoj a uchování 

kulturního dědictví, s dotací 956 511,- Kč. Práce začaly v létě – byla 

odstraněna původní krytina, vyklidily se půdní prostory a přistoupilo 

se k náročné sanaci hnilobou rozpadlého krovu. Jednotlivé uhnilé části 

byly vyřezávány a nastavovány starou tesařskou metodou, 

tzv. protézováním, při kterém je respektována původní profilace i způsob 

opracování původních trámů. Vzhledem k tomu, že celá krovová vazba 

již byla značně staticky narušena, muselo se postupovat velice opatrně, 

aby mohl být historicky hodnotný krov zachován. Ve špejcharu navíc byly 

uhnilé i stropní trámy, které tak musely být vyměněny za nové v celém 

rozsahu a byla zde položena nová prkenná podlaha. 

Sanace krovů i stropních konstrukcí  je dokončena.   Střecha je pokryta 

difůzní fólií  a práce  pokračují osazováním klempířských prvků.  Zde bude 

nejdůležitější stažení dešťové vody ze západního  sedla střechy – původně 

stékající do ulice Pod Školou - do farního areálu, kde bude povrchovým 

žlabem svedena mimo místa, kde by mohla znepříjemňovat život. 

Po dokončení klempířských prvků bude koncem října střecha postupně 

zakrývána pálenou střešní krytinou.                 A. Lichtenbergová a A. Pešat

Vyrostla nová střecha 
říčanské fary

čany,  Kunice, Ondřejov), i těch nej-

větších – přístavba školky (Mnicho-

vice), pěší naučná stezka (Mukařov) 

a oprava hradu (Říčany). 

MAS Říčansko se pečlivě zabývá 

všemi záměry, se kterými mohou 

přijít jak členové zastupitelstev, 

místních škol a sdružení, tak i jed-

notlivci. Velmi často nás kontaktu-

jí  maminky na MD a senioři, kteří 

si nejvíce všímají, co by bylo třeba 

v okolí kde žijí, zlepšit. Není v na-

šich silách sehnat peníze všem žada-

telům a bylo by nevěrohodné, kdy-

bychom to tvrdili. Ale ze všech sil se 

kancelář MAS snaží  pomoci, např. 

i propojováním aktivit jednotlivých 

partnerů, kteří vlastně MAS Říčan-

sko tvoří. Těch je v k dnešnímu dni 

více než 40. Jsme místní a jde nám 

o rozkvět Říčanska, stejně jako vám. 

Přijďte se opakovaně poradit, kon-

zultovat  – projekty „spíchnuté hor-

kou jehlou“ mají daleko menší šanci 

uspět, než ty pečlivě připravované. 

DOTACE A ROZVOJ 
PRO NAŠE OBCE BĚŽÍ 

Soutěž regionální potravina pořá-

dalo v roce 2010 prvním ročníkem 

Ministerstvo zemědělství ve spolu-

práci s krajskými úřady. Přihlásit se 

mohli malí a střední výrobci se svý-

mi produkty a to vždy po jednotli-

vých krajích. Ve Středočeském kraji 

soutěžilo 18 výrobců se 44 různými 

lahůdkami v šesti kategoriích. 

Jsme velmi rádi, že třetí místo 

a čestné uznání si v kategorii cuk-

rářské a pekařské výrobky odnes-

lo i Říčanské pekařství Frydrych 

s Posvícenským koláčem s náplní 

makovou, tvarohovou. Stojí vedle 

vyhlášených výrobků – Cvrčovic-

kého chleba, housky PANE a bi-

opekárnou Zemanka. Podle poroty 

měly potraviny výbornou kvalitu. 

Slavnostní předání diplomů a skle-

něných plaket proběhlo v sále vý-

staviště v Lysé nad Labem v pátek 

8.10.2010. Předcházela tomu ale 

velká ochutnávka v Českých Budě-

jovicích na výstavě Země živitelka, 

kde v pavilonu „R3“, kde vítězné 

potraviny byly prezentovány při 

přehlídce „Český výrobek na čes-

kém trhu“ aneb „Ochutnejte to nej-

lepší z Čech a Moravy“. 

Při příležitosti přípravy setkání čes-
kých a moravských místních akčních 
skupin (MAS) a křesťanských církví 
proběhla 20. října na Ministerstvu země-
dělství ČR tisková konference. Na první 
pohled nezvyklé spojení občanských 
aktivit se stalo skutečností dávno před 
prvními akcemi, které pravidelně 28. 10. 
přenáší Česká televize v přímém přenosu 
pod názvem Modlitba za domov. „Aktivní 
lidé, kteří myslí na svůj region a pracu-
jí pro něj, to je vzorek lidí, které velice 
často najdete v neděli v kostele, v pátek 
u hasičů a v úterý na cvičení se Sokolem. 
Tito lidé se družili v místních akčních 
skupinách, které podle pravidel LEA-
DER pečují o kvalitu života a mimo jiné 

dovedou z evropských peněz podpořit 
projekty v dané oblasti,“ řekl přítomným 
novinářům i hostům ředitel MAS Říčan-
sko a předseda středočeské organizace 
Národní sítě MAS Vladimír Haš. 

