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Úvodník
Milí přátelé!
Schválně… jaké rasy byla Čapkovic Dášeňka? 
Hrubosrstý foxteriér. A statečná Lassie? Ano, 
kolie. A teď si vybavte, kdy jste tahle plemena 
viděli naposledy, ne na plátně nebo v knize, ale 
v parku nebo za plotem. Dávno, že? Vy mladší 
možná nikdy. Jak se dozvíte z tématu tohoto 
čísla, i to, jaká si pořizujeme zvířata, podléhá 
módě. Zapomenuty jsou doby želv, pokoutně 
dovážených z Bulharska (starší ročníky vzpo-
menou úžasnou Horníčkovu historku, kdy 
jel – tuším se Šlitrem – v přecpaném rychlíku 
od Černého moře a někdo tam někomu šlápl 
na batoh. Křup, rozlinula se vůně, evidentně 
bulharské brandy pliska, což Horníček oko-
mentoval slovy: Někomu tu praskla želva), ba 
i zlatá éra morčat pominula, teď kupte spíš 
fretku nebo osmáka, tedy toho degu, který by 
se měl topit v legu (zdravíme Wohnouty!). Kdo 
je dnes „trendy“, nepije brandy z prasklé želvy, 
ale vlastní „russelíka“.

Tiráž
ZÁPRAŽÍ, časopis pro obyvatele kraje jiho-
východně za Prahou. To je Ladův kraj a okolí, 
Průhonicko, Kolovraty a Uhříněves. Původní 
název PATRIOT.
Ročník 2009 (začínal číslem 2)
Číslo 12/2009, vychází v úterý 1. 12. 2009
Vydavatel: 
Nezisková org. MAS Servis Říčansko, o.s.,
Roklanská 805, 251 01 Říčany, IČO27028917
Evidence u Ministerstva kultury ČR pod číslem 
MK ČR E 17548 (PATRIOT MK ČR E 10604)
Měsíčník, náklad 22 200 výtisků, rozsah 32 stran
Časopis je zdarma rozšiřovaný do schránek.
Roznáší Česká pošta, s.p., Tempo Servis, a.s., 
Skautské středisko Lípa a vlastní distributoři 
Zápraží
Vedoucí editorka: Marcela Kašpárková
Manažerka inzerce: Iva Kostrbová
Grafi ka, technická redakce a výroba:
Grafi cké studio HEWER, s.r.o., Na Poříčí 30, 
110 00 Praha 1 (blok B, 5. patro), www.hewer.eu

Módní je dnes bohužel také věta: „Už 
aby byly za námi!“  Dostali jsme možnost mít 
v roce krásné období, které má zázračnou at-
mosféru, ale my jsme si ho nechali zapatlat ko-
mercí a konvencemi. Pak je velmi občerstvující 
sedět v jedné místnosti s kolegou, chlapem po 
čtyřicítce, který už od září čas od času zničeho-
nic vykvíkne: „Já se tak těším na Vánoce!“ Ne-
věřte teoriím, že sváteční prosincový čas je tak 
stresující období, že ho unesou jen zocelené 
nátury nebo duše zbožné, které mají vánoční 
radostnost jaksi v „popisu práce“. 

Přeji vám těšení se na 
Vánoce a pak vše, 
co se píše dole na 

stránce!
Marcela Kašpárková
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Redakcí nevyžádané fotografi e a rukopisy se 
nevracejí. Zveřejňované texty nemusí vyjadřovat 
stanovisko redakce. Bez písemného souhlasu 
vydavatele nesmí být kopírována a rozšiřována 
žádná část časopisu Zápraží v jakékoliv formě.
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Milí přátelé, 
pište do Zápraží své tipy, postřehy, náměty, 
posílejte fotografi e. Uzávěrka lednového 
čísla je 13. prosince. Texty by neměly mít 
větší rozsah než dvacet řádků. Nezapomeň-
te, že snímky musí být v tiskové kvalitě, uvá-
dějte autory i popisek, co na fotografi i je. 
Těšíme se na vaše dopisy!
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Téma 
Zápraží

LABRADOR? 
ZAPOMEŇTE!
Milujeme je… někdy až příliš. Vážeme se na 
ně… někdy až příliš. Děláme si z nich ka-
marády, partnery, polidšťujeme je, pořizu-
jeme jim vatované bundičky a mramorové 
pomníčky. Za veterinární péči o ně dáváme 
podle statistik skoro stejně jako za lékař-
skou péči o sebe. A podléháme módním tren-
dům, když si zvířata pořizujeme.

Britští sociologové přišli se studií, jejíž zá-
věry říkají: při výběru zvířete nás ovlivňuje to, 
co je zrovna ve společnosti „in“. Provedli prů-
zkum v několika evropských zemích a zjistili, 
že víc než padesát procent dotázaných se řídí 
při výběru psího plemene výhradně tím, co 
mají ostatní. Druhý závěr je ještě zajímavější 
– módní trendy v tomto směru vytvářejí prý 
většinou obyvatelé příměstských oblastí, tedy 
nejrůznějších „zápraží“. Tím, že jsou v kon-
taktu s velkoměstem, mají velké množství in-
spirace a možností srovnávání. A tím, že mají 
pro chov zvířete lepší podmínky než lidé v by-
tech, převádějí módní trendy rychle do praxe.

Dneska frčí čivava
Kdyby Britové udělali podobnou studii 

u nás, zjistili by, že trendům možná pod-
léháme ještě víc – už jen proto, že máme 
v domácnostech mnohem víc zvířecích mi-
láčků než obyvatelé jiných zemí. Módě nej-
víc podléhají psí plemena a drobní mazlíčci. 
Díky trendům minulých let máme republiku 
zaplavenou labradorskými retrívry, hlavně 
těmi světlými. Pokud se domů nevejde pes, 
pak boduje králík. 

Móda se však mění a vyvíjí. Labradoři už 
tolik netáhnou, dnes bodují teriéři. Trendem 
je vlastnit Jack Russell teriéra. Této módě 
podléhají hlavně rodiny s dětmi. Ženy, kte-
ré potřebují dotvořit image zvířetem (zní 
to hrozně, ale je to tak), většinou volí jork-
šírského teriéra, ovšem s jiným střihem než 
před pár lety – všelijaké culíčky s beruškami 
už jsou pasé. Ještě větším hitem mezi „kabel-
kovými psíky“ je čivava, hlavně díky nezapo-
menutelné Čtvrtníčkově reklamě pro jedno-
ho mobilního operátora. Pejskům se ovšem 
místo sobích parůžků pořizují vodítka a jiné 
doplňky v barvě.

Do módy přišli i koně. Mnoho dětí i do-

spělých si přeje být s nimi v kontaktu a as-
poň tu a tam zkoušet jezdecký sport nebo 
jen popocházení vsedě na koni. Mají k tomu 
mnohem lepší podmínky než dříve, přibylo 
nejrůznějších oddílů a farem, ale i stájí, kde 
zájemcům ubytují jejich vlastní koně, kteří by 
se nevešli například na příměstské zahrady. 
Přibývá vlastníků koní, kteří mají jednoho 
oře pro svůj volný čas a mají ho ustájeného 
„v pronájmu“.

Naopak pryč je poněkud úchylná móda ci-
zokrajných šelem, ponejvíce pum a jaguárů, 
jimiž se před pár lety snažili někteří lidé na-
značit, jak jsou výjimeční nebo bohatí. Ane-
bo ještě lépe obojí.

Trendy tvoří děti
Britové ve studii tvrdí, že za tím, jaká 

móda se ujme, stojí často děti. Ty většinou 
vždycky škemrají o zvířátko, a to, jaké se 
pořídí, také samy ovlivňují. Touží hlavně po 
tom, které má spolužák, kamarád nebo které 
vídají v sousedství. Rodiče jsou často vkormi-
dlováni do situace, kdy nejenže pořídí zvíře, 
ale přinesou domů to, které chtěla jejich ra-
tolest, byť pro chov vybraného zvířete nemají 
úplně ideální podmínky.

Děti a zvířata jsou vůbec kapitola sama pro 
sebe. A proč chtějí téměř všechny děti zvíře? 
„Touha vlastnit zvířátko souvisí s emočním 
a sociálním vývojem dítěte,“ říká psycholož-
ka Barbora Krčmářová z Občanské poradny 

Říčany. Do hry podle ní vstupuje několik 
skutečností. „Dítě má vrozenou potřebu tě-
lesného kontaktu s něčím živým, měkkým, 
teplým. Jakmile se začne stydět mazlit s ro-
diči, zvíře se stává vhodnou náhradou. Může 
být ale i náhradou za kamaráda, sourozence 
či jinou potřebu, kterou dítě pociťuje. Moc 
a vláda dítěte nad zvířetem je do určité míry 
kompenzací za moc, kterou má nad dítětem 
rodič a dospělé osoby vůbec. V neposlední 
řadě je zvíře prostě zajímavý objekt, co se 
hýbe, má své projevy a lze si s ním hrát.“ 

Přínos zvířat pro děti není zanedbatelný. 
„Mnoho výzkumů prokázalo, že vlastnictví 
něčeho živého vede k rozvoji pocitů zodpo-
vědnosti, protože zvíře je povinnost, která 
na nás nepočká, citlivosti, protože zvíře city 
nejen samo projevuje, ale jejich projevy také 
očekává, ohleduplnosti, protože zvíře je 
svým způsobem bezmocné, a i dalších klad-
ných charakterových vlastností,“ dodává psy-
choložka.

Nicméně to, jestli pořídíme do rodiny zví-
ře, by nemělo být vyvoláno například tklivý-
mi dopisy Ježíškovi, ale až po rozhovorech 
a poradách všech rodinných příslušníků. 
Děti (a někdy ani dospělí) si neuvědomují, 
že kočka, pes, papoušek, rybičky… to všech-
no je hlavně kupa povinností na mnoho let. 
Součástí debat o novém členu domácnosti by 
mělo být zvažování, kdo se o něj bude starat, 
jak často, kde bude zvíře během dovolené a 
podobně.
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Kdy ano, kdy ne?
„Vážný zájem vlastnit zvířátko vyvstává 

nejčastěji v období mladšího školního věku, 
mezi šestým a dvanáctým rokem života. Teh-
dy je už také dítě schopno se o zvíře v rám-
ci svých možností postarat,“ říká Barbora 
Krčmářová. Dodává, že u dítěte v té době 
ustupuje egocentrický postoj ke světu, dítě 
začíná být schopno odsunout své vlastní oka-
mžité zájmy ve prospěch povinnosti a nut-
nosti.

A kdy fňukání potomka po zvířeti odolat? 
Určitě v případě, kdy někdo z rodiny trpí 
alergiemi, a to na cokoli. Je docela možné, 
že ještě neví o alergii na zvířecí srst. „Zvíře 
bychom neměli pořizovat v případě, že sami 
k němu máme odtažitý vztah. Rodič musí 
vždy počítat s tím, že starost o zvířátko bude 
potřeba korigovat, doplňovat a v určitých ob-
dobích nahradit úplně,“ dodává psycholožka. 
Toto platí dvojnásob v případě, kdy máme 
pocit,  že zájem o zvíře je momentální krát-
kodobou záležitostí nebo že je vyvolán tím, 
že zvíře dostal potomkův kamarád. A pak je 
rozumné zvážit, jaké zvíře je pro „náš tým“ 
vhodné, nejen jaké se zrovna nosí a vodí.

Barbora Králová
Ilustrační foto: PurestockX
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Osobnosti 
regionu

UŽ NEJSEM 
TAK VZTEKLEJ
Rodinný domek v pražské Dubči obývá spo-
lečně se svou ženou a dvěma dětmi kapitán 
plzeňské Viktorie Pavel Horváth. Čtyřiatři-
cetiletý fotbalista, který prošel mimo jiné 
pražskou Spartou a Slavií a okusil i zahra-
niční kopanou, je něčím výjimečný. Osobitý 
humor a nadsázka ho provází jak na hřišti, 
tak mimo ně. 

Co vás okouzlilo na dubečském okolí, 
proč jste se přestěhoval zrovna sem?

Vybrali jsme si tohle místo proto, že tu je 
všechno, od pošty přes školu, do Štěrbohol do 
nákupního centra je to kousek. Další důvod 
byl ten, že máme chalupu v jižních Čechách 
a potřebovali jsme to mít co nejblíž. Navíc 
bydlíme dvě stě metrů za fotbalovou bránou, 
takže na plácek je to kousek. Jsme tu zatím 
krátce, dcera tady chodila do školky, teď tu 
chodí druhý rok do školy. Zabydlujeme se, 
začínáme tu mít známé. Malá bude za čtrnáct 
dní slavit narozeniny, pořádá párty, na kterou 
už přijdou její místní kamarádi, samozřejmě 
i s rodiči, tak uvidíme, jak to dopadne.

Často podporujete svou účastí různé 
místní sportovní akce pro děti. To patří k vi-
zitce profi  hráče?

Ne, nepatří. Je to dáno hlavně tím, že 
bydlíme, jak jsem říkal, kousek od hřiště, kde 
hrají spolužáci naší Adriany, kluci, které fot-
bal zajímá. Toho času, který s nimi strávím, 
není zas až tolik, jak by se slušelo, bohužel 
jsem hodně na cestách. Já to beru tak, že co-
koliv jim budu moct dát a čímkoli jim budu 
moct přispět, třeba nějakou účastí na trénin-
ku, tak to pro ně udělám, pokud jim to udě-
lá radost. Když budu mít čas, rád se různých 
akcí zúčastním, ale neberu to jako žádné 
poselství nebo z musu, mě to baví. Myslím, 
že náš malý se tam časem začne taky prdelit, 
mají tam také soudné trenéry, kteří to dělají 
dobře, a je fajn, když děti nemusí za sportem 
nikam jezdit.

Trávíte čas i s vlastními dětmi? 
Jo, jo, já si s nimi hlavně hraju. Obě děti 

mají – ne snad bohužel, ale bohudík – po 
mně lásku k míči, takže si můžeme dvě hodi-
ny kopat nebo házet na zahradě. Těch věcí, 

které provádíme, je spousta, ale většinou 
se týkají sportu. Anebo jezdíme po kinech, 
máme to z domova všude blízko, na Černý 
Most nebo na Floru – tam je to s těma brej-
lema, 3D kino, tam se mi dělá špatně. Tuhle 
do mě malá šťouchala, abych nespal, ale já 
říkám: Já nespím, mně se točí hlava. Tohle 
všecko absolvuju, ale myslím, že moje děti 
jsou nejradši venku.

Vaše profese je dost náročná na psychi-
ku. Po prohře na vás trenér řve, lidi vyčítavě 
koukají, občas vám na hřišti pod nosem bou-
chají dýmovnice… Jak to zvládáte?

Možná i postupem věku jdou tyhle věci 
mimo mě. Asi nejhorší z toho, co jste říkal, je, 
když se nezvládne zápas. Ten pocit, že jsem 
něco prohrál, je samozřejmě nepříjemný, 
dva tři dny to trvá, než člověk prohru stráví. 
Po prohraném zápase je dokonce i větší úna-
va. Už jsem ale natolik starý, abych si z toho 
nedělal hlavu. Ta hra je krásná v tom, že nej-
později za týden je další zápas, který se může 
vyhrát. A že na mě někdo řve z tribuny, to už 
mě fakt netrápí. 

Laik má o fotbalistech představu, že be-
rou za málo muziky hodně peněz a co vlastně 
dělají celý den. Jak tedy vypadá váš pracovní 
týden?

Cesta do Plzně mi ráno zabere hodinu 
a půl, ale i když jsem hrál tady na Spartě, tak 
jsem strávil na cestách tři čtvrtě hodiny. Chci 
tam být před tréninkem dostatečně dlouho, 
abych se stihl připravit. Pak přijde ta část, 
kterou znají i laici, trénink trvá hodinu až 
dvě, po něm přichází rehabilitace, většinou 
hodinová. Lidi si možná řeknou, že se tam 
jen vykoupeme v bazénu, ale po hodině tré-
ninku tam ta únava je. Pak jedu zase hodinu 
domů. Když hrajeme třeba v sobotu, jsou 
v úterý dva tréninky, ve středu dva tréninky, 

čtvrtek trénink, pátek předzápasový, v sobo-
tu zápas, v neděli lehký pozápasový trénink. 
Samozřejmě o soboty a neděle, kdy má větši-
na dětí volno, přicházíme.

Říkal jste, že s přibývajícím věkem jste 
klidnější, lépe se vyrovnáváte s emocemi, ale 
stejně chcete vyhrávat. Nemáte někdy v zápa-
lu boje chuť zašlapat soupeře do trávníku?

Obrazně určitě. Ale jinak, jak jsem starší, 
tak už nejsem tak vzteklej. Taky vím, že je to 
jenom fotbal a že jsou důležitější věci. Od té 
doby, kdy mám děti, vidím, že ten život má 
úplně jiné hodnoty, nejen to, že potřebuju 
o víkendu vyhrát zápas. Rivalitu si odbývá-
me v mnohem menším měřítku, třeba v rám-
ci různých sázek. Aby měly tréninky náboj, 
hrajeme o colu, čokoládu nebo o medvídky. 
Teď jsem například na Davidu Limberském 
vyhrál dva chlebíčky s vajíčkem. Hlavně aby 
na to nezapomněl! Chtěl bych si je dát zítra 
k snídani, až se sejdem.

Čeho se ta sázka týkala?
Nějakých břeven. Když jsme na trénin-

ku, tak první, kdo trefí pět břeven, vyhrává. 
Ale já jsem schopný se zhádat i s naší malou, 
když házíme na koš nebo si kopem. Většinou 
nechci prohrát ani s ní, i když povinnost otce 
by asi měla být, abych ji nechal vyhrát. No, 
pravda, někdy jí vyhrát nechám...

Spousta slavných herců nebo muzikan-
tů má problémy s alkoholem nebo drogami. 
U sportovců nás to ale vždy víc překvapí. Fot-
balisti Best, Maradona, teď se k drogám při-
znal třeba i tenista Agassi… Kdybyste měl 
říct něco na jejich obhajobu, co by to bylo?

Drogy jsem za celý život nepoznal, možná 
jsem viděl jointa trávy, ale že bych se setkal 
ve sportu s drogami, to určitě ne. A pití? To 
je někdy i nemoc. Někdo k tomu má sklony, 
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někdo ne, a tihleti hráči – možná i ve spojení 
se slávou a s penězi, které vydělali – to neu-
nesli. To se někdy stává.

A kdybyste byl postavený do role žalobce?
Já je určitě nebudu soudit. Je potřeba, aby 

tihle lidé, co to nezvládli, měli kolem u sebe 
někoho, kdo jim pomůže. Určitě není jed-
noduché, když mladý kluk ve dvaceti nebo 
pětadvaceti letech začne vydělávat spoustu 
peněz, najednou má fůru kamarádů, je samá 
párty, každý si s ním chce připít… je jen 
málo lidí, kteří to dokážou odmítnout. Tak-
že je myslím hrozně lehké do toho spadnout. 
A    buď se z toho musí člověk umět dostat 
sám nebo musí mít někoho, kdo mu řekne: 
„Hele, takhle to nejde, jsi sám proti sobě, rok 
dva a je po tobě.“ Pak už záleží jen na tom 
člověku, jestli si to uvědomí nebo ne.

Jste vyhlášený vtipálek, proslulý třeba 
vtípky v kabině. Kečup v kopačkách, probod-
nuté lahve s pitím... Používáte pořád stejný 
repertoár nebo ho obnovujete?

Spíš pořád ty staré zavedené fóry. Je to 
spíš takový akční humor, vyvolaný situací, 
nic, co bych si připravoval dopředu. Nejsem 
Miroslav Donutil, abych sednul a bavil lidi.

Může člověk najít na hřišti dobrého pří-
tele?