Vedle něj vystoupili  Joel Ruml, 
synodní senior Českobratrské církve 
evangelické a předseda Ekumenické 
rady církví v ČR a Ludmila Třeštíková, 
koordinátorka MAS Říčansko, o spolu-
práci církví a MAS a o připravovaném 
ročníku Modlitba za domov 2010. Dále 
přítomné oslovila Kateřina Adamcová, 
vedoucí oddělení metodiky osy IV PRV 
ze Státního zemědělského intervenční-
ho fondu a Radomír Hanačík předseda 
Spolku pro obnovu venkova Středočes-
kého kraje s  metodikou výběru projektů 
a aktivitách podporujících kvalitu života 
na venkově. Manažeři Místní akčních 
skupin Markéta Pošíková (MAS Pod-
lipansko), Galina Čermáková (MAS 
Vyhlídky) a Jaroslav Huk (MAS Pře-
myslovské střední Čechy) pak uzavřeli 
praktickými příklady dobré praxe, ale 
i rozborem konfliktů, ke kterým v běžné 
práci MAS dochází. Záznam z tiskové 
konference bude umístěn na webové 
stránky MAS Říčansko.

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 – Pavlína Filková 
kancelar@ricansko.eu

Pozorujte noční oblohu, 
možná zahlédnete 

kometu

Malému psu a svou pouť zakončí 

v souhvězdí Lodní zádě. 

Kometa 103P/Hartley se záro-

veň stane šestou kometou, jejíž já-

dro zblízka prozkoumá kosmická 

sonda. 4. listopadu by měla prole-

tět ve vzdálenosti pouhých 700 km 

od komety sonda Deep Impact. 

Tato sonda v roce 2005 navštívi-

la kometu 9P/Tempel, na kterou 

“vystřelila” impaktor, jenž uvolnil 

z jádra materiál, který sonda ná-

sledně zkoumala.

Na pozorování komety vyhlašu-

je Společnost pro MeziPlanetární 

hmotu – sekce České astronomické 

společnosti výjimečnou pozorovací 

kampaň, která nemá ve své kate-

gorii v ČR obdoby a do které se 

může zapojit skutečně každý. Cílem 

kampaně je získat v průběhu průle-

tu komety kolem Země co nejvíce 

dat, a to jak vizuálních, tak fotogra-

fických. Vizuální pozorování je vý-

zvou pro každého majitele malého 

přístroje (triedru) s chutí se něčemu 

přiučit. Více o pozorovací kampani 

naleznete na webové stránce http://

chw.kommet.cz.

Je pátek odpoledne, me-
teorologové slibují krásný 
víkend a skupinka 15 kluků 
ve žlutých tričkách a dva 
vedoucí stepují na nádraží a nedočkavě 
vyhlíží vlak. Už přijíždí. S přestupem 
v Benešově jsme asi za dvě hodiny na 
místě – ve městě Tábor. Od skautského 
střediska Kalich Tábor máme půjčenou 
klubovnu. Naše první kroky tedy míří 
tam… Jde se ale těžko. Maminky nab-
alily nejenom spacák, ešusy a karimatky, 
ale i nepotřebné věci jako náhradní 
ponožky, kartáček na zuby☺. Batohy 
jsou velké jako sami kluci a váží přibližně 
stejně. Klubovna je hned u řeky – velká, 
s kuchyňkou a obrovskou loukou. Hned 
první večer jde do tuhého – strašidelné 
příběhy v klubovně a následující hry „na 
upíra“ rozhodí i nejzkušenější „Vlče“. 
Není divu, že kluci si ve spacácích 
povídali až dlouho do noci. Každopádně 
ráno se nekompromisně vstává v sedm 
a rozcvička venku všechny nastartuje 
do nového dne. Sbalíme si batůžky na 
jednodenní výlet a hurá do města. Naše 
cesty vedou nejprve k Husovu pomníku, 
pak k nádrži Jordán a ještě před obědem 
stihneme Husovo muzeum na náměstí 
a navštívíme i místní sklepení. Oběd se 
podává v parčíku pod hradbami. Jídlo 
ale kluky neláká tak,  jako místní dřevěné 
městečko pro děti, kde jsou skluzavky, 
lanové lávky, žebříky, věže… Asi za dvě 
hodiny jsme schopní jít dále. Naše kroky 
vedou k věži Kotnov. Při stoupání míjíme  

zastavení, kdy si děti mohou zkoušet 
své znalosti, za které potom dostanou 
v husitské truhle poklad. Město Tábor 
je výborné pro děti – je zde spousta 
hřišť a muzea či historické památky jsou 
velmi zábavně a akčně připraveny. Mez-
itím co jeden z vedoucích s přezdívkou 
Hrom vaří večeři, kluci hrají hru na 
vlkodlaky a plní si nováčkovské zkoušky 
a 1. stupně stezek. Jídlo, noční hra, 
strašidelná historka a dobrou noc!
Neděle – budíček v sedm ráno, 
rozcvičkou je velké balení, snídaně 
a hurá do přírody. Cestou trháme šípky, 
krmíme pštrosa a kolem poledního 
hledáme místo na vaření – správný 
skaut zná zásady bezpečného rozdělání 
ohně v přírodě – 50 m od lesa, ohniště 
dostatečně hluboké, ohraničené ka-
meny, pozor na suchou trávu. Pak 
už jen zbývá březová kůra na podpal 
a škrtnout sirkou z KPZ. Oheň plápolá, 
na závěsném systému se ohřívá kotlík 
s těstovinami a sýrovou omáčkou. 
Vracíme zpět do klubovny, kde po-
padneme batohy a hurá na nádraží 
- spíše uff na nádraží – od řeky nahoru 
s batohem…žádná sláva kluci, musíte 
trénovat!!! Na nádraží radostné přivítání 
s rodiči a ahoj na schůzce!