Myslím, že určitě ano. Teď je to sice těž-
ší, protože hráči přestupují a mění se kádry 
mužstev, ale například takový Luděk Zelen-
ka, který mě provází celou kariéru, by třeba 
mezi přátele určitě patřil. Často si voláme, 
chodíme na hokej. Vlastně ani nevím, kde 

jinde bychom si měli hledat kamarády, když 
jsme pořád na hřišti a pořád se pohybujem 
jen kolem fotbalu.

Prošel jste zahraničními angažmá, napří-
klad v Portugalsku nebo Japonsku. Je život 
v cizině hodně odlišný od toho dubečského?

Ano, poznáte to hlavně na volném čase. 
Tady, když mám čas, jdu hrát hlavně golf nebo 
na hokej nebo navštívím nějaký sportovní 
zápas. Anebo jdeme na koncert: mám třeba 
rád Kabáty, ale poslouchám docela všechno, 
černou muziku… Od babičky znám dokonce 
i dechovky, když už děda nechtěl, tak jsme 
s ní museli s bráchou na ně tancovat. Tohle je 
život tady. Tam venku jsme trávili volný čas 
jinak: buď pořád kolem fotbalu anebo, když 
byl den volna, jsme hodně cestovali po okolí. 
Nebo jsme často chodili v Japonsku do tako-
vého zábavního parku, bože, jak se to jmenu-
je? Takový jejich Disneyland. Já pak zavolám 
ženě, jsem vzteklej, když si nemůžu na něco 
vzpomenout. Nebo jí radši zavolám hned, 
ona si všecko pamatuje, přesně ví, kdy a kde 
hraju za čtrnáct dní, od kolika hodin. … Jani, 
prosím tě, jak byl v Osace ten zábavní park? 
Aha, Universal studio!

Trávil jste v cizině i Vánoce?
Ne, na Vánoce jsme měli vždycky volno. 

I když v Portugalsku jsem si je trochu užil. 
Tam mají dárky pod stromečkem už od lis-
topadu, ani nevím proč, jestli se trápí tím, že 
je nemůžou rozbalit… Ani nelituju, že jsem 
svátky nezažil někde jinde. Máme hezké Vá-
noce, dokonce jsme do Japonska i Portugal-
ska posílali naše cukroví. Měl jsem tu jednou 
trenéra z Japonska, byl to hodně scestovalý 
Španěl, a ten říkal, že máme jednu z nejhez-
čích výzdob v Evropě.

Během rozhovoru jste několikrát zmínil 
svůj věk. Fakt vás tak bere?

Ani ne, ale přece jen si dost uvědomuju, 
že se ten život docela vyvíjí a mění.

A co budete dělat, až skončíte s aktivním 
fotbalem?

Chtěl bych trénovat, protože ničemu jiné-
mu než fotbalu nerozumím.

Jiří Holzmann
Foto: Jiří Kučera a archiv 

 FC Viktoria Plzeň
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Technicky založený ofenzivní záložník… 
to je Pavel Horváth



Život v kraji

PYŠELY 
V LITERATUŘE

V těchto dnech se dostává na trh kniha Čet-
nický pes Alto, kterou napsal vrchní poli-
cejní rada Michal Dlouhý, duchovní otec 
Četnických humoresek a autor téměř desít-
ky publikací o československých četnících. 
V knize zmiňuje i pyšelský Ústav pro chov 
a výcvik služebních psů četnictva a hovoří 
o něm i v následujícím rozhovoru. 

Jaká byla historie ústavu?
Pyšelský ústav, který byl občas označován 

jako psí univerzita, byl v bývalé místní syna-
goze zřízen v roce 1925. V ústavu se cvičili 
kromě četníků i příslušníci státní policie, fi -
nanční stráže, ale i orgánů ochrany státních 
drah a jejich služební psi. Na souvisejícím 
pozemku byly zbudovány kotce s výběhy pro 
psy, kuchyně pro přípravu krmení, karanté-
na, zvěrolékařská ordinace a operační síň. 
Vůdci služebních psů zde absolvovali deseti 
až dvanáctitýdenní výcvik zakončený závě-
rečnou zkouškou. Starší služební psi byli 
podrobováni pětitýdennímu redresurnímu 
kursu za účelem zlepšení jejich výkonnosti.

Televizní diváci si asi vzpomenou na psa 
Arga z fi lmové pátračky Četnických humore-
sek. Ve skutečnosti v Koterově u Plzně v roce 
1931 zahynul nejen psovod strážmistr Alois 
Tauber, ale i jeho svěřenec Argo. V oploce-
ní před pyšelským ústavem byl Argovi zřízen 

pomník. Když se v padesátých letech výcvi-
kové středisko služebních psů SNB stěhovalo 
do Býchor u Kolína, byl uvedený pomník pře-
vezen a je na novém místě zachován dodnes.

Výcvik služebních psů má u nás tradici?
Ano, i když zajímavostí je, že první čet-

nický předpis „Poučení o službě pro zemské 
četnictvo“ z roku 1850, kdy bylo četnictvo na 
našem území zřízeno, stanovil zákaz „voditi 
s sebou do služby psy, aby to nevyvolávalo 
posměch obecenstva“. Na přednosti využívá-
ní cvičených psů upozornil v roce 1897 otec 
moderní kriminalistiky, rakouský vyšetřující 
soudce Hans Gross. Ale až v roce 1909 byla 
rakouskou četnickou správou povolena účast 
příslušníků četnictva ve spolku pro chov po-
licejních psů a následně bylo individuálně 
povolováno vodění vycvičených psů četníky 
do služby. V roce 1915 vznikl v Písku první 
četnický psinec na našem území. Řídil ho 
rytmistr Theodor Rotter – to je ten, o němž 
se zmiňuje Jaroslav Hašek ve svém Švejkovi, 
„kterak na Kladensku cvičí na tulácích své 
psy“.  V prvních poválečných letech bylo zřej-
mé, že se bezpečnostní služba neobejde bez 
speciálně vycvičených psů. Nejprve se jedna-
lo o individuálně chované a cvičené psy do-
poručených plemen – německý ovčák, dobr-
man, airedalle-terier. V roce 1923 byl zřízen 
četnický psinec v Nových Hradech v jižních 
Čechách a o dva roky později Ústav pro chov 
a výcvik služebních psů četnictva v Pyšelích. 
Přesto, že byli vůdci služebních psů zařazeni 
na četnických pátracích stanicích zřízených 
v roce 1928, byl zákaz vodit psy do služby 
zcela zrušen až v roce 1933.

A kdo byl Alto, že vydá na celou knihu?
Když jsem psal svoji osmou knihu s názvem 

Páté přikázání, v níž je popsáno třicet přípa-
dů vražd, které vyšetřovali četníci, uvědomil 
jsem si, jak je ta knížka negativní. Tudíž jsem 
si řekl, že ta další musí být odlišná, pozitiv-
ní, milá, laskavá. Když jsem se před více než 
jednadvaceti lety začal zabývat historií četnic-
tva, seznámil jsem se s jistým panem Votru-

bou z Kutné Hory, jehož otec sloužil u čet-
nictva. Téměř v každé mé knížce je alespoň 
jedna povídka, v níž četník Rudolf Votruba 
vystupuje. Pan Votruba totiž z piety ke svému 
otci uchoval obšírný materiál tvořený dobový-
mi příručkami, učebnicemi, ale i soukromými 
zápisky a poznámkami, díky němuž vznikl 
i úspěšný televizní seriál Četnické humoresky. 
Strážmistr Votruba se během své služby věno-
val chovu policejních psů, zejména němec-
kých ovčáků. Se svým soukromým psem, ně-
meckým ovčákem jménem Alto, sloužil více 
než pět let na jedné ze čtyřiceti četnických 
pátracích stanic, ve slovenské Nitře. V pozů-
stalosti po něm zůstalo několik složek věno-
vaných kynologii u četnictva a také pololetní 
výkazy použití služebního psa Alta. Je to úžas-
ný materiál, z něhož jsem zpracoval knížku 
popisující soužití vůdce služebního psa a jeho 
svěřence, úspěchy i neúspěchy této dvojice. 
Jsou zde zastoupeny případy od bagatelních 
krádeží slepic či obilí až po dopadení kasařů 
či pachatelů vražd. V jedné z prvních povídek 
je popsáno, jak četník Votruba k Altovi vůbec 
přišel, bylo to v Pyšelích, kam byl odvelen do 
kursu pro výcvik vůdců služebních psů.

(red)
Foto: archiv Michala Dlouhého
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Alto, pes četníka Votruby



HALLOWEENSKÝ REJ
V mnichovickém PŘÍSTAVu jsme letos po-
prvé oslavovali americký Halloween. V dra-
maturgii Američanky Arie Farnam, která 
celou akci společně s dalšími třemi dobrovol-
níky připravovala již od září, na děti čekala 
nefalšovaná halloweenská výzdoba, od neto-
pýrů, přes pavučiny až po strašidelné dýně. 
Paní Farnam všem předvedla krok po kroku, 
jak se má správně vyřezávat typická dýňová 
lucerna, Jack-o-lantarn. Pro děti pak byly 
připravené americké hry – lovení jablíček 
v nádobě s vodou,  napichování oslího ocás-
ku do kartónového osla, ovšem poslepu, či 
podlézání pod tyčí, která se neustále snižuje. 

Velmi nás potěšilo, že i dospělý doprovod 
dorazil v maskách. Věříme, že příprava ma-
sek zaměstnala doma rodiče i děti na dlouho 
a všichni si při tom užili spoustu legrace.  Na 
místě ještě bylo možné doladit make-up rukou 
grafi ka Marka Říhy, který dětem a dospělým 
vykouzlil na obličejích zvířátka či nejrůznější 
kreace na přání. Po západu slunce se v za-
hradě Čeřovka rozsvítily tajemné lucerničky, 
které osvětlovaly cestu k chaloupce ježibaby. 
Velmi oceňujeme Petra Mrkose, který se ujal 
role čarodejnice a důvěryhodně míchal čaro-
dějný lektvar, dětem zadával úkoly a pak je 
i štědře odměňoval. Halloweenskou atmo-
sféru doplnilo občerstvení v podobě americ-
kých  dýňových koláčků, ale i dalších dobrot, 
které byly vstupenkou na čarodějnický rej. 
Halloween byl pro nás novinkou v tradici 
přístavních akcí, jež jsou inspirovány ročními 
dobami. Zjistili jsme, že Halloween vlastně 
není ani tak výsostně americkou záležitostí, 
ale příležitostí pro celou komunitu „to get 
together“, prostě se sejít, spolu něco prožít 
a zabavit se za přispění všech zúčastněných. 
Fotografi e, ale i recept na dýňové koláčky 
najdete na www.pristav.info.

Martina Linková

Akce regionu – prosinec 2009
Abychom mohli zařadit vaše tipy do tohoto sloupce, prosíme dodržte níže uvedený 
model a uvádějte: datum, město – obec, konkrétní místo konání, hodinu, název akce, 
případně krátkou rozšiřující informaci, na závěr své www stránky.

2. prosince
Říčany, Městské kulturní středisko, 14 hodin – Adventní posezení
K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina Dědina. Pořádá Klub Senior. Více na 
http://cks-ricany.cz/cz/klub-senior

3. prosince
Mnichovice, Masarykovo náměstí, 16 hodin –  Možná přijde i Mikuláš
Průvod se zvonečky, s Mikulášem, anděly a čerty. Pořádá Město Mnichovice ve spo-
lupráci s Rádiem Blaník.

Říčany, Městské kulturní středisko, 17 hodin – Mikulášský koncert ZUŠ
Vystoupí žáci ZUŠ Říčany.

Štiřín, zámek, 19,30 hodin – Vladimír Kerndl s orchestrem Jazz Friends
„Český Frank Sinatra“ a swingové evergreeny. Doporučujeme rezervaci vstupenek 
na zámecké recepci, tel. 255 736 111, www.stirin.cz

4. prosince
Říčany, Městské kulturní středisko U labutě, 9 a 10,30 hodin – Veselé vyprávění 
klauníka Notíka
Pořad pro děti z mateřských a základních škol v rámci VII. ročníku Adventního pro-
zpěvování, Středočeského festivalu adventních a vánočních tradic.

5. prosince
Průhonice, Kongresové centrum VÚKOZ, 10 – 16 hodin – Vánoční vazba s květinou
Možnost vytvořit vlastní sváteční výzdobu. Pořádá VÚKOZ a Český zahrádkářský 
svaz Průhonice.

Hrusice, sokolovna, 14 hodin – Mikulášská pro děti
Po nadílce následuje divadelní představení Hrátky s čertem, vstup zdarma, hudba + 
občerstvení. Pořádá obecní úřad v Hrusicích.

Pyšely, hasičská zbrojnice, 14 hodin – Četnické humoresky
Vyprávění o československých četnících a o historii Ústavu pro chov a výcvik služeb-
ních psů v Pyšelích, s autogramiádou a prezentací knihy Četnický pes Alto

6. prosince
Hrusice, Památník Josefa Lady – každou adventní neděli prohlídky s rozpustilými 
čerty
Děti s vlastnoručně vyrobenými vánočními ozdobami mají vstup zdarma!

Říčany, vlakové nádraží, 8,07 hodin – Nedělní pochod s Líbou
Přestup Praha Vršovice 8,35 hod. (vlak nejede z Prahy hl. n.), trasa: Zbraslav – Vra-
né nad Vltavou – Davle. Svou účast potvrďte alespoň tři dny před akcí paní Rohoš-
kové – tel. 723 513 431.

Kersko, Lesní ateliér Kuba, 10 – 17 hodin – Ozdoby ze skleněných perlí
Firma RAUTIS z Poniklé z Krkonoš představí výrobu ozdob. Možnost vyrobit si 
vlastní hvězdičku z ručně tvarovaných perlí. Více na www.lesniatelierkuba.cz 

8. prosince
Říčany, Dům s pečovatelskou službou Senior, 17 hodin – Vánoční zvyky a obyčeje 
a jídlo z celého světa

9. prosince
Průhonice, park – Vánoční výstava betlémů
Otevřeno denně od 10 do 17 hodin.

Zleva: Michal Dlouhý v dobové uniformě, 
Ústav pro výcvik psů v Pyšelích a jeho svěřenci



VLČATA SE 
PŘEDSTAVUJÍ
Každou středu se schází v klubovně, hrají 
různé hry, je jim šest až jedenáct a jsou to 
samí kluci… řeč je o skautském chlapeckém 
oddílu, o vlčatech. A je to opravdu smečka, 
bez jednoho třicet kluků!

Celoroční hra je zaměřena na Rychlé 
šípy, v oddílové činnosti tedy nesmí chybět 
poznávání přírody, rozvíjení fyzické kondice 
a praktických dovedností, například stavění 
draka, skautské dovednosti – ohně, uzly či 
první pomoc, a hlavně kamarádství. Součástí 
programu jsou různé hry, výlety do přírody 
a mnoho výprav do měst v České republice. 
Anebo přespávání v klubovně. 

Jedno takové proběhlo ze soboty 3. října 
na neděli čtvrtého. Klubovna se stává nocle-
hárnou kolem šestnácté hodiny, všude samé 
karimatky, spacáky, polštáře… Dříve než 
vlčata zalehnou, absolvují hru po Říčanech. 
Vše končí u táboráku u skautské klubovny. 
Pak následují hry se svíčkami, na upíra a tak 
podobně. Spát se jde kolem desáté. Každé-
mu je asi jasné, že přespání zase tak o spaní 
není – kdo by také spal, když je v jedné míst-
nosti skoro třicítka kluků, oheň v kamnech 
praská a největší zábavou je povídat historky 
z táborů a hororové příběhy.

Vlčatům se líbil i nedávný výlet: výprava na 
tvrz Mrač. Z vlaku je na tvrz cesta nedaleká 
a je ještě kratší, když se hrají hry. Moc se toho 
nenachodilo, ale zato hodně nasmálo a snad 
i nějaké ty vědomosti o tvrzi zůstaly v hlavě.

 
Markéta Hubínková,  vedoucí oddílu vlčat

Foto: archiv oddílu  

10. prosince
Říčany, Olivova dětská léčebna, kaple, 17,30 hodin – Vystoupení nejmenších dětí ze 
souboru Mikeše v novém čertovském pásmu
Vystoupí i soubor MUSICA RUSTICA – originální soubor s netradičním přístupem 
k lidovému umění i způsobu jeho interpretace. Akce je součástí VII. ročníku Advent-
ního prozpěvování – Středočeského festivalu adventních a vánočních tradic.

12. prosince
Průhonice, sál obecního úřadu, 10 hodin – Půjdem spolu do Betléma
Loutkové představení, hraje spolek Mandarinky.

Hrusice, sokolovna, 19 hodin – Vánoční koncert
Vystoupí zpěváci a herci pražského Národního divadla a Hudebního divadla Karlín, 
zúčastní se i sopranistka Vídeňské opery Liana Sass. Pořádá obecní úřad v Hrusicích.

13. prosince
Kersko, Lesní ateliér Kuba, 10 – 17 hodin – Vizovické pečivo
Jak vyrobit tradiční vizovické pečivo předvede a poradí Marie Kotašková. Bohatý 
výběr vánočních ozdob z těsta. Více na www.lesniatelierkuba.cz

Štiřín, zámek, 17 hodin – Sukův hudební Štiřín
Josef Suk uvádí mladé talenty Hudební školy hl.m. Prahy a Gymnázia Jana Nerudy. 
Na programu Beethoven, Händel, Prokofjev, Rachmaninov. Doporučujeme rezerva-
ci vstupenek na zámecké recepci, tel. 255 736 111, www.stirin.cz

14. prosince
Říčany, Galerie Kotelna, 17 hodin – předvánoční koncert barokní hudby
Vystoupí Komorní orchestr ZUŠ Říčany a  Říčanský komorní orchestr. Hostem ve-
čera bude Komorní orchestr ARCHI  ze ZUŠ v Kolíně – vítěz mezinárodní soutěže 
komorních těles v Belgii. Akce proběhne v rámci VII. ročníku Adventního prozpěvo-
vání – Středočeského festivalu adventních a vánočních tradic.

Říčany, Městské kulturní středisko, 20 hodin – Jarmila Šuláková a Fleret

15. prosince
Praha, Staroměstské náměstí, chrám sv. Mikuláše, 17 hodin – benefi ční koncert na 
počest 110. výročí úmrtí Aloise Olivy
Pořádá Olivova nadace.

Říčany, Městské kulturní středisko, 19,30 hodin – Jazzové Vánoce
Steamboat Stompers & Eva Emingerová, Bob Zajíček jazz collegium & Petra 
Ernyeiová, Jazz Fidlers & Jitka Vrbová. Společně v jediném koncertě v roce.

16. prosince
Štiřín, Dům ATIS, 15 hodin – Větvičkova poradna pro veřejnost
Možnost zakoupení knih, www.stirin.cz

20. prosince
Kersko, Lesní ateliér Kuba, 15 hodin – Zlatá neděle s nejlepší vánočkou
Vyhodnocení vánoční soutěže, předání cen, ochutnávka soutěžních vánoček. Soutěže 
se může zúčastnit každý, kdo 20. prosince do 13 hodin přinese vlastnoručně upeče-
nou vánočku. Porota vybere tu nejlepší, hodnotí se vzhled a chuť. Prosíme o před-
běžnou přihlášku do soutěže na telefon 325 598 122. Více na www.lesniatelierkuba.cz

Srbín, náves, 15 hodin – Srbínský vánoční jarmark

21. prosince
Hrusice, zahrada a budova mateřské školy, 17,30 hodin – Vánoční zastavení
Vystoupí soubor Písklata. Vánoční občerstvení. Pořádá obecní úřad v Hrusicích.

25. prosince
Štiřín, zámek, 14 a 15,30 hodin – Sukův hudební Štiřín
Josef Suk (housle), Jan Simon (klavír) – Bach, Schubert, Debussy, Kocian, Kubelík. 
Rezervace vstupenek na zámecké recepci, tel.: 255 7361 11, www.stirin.cz



ZLATNICTVÍ
Prodej zlata, stříbra a briliantových šperků.