Markéta Hubínková, 
vedoucí  3. Oddílu vlčat

Podzimní 
výprava 
Vlčat
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Dětská stránka

Československý letec, rotný Jan Kotrch 

se v březnu roku 1942 zúčastnil prvního 

bombardování Paříže britským letectvem. 

Zpět se ale již nevrátil. 

Rodina Kotrchova bydlela ve Svatbíně (dříve 

Svrabov) v domku č.p. 52 u Kostelce nad Čer-

nými lesy. Když bylo Janovi asi dvanáct let, oba 

rodiče zemřeli a on se svými třemi sourozen-

ci odešel k tetě na Šumavu.   Osud ho dále 

zavál do Prahy do Bohnic, kde se vyučil 

pekařem. Více než pečení chleba ho však 

lákala rychlá jízda na kole a také mu uča-

rovala letadla. Na takzvanou Masarykovu 

výzvu „Tisíc nových pilotů republice” se 

přihlásil k letectvu a byl přijat. Po úspěš-

ném zakončení zkoušek sloužil v Hradci 

Králové. Po okupaci Čech a Moravy roku 1939 

Německem se Jan rozhodl odejít z vlasti. V Pra-

ze se zastavil u svého bratra Václava s tím, že 

odchází dobrovolně bojovat do zahraničí jako 

stovky dalších vlastenců. 

Přes Polsko se dostal do Francie, kde byl zařa-

zen do francouzského bombardovacího letectva. 

V tuto dobu byl bratr Václav tvrdě vyslýchán 

gestapem v pražské Pečkárně. Jan se po pádu 

Francie přesunul do Anglie přes Gibraltar, kde 

vstoupil do slavné československé 311. bombar-

dovací perutě R.A.F. Pilotní výcvik ukončil 22. 

listopadu 1941 v kurzu č.5 v Nortonu. 

Jeho první válečná operace byla naplánovaná 

na 22. února 1942 – na německý přístav Wil-

helmshaven. Úkolu se zhostil statečně a bezpeč-

ně se vrátil zpět.

Na noc z 3. na 4. března 1942 přichystalo ve-

lení britského bombardovacího letectva velkou 

akci. Pod názvem „Operation Hush Hush“ se 

skrýval první nálet na Paříž, a to na závody Re-

nault, ležící ve čtvrti Billancourt. Podnik vyráběl 

především naftové motory pro německé tanky. 

Nálet musel být proveden z malé výšky (okolo 

300 m), aby bombardování bylo co nejpřesněj-

ší a došlo k minimálnímu poškození okolních 

domů civilní zástavby. Na Renaultovy závody 

Nebeský jezdec 
ze Svatbína

SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Do krásného letního obrázku se zatoulalo několik věcí, 

které patří do zimního období. Najděte jich alespoň pět. 

PŘÍKLAD: Do letního dne nepatří svítící lampy.

Historie regionu

zaútočilo té noci 235 letadel různých typů a je-

jich osádky, které svrhly 437 tun pum, odvedly 

svou práci více než přesně. Současně byl veden 

nálet na přístav Ostende pro oklamání nepřítele. 

Na základě East Wrethem bylo určeno osm po-

sádek z 311. čs. perutě R.A.F. Posádka Welling-

tonu MK 1c (kódová písmena KX-Y č. Z1070) 

měla složení: velitel, první pilot B. Hradil, dru-

hý pilot J. Kotrch, radiotelegrafista J. Svoboda, 

navigátor A. Tolar, přední střelec I. Kormanovič 

a zadní střelec P. Strachoň.

V 17 hodin se uskutečnila předletová příprava 

a startovat se mělo v 18.15 hodin. Předpokláda-

ný návrat na základnu krátce po půlnoci. Byla 

krásná noc s měsícem v úplňku. Přes kanál La 

Manche letěli několik metrů nad hladinou moře. 

Pobřeží Francie přeletěli severně od Le Havru 

a pokračovali přímo k Seině, jejíž tok sledovali 

až k Paříži. Letouny minuly Eiffelovu věž a za-

mířily k místu, kde již plameny stoupaly do stále 

větší výše. Ze země vyrazila tykadla světlometů, 

Každý se bojí o svou kůži, 

ale kdo čisté srdce má,

ví den, jenž velí se nebáti, 

jenž velí také život dáti,

ví den, ví den a život dá. 

S. K. Neumann 

snažících se zachytit bombardéry 

do ostrých a oslňujících průsečí-

ků světel. Rychlopalné kanony 

zuřivě plivaly vzhůru do tušených 

směrů ohnivé řetězce. 

Přímý účastník náletu vzpo-

mínal na rozhovor s navigátorem 

Svobodou, který letěl s Janem 

Kotrchem. „Jeli jsme mlčky auto-

busem k letadlům a najednou Svoboda zamyšle-

ně prohlásil – dnes letí třináctá posádka a já na 

svou třináctou operaci. Abych ho uklidnil, odpo-

věděl jsem, že se alespoň ty dvě třináctky vyruší. 

A on na to: Dvě třináctky jsou až dost, mně je to 

číslo v každém případě nesympatické.“ 

Ke dvěma Svobodovým třináctkám přibyla 

po náletu třetí a poslední. Třináct postelí toho 

rána zůstalo prázdných. Dvě celé osádky, to je 

dvakrát šest mužů (Hradilův KX-Y a Danihel-

kův KX-A), a k nim přibyl zadní střelec Binder, 

který padl při obraně bombardéru KX- G nad 

Emdenem, když je napadl noční stíhač Messer-

schmitt BF-110. Obě posádky byly prohlášeny 

za nezvěstné. S největší pravděpodobností byl 

nový Wellington náhodně zasažen protivzduš-

nou obranou a na zpáteční cestě na základnu 

havaroval. 

Teprve v říjnu 1942 sdělil Mezinárodní čer-

vený kříž, že jeden člen posádky – Tolar, byl 

pohřben na městském hřbitově v Creilu asi 

50 km severozápadně od Paříže. A s ním bylo do 

společného hrobu uloženo dalších pět letců bez 

totožnosti. Dnes je všech šest hrobů řádně ozna-

čeno. Návštěvník by je nalezl v oddělení 2 pod 

číslem 2431/345. Nikdy nezapomeneme! Čest 

jejich památce! 

Ve Svatbíně na návsi na pomníku padlých 

z 1. světové války mu rodáci odhalili 9. 5. 1946 

pamětní desku. Po válce byl Jan Kotrch vy-

znamenán in memoriam Čs. válečným křížem 

1939. V roce 1991 byl povýšen na podplukov-

níka. O rok později převzal jeho bratr Václav 

na britském velvyslanectví tři pamětní válečné 

medaile Great British 1939 – 1945 a britský pi-

lotní odznak. 

Jiří Bohata
Pamětní medaile 

s pilotním odznakem RAF

Poslední místo odpočinku 

celé posádky v Creilu

Jan Kotrch 

v uniformě R. A. F.

Znak československé 

311. bombardovací perutě R. A. F.

Jan Kotrch 

ve výcviku

MILÉ DĚTI, NAJDĚTE CHYBU

Správné řešení nám pošlete na adresu: 

Revoluční 220, 251 63 Strančice nebo na e-mail: redakce@zaprazi.eu.

Výherci z minulého čísla: 

Patricie Matysová ze Zvánovic, 

Pepíček Hájek u Úval, 

Marek Stříbrský ze Srbína

Vylosovaný šikulka získá krásné 
dřevěné korálky
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Křížovka

NABIJTE PLEŤ ENERGIÍ
Tři luštitelé vyhrají kosmetické balíčky
Zbavte se CELULITIDY, odbourejte TUK ze svého těla, zabraňte bolesti SVALŮ a KLOUBŮ, zmírněte 

projevy KŘEČOVÝCH ŽIL, nabijte pleť ENERGIÍ. Představujeme vám unikátní řadu produktů pečujících 

o tělo a pleť, kterou jsme pro vás připravili. Active gely DoktorBio obsahují přírodní extrakty, bioaktivní 

látky, antioxidanty, vitamíny a minerály. Active gely se lehce vstřebávají, podporují detoxikaci 

a obnovují přirozenou krásu celého těla. Každá z receptur byla vytvořena na základě nejnovějších 

poznatků v péči o tělo a pleť. Nový obal s dávkovačem zajišťuje vysokou ochranu a snadnou manipulaci.

Veškeré informace o produktech naleznete na webových stránkách www.doktorbio.cz

Správné znění tajenky zasílejte na redakční adresu nebo na e-mail: redakce@zaprazi.eu

Vylosovaní výherci z minulého čísla: 

Daniela Patáková ze Senohrab, Ludvík Vlachovský z Mirošovic, Jarmila Karevová z Mnichovic.

Život v kraji

U Kostelce nad Černými lesy leží malebná 

osada Svatbín. I když je zde evidováno jen kolem 

devadesáti domů, dokáží místní občané uspořádat 

skvělé akce, na které rádi přijedou lidé i z dale-

kého okolí. Velkou popularitu si získal například 

závod horských kol Svatbínský cyklovidlák, který 

se konal již po sedmé. Do příprav se zapojila té-

měř celá vesnice – někdo se postaral o organizaci, 

vytiskl startovní čísla, jiný daroval ceny do tom-

boly a dárky pro závodníky. Všichni účastníci na-

víc dostali kloboučky s logem „Svatbínský cyklo-

vidlák“ a krásné dřevěné medaile. Nechybělo ani 

výborné pohoštění v podobě vařeného vepřového 

ovárku a také skvělé koláčky. Byla jich plná mísa 

a každý mohl ochutnat. Vykouzlila je paní Jana 

Chládková a „přespolní“ návštěvníci jen kroutili 

hlavou, že je někdo ochoten udělat takovou prac-

nou dobrotu zadarmo pro cizí lidi. 