Velký sortiment zboží od firmy ALO JEWELRY.
Příjem zlatnických oprav a zakázek.

Za každý nákup nad 1.000,- dostanete krásný stříbrný dáreček.

Otevírací doba:
Po - Pá  9.00 - 17.00
So  9.00 - 11.00
So  12.12.  9.00 - 12.00
Ne  13.12.  9.00 - 12.00
So  19.12.  9.00 - 12.00
Ne  20.12.  9.00 - 12.00
Štědrý den 24.12.  9.00 - 12.00
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Havlíčkova 2063
(naproti restauraci Miláno)
ŘÍČANY 251 01
telefon 323 601285

V letošním roce 21. prosince uplyne 110 let 
od úmrtí velkého mecenáše, politika, průmy-
slníka, podnikatele a vlastence Aloise Olivy. 
Na jeho počest pořádá Olivova nadace o šest 
dnů dříve benefi ční koncert v chrámu sv. Mi-
kuláše na Staroměstském náměstí.

Alois Oliva se narodil 22. července 1822 
v Kutné Hoře v rodině pekaře, která zchudla 
za napoleonských válek a po požáru v květnu 
1823, kdy shořela čtvrtina města. Když bylo 
malému Aloisovi sedm let, zemřel mu otec 
a rodina neměla téměř žádný majetek. Ve 
městě byla založena nadace na podporu nej-
pokročilejších žáků v kreslení a rýsování. Již 
v roce 1829 Oliva obdržel z této nadace pří-
spěvek ve výši čtyřiceti zlatých. Po ukončení 
Hlavní německé školy byl jako dvanáctiletý 
poslán k příbuzným do Drážďan, kde stu-
doval gymnázium. Působil tam český ředitel 

Štěpánek a profesor Hraběta, kteří v chlapci 
probudili vlastenecký cit. 

Po ukončení studií se Oliva vrátil do Čech, 
kde dostal praktikantské místo u pražské ko-
misionářské fi rmy Urfus&Ribl. Postupně se 
vypracoval na znamenitého obchodníka.

V roce 1854 se stal Oliva administrativ-
ním ředitelem cukrovaru Jindřicha Dinglera 
v Ruzyni. Po několika letech to ovšem dotáhl 
až na společníka fi rmy. V roce 1860 byl jed-
ním ze zakladatelů nové pojišťovny pro cuk-
rovary v Rakousku. Stal se členem jednoty 
pro povzbuzení průmyslu v Čechách a i jejím 
prvním ředitelem. 

Nebylo spolku nebo jednoty, kde by se 
Oliva výrazně neprosadil. Patřil k zakládají-
cím členům Měšťanské besedy, Sokola praž-
ského, Hlaholu, Svatoboru, Besedy, obchod-
ního spolku Merkur a podobně. Veškeré 
tyto spolky Oliva také fi nančně podporoval. 
V roce 1863 byl zvolen do Zemského sně-
mu a do pražského zastupitelstva. Od roku 
1864 zastával funk-
ci v Radě hlavního 
města Prahy. Po po-
rážce Rakouska v bi-
tvě u Hradce Králo-
vé roku 1866, kdy 
pruské vojsko obsa-
dilo Prahu, byl Oliva 
jedním z mužů, kteří 
vyjednali Praze mír. 
Později získal od cí-
saře Františka Jose-
fa I. rytířský řád. 

Se svou ženou ne-
měl Alois žádné po-
tomky, a to se stalo 
hlavním důvodem, 

proč podporoval především sociálně potřeb-
né děti a mládež českoslovanské národnosti. 
Dalším důvodem byla také vzpomínka na 
školní léta v Kutné Hoře, kdy jako chudý 
dostával nadační příspěvky. Oliva si uvědo-
moval obecnou i národní potřebu starat se 
o talenty, podporovat mladé lidi a začínají-
cí umělce na studiích. Za všechny je možné 
jmenovat malíře Václava Brožíka a Ema-
nuela Dítě, houslistu Františka Ondříčka či 
dramatika Františka Šubrta, který na konci 
devatenáctého století zastával funkci ředite-
le Národního divadla. Na základě věnovací 
listiny a poslední vůle založil Oliva čtrnáct 
nadací a fondů, byl čestným občanem Prahy, 
Říčan a Kutné Hory. Zemřel 21. prosince 
1899 v Praze a je pohřben na Olšanských 
hřbitovech.

Jan Boček, ředitel Olivovy nadace
Foto: archiv nadace
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Každý rok je slavíme, ale co o podstatě 
křesťanských Vánoc vlastně víme? Na otáz-
ky kolem betlémských událostí z před více 
než dvěma tisíci lety odpovídá farář Daniel 
Kvasnička. Vyfotografoval k tomu i betlém 
z říčanské Olivovny.

Proč se Ježíš narodil v Betlémě?
Protože Pán Bůh drží slovo. Jednou už ne-

chal proroka Micheáše říct, že jeho vyvolený 
syn přijde na svět v Betlémě, tak není dobře 
lidi mást – už tak jsou zmateni pozemskými 
poměry v politice. A tak zařídil přes císaře 
Augusta a jeho místodržitele, aby vyhlásili 
sčítání a tím přestěhovali svatou rodinu z Na-
zareta na chvíli do Betléma, Davidova města. 
Boží humor, ve kterém se volky nevolky řídí 
římské impérium podle nebeských pravidel. 
Ta pravidla ostatně mohou dovolit i to, aby 
se proti přirozenosti narodil klučina bez lid-
ské rozkoše. Žádný problém pro Pána Boha. 
A Josef není žádný ňouma, ale starostlivý 
chlap, který svou vyvolenou miluje. Proto 
snese i to, čemu nerozumí. Kluka ještě před 
narozením vezme za svého.

Proč se o Ježíšovi říká, že je z rodu Da-
vidova?

V našem podivném světě chudák neuro-
zená Žofi e Chotková musela ve Vídni chodit 
po jiném schodišti, než její milovaný manžel 
František d´Este, následník trůnu. Ovšem, 
umřít už mohla s ním v Sarajevu najednou... 
Král prostě musel pocházet z královského 
rodu. Musel mít původ v Davidově rodě, pro-
tože David byl první král, kterého si přál Pán 
Bůh a jemuž slíbil do klína vložit svého Spa-
sitele. Josef patřil do Davidova rodu, Marie 
byla kněžskou dcerou. Zatímco děti Ferdinan-
da a Žofi e královské tituly neměly, Mariin syn 
ano. Ježíš je tedy Syn Davidův, Josef jej přijal 
za svého. Později se u Židů v určení rodu radši 

vycházelo od maminky. A platí to dodnes. To 
proto, že oblíbeným sportem židovských ne-
přátel bylo znásilňování žen. Takže tatínkové 
byli nejistí, ale maminky vždy jisté byly.

Proč se o něm říká, že byl Nazaretský?
Ježíšův tatínek či otčím, jak jsme si navykli 

říkat, pracoval jako stavební dělník, spíše ka-
meník než truhlář na Herodových stavbách 
v Galileji. A tam, v městečku Nazaret, byd-
lel. Nazaret byl bydlištěm namyšlených lidí, 
kteří nebyli moc oblíbeni sousedy z okolních 
městeček. Bylo to i příslovím: Co může být 
z Nazareta dobrého? A zase je tu ten Boží 
humor, právě toto město bylo Ježíšovi domo-
vem v jeho dětství a přídomkem jeho jména 
bylo – Nazaretský.

Proč se narodil zrovna ve chlévě?
Aby bylo více klidu na porod a pak dost 

místa na parkování pro delegace. Když už po-
kračujeme v těch vtipných souvislostech, tak 
jsme u další. Do Betléma všichni, kdo dědeč-
ka Davida takzvaně měli v rodném listě, dora-
zili dříve než žena ve vysokém stupni těhoten-
ství. Všude bylo plno, a tak pro Josefa s Marií 
nebylo místo jinde než v nějaké stáji, chlévě, 
přístřešku nebo jeskyni. Každopádně stranou. 
Pán tvorstva se tedy narodil v blízkosti zvířat, 
v nouzi chudoby, blíž obyčejným lidem.

Proč říkáme tři králové, když nebyli ani 
tři, ani králové?

Ano, vůbec nevíme, kdo to byl a kolik jich 
bylo. Na tři odhadujeme podle jejich králov-
ských darů, které vtipně kontrastovaly s chu-
dobou chléva. Zlato, kadidlo a drahá mast, 
tedy tři a králové, říká naše tradice. Bible 
říká, že to byli magoi, což – prosím – nevy-
kládat jako magoři, ale mágové, kteří se vy-
znali ve hvězdách. Přišli pravděpodobně ze 
severozápadu, tedy z původní Persie či Baby-

lónie, kde zahlédli mohutnou konjunkci Sa-
turna a Jupitera a přijali jasný výklad, že to 
souvisí s králem. Ta dvojitá hvězda zazářila 
pak ještě jednou, v souvislosti s narozením. 
A milým mágům se podařilo způsobit mediál-
ní rozruch kolem nového krále, protože jej 
hledali nejdříve v královském paláci. Až pak 
z knihy proroka Micheáše zjistili, že půjde 
o Betlém.

Proč pak rodina prchala do Egypta?
Protože Herodovi chytly saze. Když už 

to psaly všechny noviny a vrabci štěbetali na 
střeše, že Herodes sice podřezal všechny, 
kdo by jej mohli nahradit, a přesto tu něja-
ký čerstvý následník trůnu existuje, začal jej 
hledat s jasným úmyslem: Zničit! Egypt byl 
tradičním útočištěm pro všechny nežádoucí 
živly už po věky před tím a dokonce i potom. 
A pak, bylo to z kopce a utíkalo se lehce. 
Peníze na dopravu díky těm mágům byly. 
Nu, a zase ten důležitý důvod: starý prorok 
Ozeáš řekl, že si Pán Bůh svého Syna zavo-
lal z Egypta. A protože si Pán Bůh stojí za 
slovem, udělal to přesně tak. Evangelista 
Matouš to sice napsal napínavě jako fi lmový 
scénář, ale z pozdější zmínky o Herodově běs-
nění víme, že tam mohla být i větší prodleva.