Závody zahájily maminky s kočárky, pak násle-

dovaly dětské kategorie, a nakonec se na start po-

stavily ženy a po nich muži. O výsledek však ni-

komu nešlo. Jen o dobrou zábavu. Všichni v klidu 

počkali na „závodnici“, která zrovna kojila nebo 

se znovu zopakoval závod, protože jedna holčička 

zapomněla odstartovat. „Vždyť jde jen o zábavu. 

Tuto akci pořádáme proto, abychom se všichni 

sešli, popovídali si a pobavili se. Tak proč si dělat 

nějaký stres, že někdo nestihne odstartovat,“ vy-

světlil jeden z organizátorů Ladislav Šmejkal. 

A odkud se vzal název „Cyklovidlák“? „To je 

dlouhá historie,“ vysvětloval Ladislav Šmejkal. 

„Závody pořádá náš amatérský hokejový klub, 

který jsme zakládali před pětatřiceti lety z čiré 

lásky k tomuto sportu. Chodili jsme trénovat na 

rybník a občas si pronajali ledovou plochu na ně-

jakém stadiónu. Když jsme jednou nastupovali na 

zápas s favorizovaným Kladnem, dobírali si nás, 

že jsme vidláci. No utkání jsme vyhráli a když se 

rozhodovalo, jaký znak bude náš klub mít, napadli 

nás vidle. Hokejový klub Svatbín má od té doby 

ve znaku dvě zkřížené hokejky, které jsou zakon-

čené jako vidle.“

Nutno podotknout, že místní hokejový klub vy-

choval už dvě generace sportovců a stále si cho-

dí zahrát i někteří zakládající členové. „Nikoho 

nevyhazujeme, kdo má chuť a dostatek sil, může 

hrát,“ doplnil Ladislav Šmejkal. Ačkoliv mužstvo 

nemá ideální podmínky pro trénink, dosahuje 

slušných výsledků a reprezentovalo „kostelecko“ 

i v zahraničí.    

Cyklovidlák ve Svatbíně Cyklovidlák ve Svatbíně 
se opět náramně vydařil
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Kalendář akcí
NOVINKA – AKCE TÝDNE! Sledujte náš web...
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Dobročinná obec Baráčníků 

a OS „Šťastná rodina“ . Akce po-

kračuje i v neděli 28. 11. Těšte 

se na prodej adventních věnců, 

vánočních ozdob, šperků, koší-

ků, dřevěného zboží… a občer-

stvení v podobě buchet, koláčů, 

vánoček, houstiček, klobásek, 

medoviny, svařeného vína… 

Dále na vás čekají předvánoční 

dílny pro děti i rodiče, kde si 

můžete vyzkoušet malování per-

níčků, tvoření ozdob z včelího 

vosku, výrobu adventních věnců 

a svícnů, drátkování, malování 

sádrových odlitků. Celou akci 

doplňuje výstava tradičních Bet-

lémů z papíru, dřeva a keramiky. 

Jako již tradičně, bude i letos vý-

těžek z této akce věnován dětem. 

Přijďte se nadechnout prvních 

doušků vánoční atmosféry 

a podpořit dobrou věc. 

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR MIKEŠ 
zahájil sezónu s novými zpěváčky a hudebníky. 

Také stále přijímá děti, které mají zájem o lidový tanec. 

V případě zájmu pište na mail na stockova@gmail.cz. 

DFS Mikeš se představí 28. 11. v 17.00 hod. v Měks na 

VIII. Adventním prozpěvování a v 18.30 bude pokračovat opět na 

Masarykově náměstí u vánočnímu stromu. Vedle „Mikeše“ vystoupí 

soubory Jarošáček z Mělníka a Libín z Prachatic.Celý program  na první 

adventní neděli bude snímat Česká televize Ostrava a část natočeného 

materiálu se bude vysílat 

v pořadu Folklorika. 

V úterý 30. 11. 

v 17.30 hodin se v kapli 

v Olivovně sejdou děti 

z partnerských škol 

– ZŠ Bezručova, 

MŠ Čtyřlístek a ZUŠ 

Říčany se společným 

vánočně naladěným 

programem Veselé 

adventní rozprávění. 

Program OS Babický drak:
�  každé pondělí od 18.30 hod. Cvičení pro ženy 

v tělocvičně Open Gate

� každé úterý od 15 hod. Tanečky pro malé šikulky od 3 do 7 let

�  každá středa setkání rodičů/prarodičů s dětmi – hry, cvičení, 

tvoření, www.babickydrak.tym.cz

 2. Listopadu
� Říčany, OS Domeček

Přijďte si k nám vyrobit korále, 
náušnice, či jinou originální drob-

nost! www.domecek-ricany.cz

 3. listopadu
� Babice, hasičárna, od 9 hod.

Lego Duplo hraní a večer 

od 20 hod, následuje Kreativní večer 

– výrábíme šperky z bižuterních 

polotovarů 

 4. listopadu
� Radimovice, MC Lodička, 

od 18 do 23 hod.

Pedigové tácy – základy košíkářské-

ho řemesla s pedigem jste už docela 

zvládali. Nyní nám Zuzka ukáže, jak 

se pletou tácy na piknik a podnosy. 

Začátečnice si zkusí uplést košík 

na kulaté dno a pokročilejší si dno 

sami vypletou. Sebou si vezměte 

ručník na kolena a lavor, kleště 

– špičaté štípačky a šídlo nebo 

jehlici. Dřevěné dno dostanete 

u nás a ostatní už bude ve vašich 

rukách. Prosíme, potvrďte účast, 

abychom zajistili dostatek 

materiálu.

� Jevany, barevná tělocvična v OÚ, 

od 18 hod.

Tvoření adventních věnců – více 

info na www.tudyznudy.eu.

� Říčany, MěKC,  19.30 hod.

Šatopletův divadelní podzim 

– Orfeus nejenom v podsvětí, 

hudební komedie DS J.Voskovce, 

Sázava

� Říčany, OS Domeček

Glazování nádob – malované hrnky 

a hrnečky pro vlastní potěšení i jako 

dárečky. www.domecek-ricany.cz

 5. listopadu
� Mukařov, náves, 18 hod.

Mukařovský lampióňák

 6. listopadu
� Jevany, MTBO MAUDI CUP 

2010

TJ Sokol Kostelec n. Č. l. pořádá 

orientační závod na horských 
kolech, 
info: maudi.cz/maudicup2010

� Pyšely, Restaurace Sokolovna, 

19.30 hod.

Druhý zahajovací ples do pyšelské 

plesové sezóny. 

� Říčany, Olivovna, 18 hod.

Koncert celostátní pěvecké 
sdružení EFFATHA
� Uhříněves, DDM – Dům Um, 

od 9 do 12 hod.

Modelování keramických misek. 
Více informací: DDM-Dům Um, 

V Bytovkách 803, 

Praha-Uhříněves, tel: 274 877 017, 

petrova@dumum.cz

 7. listopadu
� Říčany, Nedělní pochody 
s Líbou
Trasa: Týnec n.Sáz. – Nespeky – Py-

šelka – 13,5 km, Vlakové spojení: 

Praha hl.n. 7.20 hod., Říčany 7.47 

hod., Čerčany 8.13 hod., přestup 

8.17 hod., Týnec n.Sáz. 8.35 hod. 

Zájemce o pochod prosíme o potvr-

zení účasti alespoň 3 dny předem 

na mail:libuse.rohoskova@centrum.

cz, nebo na tel.: 723 513 431. Další 

informace na www.kct.ricany.wz.cz

� Říčany, MěKC, 15 hod.

Šatopletův divadelní podzim 
- O šišlavých nevěstách, DS Tyl, 

Čelákovice

� Ondřejov, SKC, 8.30 hod.

Zumba party s Alenou Matějov-
skou – od 9. hod. první lekce, 

od 10.15 hod. druhá lekce

 8. listopadu
� Říčany, Olivovna, 19 hod.

Poutavá přednáška známého čes-
kého astrofyzika Jiřího Grygara.
Dobrovolné vstupné bude věnováno 

Olivově léčebně na přípravu rekon-

strukce rehabilitačního provozu. 

Rezervovat si můžete místo v sále 

na adrese akce@olivovna.cz nebo 

SMS na číslo +420 604 947 739. 

Počet míst v kapli je omezen. 

� Říčany, Baby club NEMO, 

9.30 hod.

Pohádka o Budulínkovi – paní 

učitelky zvou školky i ostatní děti 

na divadelní představení, vstupné je 

zdarma. Objednávky místa na tel: 

777 727 334 nebo 606 541 712, Více 

informací na www.babyclubnemo.cz

� Říčany, MěKC, 19.30 hod.

Šatopletův divadelní podzim 

– Sborovna, hořká komedie, DS 

Havlíček, Neratovice

� Říčany, Kreativní dílna Domeček

Drátkování – Drátěné ozdoby 

s dekorem korálků netradičně 

ozdobí vaše vánoční přání. 

www.domecek-ricany.cz

 12. listopadu
� Říčany, MěKC, 20 hod.

Vladimír Mišík & ETC, 
hosté: Petr Skoumal, 

Jan Olin Nejezchleba & KYBABU. 

Křest CD „Ztracený podzim“.

� Kamenice, Kulturní dům, 

19.30 hod.

Ochotnický spolek Tyl 
z Nové Hospody zahraje hru 
N. V. Gogola: Ženitba

 14. listopadu
� Kunratice, slavný přespolní běh
Více informací na 

www.velkakunraticka.cz

 15. listopadu
� Uhříněves, DDM, 15-17 hodin

Znáte Carcassone, Bang a další 
klasiky? Přijďte si zahrát! 

Akce Klubu “803”, vstup zdarma.

17. listopadu

� Říčany, MěKC, 20 hod.

Jazzové večery – Steamboat 

Stompers a Eva Emingerová, 

dixieland koncert

 18. listopadu
� Radimovice, MC Lodička, 

od 16 do 20 hod.