Proč… tedy vlastně jak to bylo s těmi He-
rody. Ten, co vraždil neviňátka, je ten samý 
jako o Velikonocích? My známe jen jednoho 
Heroda.

Bylo jich víc. Jste blízko pravdy, ale on 
mezi nimi nebyl velký rozdíl. Já bych se vy-
hnul každému z nich. Vždycky to byli prevíti, 
kteří kralovali rádi. Původem Idumejci, žád-
ní domácí Židé, ale cizinci vládou pověření 
z Říma. Herodes Veliký, stavitel vznosných 
staveb a obratný politik, ovšem i chladno-
krevný vrah, který se bál o svůj trůn i před 
potomky. Ten pošel vzteky nedlouho po tom, 
co podřezal kluky z Betléma a okolí od nuly 
až do dvou let věku. Pro jistotu. Po jeho smrti 
se našli hned tři z rodu, na které nedosáhl. 
Ti si rozdělili Palestinu na tři díly. A jeden 
z nich pak hrozně moc chtěl vidět Ježíše, 
proto mu jej přivedli. Původně měl z Ježíše 
strach, ale když viděl ztrápeného zajatce, vy-
smál se mu. O moc Ježíše nepřežil. To byl ten 
Velikonoční Herodes Antipas. U vlády se ale 
Herodové drželi až do roku 70 po Kristu.
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Jedna z životních jistot je, že s neúprosnou 
pravidelností přijdou rok co rok Vánoce ve 
stále stejném termínu. Počasí může být ne-
stálé stejně jako vztahy mezi lidmi i národy, 
ale Vánoce? Zkuste je změnit nebo přesu-
nout, případně zrušit!

V době současné i předsoučasné se z to-
hoto rozjímavého svátku stal obchodní boom 
(zpravidla už od září a října) a trumfování 
drahými dary. Po jejich převzetí mohou zase 
nastoupit nestálosti ve vztazích…

To dřív, v časech ladovské zimy (jistě že ne 
Ladovské zimy páně Nohavicovy) byl daro-
vacím maximem tu dřevák, v lepším případě 
šála nebo čepice (třeba ta, o níž pan Nepil 
řekl: To je překvapení! A ona mi je div ne 
akorát!), ale hlavním středem všeho byly tře-
ba mísy (ošatky, loubkové i proutěné) naplně-
né ovocem (domácím, kdepak mandarinky!) 
a ořechy. Skořápkovým ovocem. A k tomu 
pro dnešek přidám ze Štiřína pár řádek.

Výraz skořápkové ovoce se mi moc líbí 
a blahořečím neznámému, že jej zavedl. Pro-
tože jak jinak? Jádroviny to nejsou a peckovi-
ny taky, třebaže v širším pojetí bychom mohli 
říkat, že třeba lískový oříšek má jádro – tak 
je jádrovina, a uprostřed zeleného plodu 
ořešáku je jakási pecka. Kdepak, skořápko-
vé ovoce je výraz úžasný. Je to jakýsi sběrný 
koš! Co všechno se do něj vejde: lískový oří-
šek i oříšek kešu, možná i kaštan (plod kaš-
tanovníku, nikoliv jírovce), ořechy ořešáku 
vlašského (ale, zvláště pro mne, který vlašské 
ořechy rád nemá, i ořešáků jiných, třeba čer-
ného nebo popelavého). A kokos. Kokos je 
taky „skořápkové ovoce“.

Lískáče, lískové oříšky, jsou ze všech jme-
novaných tuzemské, domácí, naše. Anebo 
třeba evropské, dlouho a dávno předunijní.  
Dokonce před dávnými a dávnými časy, kdy 
snad po pračlověku Janečkovi nebylo ani sto-
py, ani pachu (alespoň v jihovýchodním zá-
praží Prahy) tu lísky byly a dokonce rozšířené 
tak, že jisté období poledové doby  bylo lísko-
vé. Líska obecná byla převládající dřevinou, 
jak dokládají palynologické (pylové) ulože-
niny v rašeliništích. Ostatně, podvědomě to 

asi měli pod kůží i tvůrci fi lmu Ledová doba; 
mám na mysli onu lískově oříškovou scénu, 
však víte. A víte vůbec, že výraz oříšek není 
jen zdrobnělina ořechu, ale odborný název 
plodu? Oříšek je suchý, nepukavý jednose-
menný plod s tvrdým kamenným  oplodím, ne-
růstajícím s osemením. Právě takový je plod 
lísky obecné (Corylus avellana) – a zvláštní-
ho vodního ořechu, kotvice vzplývavé. Líska 
obecná u nás dnes roste od nížiny do podhůří 
(a výjimečně i výš, třeba v horských sousta-
vách Vysokých Sudet) a pěstuje se v řadě 
odrůd a linií, jako jsou například hallské, 
lombardské a další. Ta červenolistá, výrazná 
ozdoba parků, je odrůda jiného „lískáče“, 
lísky největší, Corylus maxima, pocházející 
z jihovýchodní Evropy a Kavkazu.

Do misky se skořápkovým ovocem si ne-
dávejte oříšky z lísky turecké, Corylus col-
lurna. To je nádherný strom z východního 
Středozemí a okolí, ale oříšky v dlouhých 
lepkavých punčoškách, div ne punčocháčích, 
jednak bez kladiva nerozlousknete a jednak 
bez lupy a mikromanipulátoru v rozmačkané 
změti nenajdete.

Vodní ořech, Trapa natans alias kotvi-
ce vzplývavá, je u nás naopak vzácnost. Při 
výletě do jižních Čech, při březích rybníku 
Ohrada, ještě nějaké vyplavené rohaté vod-
ní ořechy najdete. Kde jsou ty časy, kdy lid 
obecný „melau je na mouku a chléb z ní pe-
kau“. V době hladomorů ovšem. Ale z těch 
vyplavených prázdných rohatých si můžete 
udělat zajímavý přívěsek, folklorní ozdobu.

Podobnou, jakou získáte z pravých ořechů 
ořešáku černého nebo popelavého. To jsou 
u nás exoty z cizích zemí, ten černý, Juglans 
nigra, pochází z východních oblastí USA, 
popelavý (J. cinerea) rostl přirozeně od New 
Brunswicku po stát Georgia v USA. Na jejich 
„jádrech“ si nepochutnáte, skořápky mají ex-
trémně tvrdé s velmi pevnými vnitřními „pře-
pážkami“. Zato když takový ořech upnete do 
svěráku a lupenkovou pilkou nakrájíte na ko-
lečka nebo půlky a pak šikovně popropojuje-
te nebo zavěsíte, tak máte mimořádný šperk, 
ozdobu, jakou nikde nekoupíte. Dokonce 

tak úžasný, že při natáčení jednoho televiz-
ního seriálu, kde jsem takový náhrdelník de-
monstroval, jej jedna nejmenovaná televizní 
moderátorka… štípla. Ořešák černý voní 
po citrónu a má jemně brázditou skořáp-
ku, ořešák popelavý moc nenavoní (jen tak 
slabě ořechově), zato jeho skořápka je hlu-
boko brázditá a přívěsky z takové skořápky 
vyrobené jsou mimořádně dekorativní. Oba 
druhy těchto amerických ořešáků se u nás 
pěstují od roku 1835 – a možná i o něco dří-
ve, protože k tomuto datu byly zaznamenány 
jako rostoucí v pražské Královské oboře.

S kokosovníkem, kokosovou palmou se 
u nás nesetkáte – pod širým nebem ovšem. 
A bohužel, moc často ne ani v botanických 
zahradách. Tento pantropický strom, pal-
ma z nabídek cestovní kanceláří, „mořský 
ořech“, má původ zahalen tajemstvím. V bytě 
i v botanické zahradě poroste, dokud neseže-
re zásobní látky z vysazeného „ořechu“, pak 
to zabalí. Potřebuje hlubokou písčitou půdu 
a slunce v nadhlavníku. To u nás nemá, a tak 
jsme odkázání jen na pecky, které si kupuje-
me. A na kokosovou moučku (spíš hoblovač-
ky) a podobné artefakty. Pecky? Ano prosím, 
plod kokosové palmy je pravá peckovice.  
Má tři vrstvy a to, co si přinesete domů, je 
jen a jen pecka, semeno s tvrdým osemením. 
Střední vrstva v plodu je vláknitá a říká se jí 
koir a je surovinou pro kokosáky a podobné 
zboží. A umožňuje kokosovým ořechům pla-
vání po moři.

Až se tedy budete o Vánocích pouštět 
lodičky ze skořápek ořešáku vlašského alias 
královského nebo se přehrabovat v misce 
s ovocem, pohrajte si s tím skořápkovým 
a přehrajte si něco z tohoto povídání.

Klidné Vánoce a dobrý a ještě lepší příští 
rok (jak by vám popřál František Nepil) vin-
šuje

Václav Větvička
Ilustrační foto: Ludmila Píšová

Kresba: Jan Mašek (z knihy Václava 
Větvičky Stromy a keře)
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Co dělá Vánoce Vánocemi? Co dělá tu at-
mosféru, kterou si my dospělí pamatujeme 
i po letech a kterou se snažíme předat svým 
dětem? Nejsou to jen drahé dárky, není to 
uhoněná maminka, ani mrzutý tatínek, není 
to naklizený byt. Ale možná je to od každého 
trošku. Možná je to vůně cukroví linoucí se 
bytem, třeba jsou to koledy pouštěné stále 
dokola, možná je to pravidelná návštěva ba-
bičky s dědou. Je to něco typického, něco, co 
se v rodině každoročně opakuje. Je to množ-
ství drobných detailů, které společně vytvá-
řejí nádech svátečnosti.