Paličkovaní krajky s děvčátky 
od 7 let (včetně maminek, babiček 

i začátečníků)

� Štiřín, Dům ATIS, 15 – 18 hod.

Větvičkova poradna pro veřejnost 
a možnost zakoupení knih

� Říčany, MěKC, 19.30 hod.

Šatopletův divadelní podzim,  
Popel a pálenka – DS Tyl Říčany

� Říčany, Kreativní dílna Domeček

Plstěné pouzdro na některou 

z vašich křehkých nezbytností, 

www.domecek-ricany.cz

 19. listopadu
� Kamenice, KD, 21 hod.

Zahraje kapela Keks, vstupné 

150 Kč

 20. listopadu
� Ondřejov, SKC, 17.30 hod.

Muzikál Podkarpatský kníže na 

motivy slavného románu Dracula 

v provedení amatérského spolku 

Ďáblovi drobečci.

� Kunice-Vidovice, 

zámek Berchtold

Křest knihy M. Dlouhého „Ve 
jménu zákona”, beseda o četnících, 

promítání historických fotografií 

zámku a také z Kunic a Vidovic

� Uhříněves, DDM, od 9 do 13 hod.

Na výtvarné dílně se naučíte 
výrobu klasické vitráže – spojo-

vání barevného skla do ozdobných 

obrazců pomocí kovových pásek. 

Účastnický poplatek je 30 Kč. 

� Říčany, Kreativní dílna Domeček

Vytvořte si originální dárek k vá-
nocům – papírovou koláž s fotogra-

fiemi pro vaše blízké jako kalendář, 

www.domecek-ricany.cz

 21. listopadu
� Štiřín, zámek, 17 hod.

Vystoupí Josef Vejvoda Trio (bicí, 

klavír, kontrabas) a Kocianovo 
kvarteto - Jiří Hlaváč (klarinet)

� Mukařov, ředitelna ZŠ

Uzávěrka přihlášek pěvecké sou-
těže pro děti Mukařovská hvězda, 
která se koná 27. 11. v sokolovně. 

 22. listopad 
� Říčany, MěKC, 20 hod.

Kamelot a Roman Horký - Křest 

nového alba „19 ztracených písní 

Wabiho Ryvoly“. Účinkuje speciální 

sestava: Roman Horký, Viktor Por-

kristl, Blanka Šrůmová, Petr Surý.

� Radimovice, MC Lodička, 

16 hod.

Zdobení Mikulášských a vánoč-
ních perníčků, které budou předem 

napečené a vy vyberete, které 

ozdobíte. 

 24. listopadu
� Kamenice, KD, 19 hod.

Zdeněk Podskalský: Žena 
v trysku století – uvede ochotnické  

strančické divadlo Pro radost

 25. listopad
� Radimovice, MC Lodička, 

19.30 hod.

Výroba adventních věnců. Vezmě-

te si s sebou chvojí nejlépe z jedle 

či stříbrného smrku nebo větvičky 

z buxusu, mahonu a břečťanu. 

MC Lodička, domek u rybníka, 

tel.: 732 161 706,

email: mc.lodicka@seznam.cz

 26. listopad
� Říčany, MěKC, 20 hod.

Aneta Langerová – Podzimní tour  

 27. listopadu
� Hrusice, sokolovna, 

od 10 do 17 hodin

3. Hrusický vánoční jarmark 
– pořádá Sbor dobrovolných hasičů, 

� Říčany, Masarykovo náměstí

Pro velký úspěch pokračují 

tradiční potravinové trhy. 
Tentokrát budou obohaceny 

o bohatou vánoční nabídku.

� Kostelec n. Č. l., 

nám. Smiřických

Adventní trhy po celý den a od 16 

hod. v tělocvičně ZŠ Divadlo Mina-

ret uvádí Putování do Betléma

29. listopadu
� Kamenice, KD, 19.30 hod.

Spirituál Kvintet – Vánoční 

koncert

� Kamenice, Kulturní dům, 9 hod.

Pekelná pohádka – uvádí 

Divadlo Mrak, vstupné 30 Kč

� Říčany, Kreativní dílna Domeček

Vytvořte si originální dárek k vá-
nocům – papírovou koláž s fotogra-

fiemi pro vaše blízké jako kalendář, 

www.domecek-ricany.cz

Taťána Kuchařová v Kotelně

Jedinečná Fanatique Art Show v Galerii 

Kotelna nabídne spojení umění, módy 

a pomoci potřebným. Její tváří je Taťána 

Kuchařová, patronka nadace Krása pomoci. 

Miss world se představí v luxusních modelech 

návrhářky Alice Abraham. V modelech, 

které budou potištěny obrazy a fotografiemi 

nejvýraznějších mladých českých umělců. 

Výtěžek dražby těchto šatů získá nadace 

Krása pomoci na programy pro seniory. 

Slavnostní večer spojený s přehlídkou 

a dražbou se koná 18. listopadu. 

Více info na www.krasapomoci.cz, 

www.galeriekotelna.cz 

� Říčany, MěKC, 20 hod.

Vzácné setkání – koncert Honzy 
a Františeka Nedvědů

 10. listopadu
� Uhříněves, DDM, 15-17 hodin

Turnaj v kulečníku – Vezmi si 

tágo a pojď si zahrát kulečník! Akce 

Klubu “803”, vstup zdarma.

� Říčany, MěKC, 19.30 hod.

Kruh přátel hudby 

– Trio Rosamunde

 11. listopadu
� Kamenice, KD, 19.30 hod.

Koncert skupiny Katapult, vstup-

né 250 Kč



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

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 kg

Můžete si u nás vybrat z řady pohybových aktivit a dopřát si i péči o tělo.
� Cvičíme: zumbu, jogu, pilates, tvarujeme těla a shazujeme kila 

    ve skupinových i individuálních hodinách

� Startujeme: alpinning – chůzi na chodících pásech za doprovodu hudby

� Otevíráme: Klub aktivních dam (cvičení seniorek)

� Vedeme: taneční aktivity pro děti

� Zařídili jsme: dětský koutek s hlídáním

� Nabízíme: širokou paletu masáží 

Nezapomněli jsme ani na příjemné posezení s možností využití wi-fi.

Rádi Vás uvítáme na našem dni otevřených dveří, který proběhne v listopadu. 

Bližší informace na www.fitladyricany.cz
 

Kde nás najdete?  

Studio FITlady (bývalá budova Telecomu), U Mostu 1867, Říčany

Chcete se cítit krásné, v pohodě, 

plné energie a s pocitem, 

že jste pro sebe něco udělaly?

Pak navštivte naše nové studio 

v Říčanech určené výhradně ženám. 

Studio FITlady, které 1. 11. 2010 otevíráme.

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



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

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

PALIVOVÉ 
DŘEVO

tel.: 608 906 748
www.drevopark.cz

ce D1cce D1
t 15t 15

AUTODOPRAVA HR 

www.europalivo.cz eurropaliivovo@eurropaliivovo.eu

Připravujeme prodej na ekopelety a ekobrikety
312 05 111, 774 605 111

Zastávka Netluky
BUS 264, 266, 364

VŠECHROMY
    HALALA 1

KRKRKKKROROVOVYVY,Y, HOBLOLO PROROOGRRAAAM,
OOSB deskyy,

MMFFFFP panely, palubkyy, lištšty,
p ppplotototovovkyy KVKVH hraranoly

ZZZAHAAAHRRRAAAAADDNNÍ DDOOMKYKY, Y, PPERERGRGOGOLYLY

STAVEBNÍ ŘEZIVO

KRBOVÉ DŘEVO

Celoroční prodej EKOLOGICKÝCH biobriket a peletek

• 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

tel: 603 948 570

TENIS a GOLF v zimní sezóně 
● Pronájem tenisových kurtů ve vytápěné hale s umělých 
povrchem od 290 Kč/hod (využití na volejbal, nohejbal apod.) 
Tenisový trenér za 350 Kč/hod.

● Tenisová škola pro děti od 5 let od 200 Kč/hod. a individuální 
výuka je za 600 Kč/ hod. Zapůjčení sportovních pomůcek pro děti ZDARMA!

● Stolní tenis – 100 Kč/hod., 
pronájem tělocvičny/herny od 150 Kč/hod.
 

GOLF
● Golfový simulátor od 240 Kč/hod.
Putting green s 9 jamkami za 150 Kč/hod.

SPORT CENTRUM NA ZÁMEČKU 
KUNICE 136, Strančice 

Možnost ON-LINE REZERVACE na www.zamekberchtold.cz
Rezervace na tel.: 323 665 445 

nebo na sportcentrum@zamekberchtold.cz

NOVĚ PROJEKTOVÁ ČINNOST

PROGRAM DOTACE
ZELENÁ ÚSPORÁM

Příjem objednávek na rok 2011

Kompletní 
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč



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.czwww.mefo.cz

Šípková 279 , Mukařov - Srbín

-10%
kupón na slevu

vše pro motokros
a enduro

plasty • oblečení • náhradní díly 
móda pro volný čas 

PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO

www.broukal.cz
602 238 849

Řádková inzerce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
24. listopadu 2010             od 12 do 17 hodin  

     

Dvojjazyčné studium 
Čeští a angličtí učitelé 

Rodinné prostředí a atmosféra 
Nový moderně vybavený areál 

 

www.opengate.cz 

OPEN GATE - gymnázium a základní škola 
 

zve všechny zájemce o přijetí do 1.-4. třídy základní školy a do osmiletého gymnázia 
na 

� Daňová přiznání, účetnictví, 

Tel: 605105274, 

www.mzdyaucetnictvi.cz

� 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, Tel: 323 606 097, 

www.langfor.cz

� veškeré ocelové prvky 

stavebního zámečnictví

� vrata, ploty, brány, 

portály, žebříky, mříže

U Trati 2203, 251 01 Říčany

mobil: 602 333 048

           602 320 055

          606 691 777

e-mail: info@zamkavka.cz

Vše po telefonické dohodě.

P. Kavka

KAVKA
ZÁMEČNICTVÍ



Po předložení tohoto letáku 

sleva 15 % 
na veškerý sortiment, 
mimo akčních 
nabídek.

Tel: 311 240 850
OTEVÍRACÍ DOBA: 
Po-Pa 8-18 hod
So 9-13

www.cero.cz