Vánoce coby rituál
Lidé a především děti potřebují své rituá-

ly, své pravidelnosti. Ty s sebou přinášejí 
pocity jistoty, bezpečí a stálosti rodiny. Tyto 
rituály mohou být každodenní, každotýdenní 
nebo i každoroční, jako jsou například Vá-
noce. Rodina by si měla nalézt svůj způsob 
trávení vánočních svátků a ten se snažit do-
držovat každý rok. Ať je to ten typický pří-
stup, ke kterému patří psaní Ježíškovi, zdo-
bení stromečku, koukání na pohádky a kapr 
k večeři, nebo i jakýkoli jiný, třeba společná 
návštěva restaurace či dovolená na horách, 
mělo by to být v každém případě něco výji-
mečného a slavnostního. Doba, na kterou 
se budou děti těšit, budou na ni vzpomínat 
a budou si ji pamatovat. Atmosféra, kterou 
předají jednou i svým dětem.  

Vánoce coby období stresu?
Svátky ale nejsou jen pohoda a radost. 

Pro mnoho lidí znamenají obrovský stres 
a frustraci. Stres z nedostatku času a peněz, 
frustraci nejen při výběru a dávání dárků, 
ale i při jejich obdržení (Mám dát najevo, 
že se mi dárek nelíbí, nebo nemám? Jakým 
způsobem? Jak se s tím vypořádám?). Nej-
větším stresorem v průběhu Vánoc bývá to, 
že nedokážeme překročit stín svých rodičů 
a prarodičů, kdy si sice rodina veškeré vánoč-
ní „povinnosti“ plnila sama, byt byl naklizen 

a všude spousta domácího jídla, skrývala se 
za tím však vyčerpaná žena, naštvaný muž 
a znechucené děti. Není jednoduché ustát so-
ciální tlak okolí i marketingových tahů, které 
nastolují obraz Vánoc coby dokonalé domác-
nosti. Musíme se vědomě rozhodnout, že to 
chceme jinak, a toto předsevzetí dodržet.

Vánoce coby období pohody!
Jde o to rozmyslet si, co pro nás vánoční 

čas znamená, čeho v jeho průběhu se nemí-
níme vzdát, a to si uchovat. Vše ostatní lze 
vynechat nebo si za sebe nechat zařídit. Za-
tímco pro jednoho je nejdůležitější vlastno-
ručně upečené cukroví, pro jiného je cukroví 
pouhou dekorací. Zatímco pro jednoho je 
důležité od základů uklidit celý byt včetně vy-
klizení všech skříní, jinému stačí setřít podla-
hu a další si objedná úklidovou agenturu. Za-
tímco jeden kupuje vánoční dárky v průběhu 
celého roku, případně je i sám vytváří, pro 
jiného je nejpříjemnější objednat vše z tepla 
domova přes počítač. Není nutné mít špatné 
svědomí z toho, že Vánoce neprožíváme tak, 
jak to nastoluje diktát okolí. Nebojme se tedy 
najít si svou vlastní cestu. Nikde není psáno, 
že musí být napečeno a naklizeno. Choďte 
ven čerpat vánoční atmosféru, jezděte na 
rodinné výlety, sledujte sváteční program 
v televizi. O dárky ať 
si vaši blízcí „napíší 
Ježíškovi“, ubudou 
starosti s jejich vy-
mýšlením a objednat 
pak vše přes internet 
je to nejjednodušší. 
Pokud se vám veš-
keré tradice příčí, 
klidně odjeďte přes 
svátky na dovolenou. 
Vyhnete se vánoční-
mu shonu a veškeré 
přípravy a atmosfé-
ru za vás zajistí jiní. 
Pokud není na dovo-
lenou čas, zajděte na 

Štědrý den do oblíbené restaurace a nechte 
se obskakovat. A především – alespoň těch 
pár dní v roce se nebojte zastavit, svátečně se 
naladit a nenechte se znechutit nedostatkem 
času a šílenstvím, které s tím vším souvisí.

Mgr. Barbora Krčmářová, psycholožka
Foto: PurestockX

JAK JE ŠŤASTNĚ PROŽÍT…

OBČANSKÁ PORADNA ŘÍČANY
Masarykovo nám. 6, Říčany
Tel.:  pevná 312 315 284

mobil 721 516 274
E-mail: obcanskaporadna@email.cz
Web: www.cestaintegrace.cz

Osobní konzultace a objednání:
 Po 9:00 – 12:00
St 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čt 9:00 – 12:00

Telefonické soc.-právní konzultace:
Po 14:00 – 18:00 na tel.: 774 780 107

VÝKUP KNIH, KNIHOVEN
 

koupíme knihy, knihovny, 
též celé sbírky a pozustalosti, 

dále pohledy, grafiky a „vše  z papíru“.
Pro vetší množství rádi prijedeme,

na míste prebereme, 
zaplatíme a odvezeme.

 

Tel. 603 428 624
Antikvariát Arco - Tomáš Madera
Dláždená 4
110 00 Praha 1
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Nakladatelství Doron věnuje dva 
dárkové balíčky ze své produkce.
Doron vydává dárkové knížky, rád-
ce pro různé životní situace a zálož-

kové kalendáře. Chce svými knihami a kalendáři potěšit a povzbudit, 
zaměřuje se na pozitivní hodnoty života, jako je láska, přátelství, na-
děje, čest, krása, laskavost, starost a péče o druhé atd. www.doron.cz

Kavárna a galerie U Zlatého korálku v Jí-
lovém daruje jednomu luštiteli a jeho 

hostu kávu a zákusek.
Kavárnu si založila před pěti lety Petra 
Veselá, která posbírala několik prestiž-
ních cen v soutěžích, je například dvoj-
násobná mistryně republiky v přípravě 

kávy. Kavárnu propojila i s prodejní ga-
lerií, v níž nabízí zejména bižuterii, zčásti 

vlastní výroby. www.zlatykoralek.cz

Zámek Štiřín věnuje jednomu čtenáři dva lístky na 
koncert klavíristy Igora Ardaševa a dalšímu též 
dvě vstupenky na hudební večer Elvis Presley opět 
na Štiříně.
Zámek Štiřín poskytuje ubytování, pořádá konfe-
rence, svatby, kulturní akce, zajišťuje kompletní 

nabídku gastronomických služeb. www.stirin.cz

Vydavatelství Akcent připravilo pro dva vylosované luštitele novou 
knihu Václava Větvičky a Ericha Václava Mahagon, měsíček a špe-
nát (s autogramem doktora Větvičky).
Ediční plány Vydavatelství Akcent nabízejí široké spektrum knih 
mnoha žánrů, od dětské literatury a poezie, přes vesnické a historic-
ké romány, citáty, čtení pro ženy a dívky, až po krimi, hobby, fantasy, 
cestopisy, turistické příručky či literaturu faktu. Veškerý sortiment 
najdete na www.vydavatelstviakcent.cz

Sportovně-kulturní centrum Ondřejov dává 
do hry jednu permanentku do herny stolní-
ho tenisu, na jeden měsíc dvě hodiny týdně 
jeden stůl. Dále pak permanentku pro dvě 

osoby dvě hodiny týdně do posilovny SKC.
Sportovně-kulturní centrum pořádá nejen celou 

škálu sportovních akcí, od aerobiku, přes zdravotní 
cvičení až třeba po taekwon-do, ale i nejrůznější kurzy, například an-
gličtinu, němčinu, francouzštinu, keramiku, kytaru, hiphopový tanec 
a mnoho dalších. Je možné využít i místní tělocvičnu nebo posilovnu. 
www.obecondrejov/skcentrum/ 

Nakladatelství Pragoline věnuje knihy 
Michala Dlouhého s podpisem autora.
Nakladatelství Pragoline vydalo JUDr. 

plk. Michalu Dlouhému už osm knih věnovaných československému 
četnictvu, například Veselé příhody z pátrací služby, Záhadné příbě-
hy z pátrací služby, Četnické čtyřlístky, Četnické trampoty. Zásobuje 
trh ale i jinou produkcí, třeba oblíbenými knihami písničkáře Josefa 
Fouska. www.pragoline.cz

Lékařka, běžkyně a trenérka Vanda Kade-
řábková Březinová poskytne jednomu výher-
ci masáž a ukázkovou hodinu zdravotního 
cvičení.
Bolí vás záda? Nedejte se! Masáže a cvičení 

pro zdravou páteř, běžecký i kondiční osobní trénink. Nečekejte, až 
vás OPRAVDU začnou bolet záda! MUDr. Vanda Kadeřábková Bře-
zinová, SKC Ondřejov, pondělí a čtvrtek. www.longrun.cz

Pět čtenářů obdrží výtisk Bible, pře-
klad 21. století.
Bible, překlad 21. století, přináší nad-
časové poselství Bible v současné, čti-
vé češtině. Usiluje o maximální věr-

nost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň 
však chce oslovit dnešní čtenáře – ty, kteří jsou zvyklí čerpat z této 
knihy inspiraci pro každý den, i ty, kteří ji otevírají poprvé. K dispozici 
v osmi variantách. www.bible21.cz

Zápraží odmění tři výherce. Věnuje jim hru Česko Junior, náhrdel-
ník od mistryně kávy Petry Veselé a čajově-luštitelský balíček.
www.zaprazi.cz
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SVÁTEČNÍ SOUTĚŽ
Do slosování o níže uvedené ceny se dostanou ti čtenáři, kteří do 13. prosince odešlou na re-
dakční e-mail nebo adresu správné znění tajenky křížovky a osmisměrky. Hodně štěstí!

A O L A K D O V S F O K K

D A M É L T E B Á O Í B E

A U S Y T S A L S N L K P

S B Ž U A O K L D N O K Y

Á E D N H K Í E P L A C S

Z Č Ě U U P Č A K P A K E

R I R T H U M O R N V H E

A D Á U E K U R L O O Ř A

K O M Í N L U Ě A V Á H Y

O R H K I M D H T Z O Č S

U T A Č Y N L O T S Í M R

L F K Ý A M A T E M O K N

E A O K T Á S A R P U H A

OSMISMĚRKA

Baví se tři kamarádky: 
„Já darovala svému muži něco, co udělá stovku za sedm vteřin. Hondu!“
„To já dala tomu svému dárek, který udělá stovku za pět vteřin. Porsche!“
„A já dala manželovi něco, co udělá stovku za vteřinu. ..... (dokončení v tajence 
osmisměrky).

Anděl, betlém, dlaha, dort, druh, eso, fíky, host, hudba, humr, husa, kafe, kapka, 
kapr, keks, kometa, komín, kost, koule, koulička, kra, kýč, led, léto, lyže, míč, 
místo, mlha, mrazík, odlet, plat, prasátko, puk, rodiče, rum, saně, slast, shon, 
sklo, smyk, srna, suma, sypek, tuk, učedník, ufo, váhy, Vánoce, vločka, vodka, 
záře, zásada, zrak, zvon 



„Tak nás letos o Štědrém večeru byl konečně sudý počet.“

„Ale vždyť jste byli tři!“

Odpověď najdete v tajence.

Znění tajenky z minulého čísla: PRODÁVÁ ZMRZLINU.
Vylosovaní luštitelé: Jana Vodešilová, Velké Popovice, Libuše Cábová, 
Praha 10, Petr Kaňka, Tehovec.
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Pomůžete s cukrovím?
Zkuste s pomocí maminky, babičky, ale 
i tatínka nebo dědy, udělat dobroty, které 
budou všem chutnat.

Tatrankové kuličky
3 tatranky, 20 dekagramů másla, 10 dekagra-
mů cukru moučky, 2 lžíce kakaa, kokos na 
obalení
Vše v mixéru umícháme do hmoty, z které 
tvarujeme kuličky a obalujeme je v kokosu.

Kokosové kuličky
1 slazené kondenzované mléko, kokos, 
mandle
Mléko nalijeme do mísy a sypeme kokos tak 
dlouho, až vznikne tvárná hmota. Dovnitř 
zabalíme vyloupnutou mandli (těch ať 
maminka koupí trochu víc, při vyloupávání 
a dělání cukroví určitě nějaké sníte) a celou 
kuličku obalíme v kokosu.

Najdete deset rozdílů?

Čtyři myšky se vypravily mlsat cukroví. Poznáte, z kterého tácku která myška ochutnala?

Do každé řady jeden obrázek nepatří. Vezměte první písmeno z každé věci, která mezi 
ostatní nepatří, a sestavte z něj tajenku. Dostanete strom, který bývá často ozdobený 
jako vánoční stromeček.
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PŘEDVÁNOČNÍ KRATOCHVÍLE 
PRO DĚTI

NaNN jdjdjdjd tete dddesett ro ddzdíílílůů?ů?ů?
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Vyluštěte, jaká slova se skrývají ve vánočních ozdobách.
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Jen dvě sněhové vločky jsou stejné. Najdete, které to jsou?

Vybarvěte podle čísel a dostanete obrázek:
1 oranžová, 2 světle modrá, 3 růžová, 4 žlutá, 5 tmavě modrá

V červených políčkách vyluštěte tajenku, co rozhodně nesmí chybět 
o Vánocích.

Mikuláš nese plný pytel dárků. Ale pěkně se mu pomíchaly. Dokážete 
spočítat, kolik je bonbónů, hvězdiček, dárků a cukrových vloček?

1. ryba, která se jí na Štědrý den
2. vánoční píseň
3. balíček pod stromečkem
4. vánoční sladké pečivo
5.  tyčinka, která vydává jiskry, když se zapálí

6. dávají se pod něj dárky
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Hned měkké vanilkové rohlíčky
25 dkg hladké mouky, 21 dkg másla, 7 dkg 

cukru moučky, 10 dkg mletých ořechů (mohou 
být vlašské, lískové anebo i mandle, vždy se po-
vede jiné cukroví), 1 celé vejce

Přísady smícháme, dobře propracujeme 
těsto. Je-li mazlavé, necháme ho před vykra-
jováním chvíli ztuhnut v lednici. Vyválíme plát, 
vykrajujeme rohlíčky (nebo jiné tvary) a peče-
me dorůžova. Ještě teplé obalujeme v moučko-
vém cukru, do něhož jsme přidali vanilkový.

Ořechové pusinky
5 bílků, 25 dkg cukru moučky, 15 dkg mle-

tých ořechů, kakao
Do tuhého sněhu zašleháme cukr a v páře 

vyšleháme dohusta (sníh šleháme po odsta-
vení z páry do vychladnutí). Nakonec lehce 
vmícháme ořechy a kakao. Lžičkou tvoříme 
na plech, vyložený pečícím papírem, nepří-
liš vysoké pusinky. Pečeme ve velmi mírné 
troubě. Vychladlé spojíme (vždy dvě k sobě) 
krémem: umícháme změklé máslo s cukrem 
moučkou a několika lžícemi velmi silné kávy.

Nafouklá dobrota
25 dkg hladké mouky, 25 dkg másla, 1/8 

litru šlehačky
Z ingrediencí vypracujeme těsto a ne-

cháme ho alespoň dvě hodiny odpočinout 
v chladnu. Vyválíme plát na výšku cca půl 
centimetru a vykrajujeme drobnější tvary. 
Pečeme v horké troubě dobleda. Ještě teplé 
obalujeme ve směsi cukru moučky a vanilko-
vého cukru. Toto cukroví je vhodné pro ty, 
kdo nemají rádi přeslazenost.

Londýnské cukroví
Na těsto: 20 dkg polohrubé mouky, 14 dkg 

másla, 7 dkg cukru krupice, 3 žloutky; na po-
vrch těsta: 3 bílky, 20 dkg cukru, 14 dkg mle-
tých ořechů, vanilkový cukr, rum, rybízová 
zavařenina

Ze surovin na těsto vypracujeme hmotu, vy-
válíme z ní plát, který dáme na plech. Potřeme 
jej tence zavařeninou. Z bílků ušleháme sníh, 
opatrně všleháme cukr a ořechy, vanilkový 
cukr a trochu rumu. Směsí potřeme plát a pe-
čeme dorůžova. Pak nakrájíme na čtverečky.

Kokosové pusinky
5 bílků, 25 dkg cukru krupice, 15 dkg ko-

kosové moučky, nadrobno nasekaná čokoláda 
na vaření dle chuti (čokoládu nestrouháme, 
musí být opravdu na malé kousíčky)

Z bílků ušleháme tuhý sníh, zašleháme 
cukr krupici. Sníh šleháme v páře a po od-
stavení jej šleháme do jeho vychladnutí. Pak 
vmícháme kokosovou moučku a čokoládu.  
Tvoříme pusinky, které na vymazaném nebo 
pečícím papírem vyloženém plechu sušíme 
v mírné troubě.

Cukroví z vína
28 dkg hladké mouky, 25 dkg hery, 4 lžíce 

bílého vína, 1 žloutek
Ze surovin vypracujeme těsto a necháme 

zhruba hodinu v ledničce. Z rozváleného 
plátu vykrajujeme tvary. Dorůžova upečené 
a ještě teplé obalujeme v cukru. Hotové mů-

žeme postříkat rozpuštěnou čokoládou. Toto 
cukroví je možné i různě plnit – pokud vykrá-
jíme kolečka, můžeme dát do jejich středu 
džem, ořechovou nebo čokoládovou nádiv-
ku, přehneme a okraje dobře stiskneme.

Ledové ořechové tyčinky
28 dkg jemného pískového cukru, 2 vejce, 

citrónová kůra, 28 dkg vlašských ořechů, 2 dkg 
polohrubé mouky (opravdu jen tak málo!); na 
bílkovou polevu: 2 bílky, 20 dkg moučkového 
cukru, trochu citrónové šťávy

Do misky dáme vejce, cukr, citrónovou 
kůru (z chemicky neošetřených plodů, už je 
k dostání i v našich obchodech) a vše třeme 
asi 15 minut. Přidáme mleté ořechy a mouku 
a dobře propracujeme těsto. Z něj vyválíme 
plát asi 3/4 centimetru vysoký. V misce mí-
cháme bílky s cukrem a citrónovou šťávou, 
až se vytvoří hustá poleva. Tou potřeme ob-
délníkový plát a nakrájíme tyčinky zhruba 
6 centimetrů dlouhé a 1,5 centimetru široké. 
Klademe je na vymaštěný a moukou vysypa-
ný plech a pečeme ve středně teplé troubě 
asi 15 minut.

Ovesné věnečky
50 dkg ovesných vloček, 4 žloutky, 4 bílky, 

3 dl mléka, 15 dkg másla, 10 dkg moučkového 
cukru, olej

Polovinu vloček namočíme do mléka, dru-
hou opražíme na pánvi na troše oleje. Žlout-
ky dobře utřeme s cukrem a máslem a přidá-
me namočené vločky, z nichž jsme vymačkali 
zbytek mléka. Poté vmícháme ty upražené 
a vyšlehaný tuhý sníh. Dobře promícháme 
a sáčkem tvoříme na vymaštěném plechu vě-
nečky (mezi nimi necháme dostatek místa). 
V horké troubě pečeme dorůžova.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ

inzerce





U jednoho 
stolu

ZTICHLÁ KLIKA
Skoro naproti Betlémské kapli v Pra-

ze se nachází výtečný antikvariát a galerie 
Jana Placáka s názvem Ztichlá klika. Nád-
herný název, který nenápadně poukazuje 
na skutečnost, že se možná všechny veliké 
věci dějí v tichu, osamění (i když tento ná-
zev paradoxně vznikl po dvou dnech pití 
v jedné košické hospodě). Kreativní činnost 
vyžaduje odloučení od hlučící masy. I když 
inspirace druhými nebo pulsujícími tepnami 
života města jsou nutné (spisovatel a držitel 
Nobelovy ceny za literaturu Imre Kertész 

jednou prozradil, že při blokádě v psaní si 
vyjde na berlínský Kurfürstendamm a po 
dvou hodinách ponoření do lidského toku 
je opět nabyt energií a schopen psát), tvůr-
čí práce, která tuto inspiraci zpracovává, se 
ale uchyluje do ústraní. V osamění je totiž 
člověk pouze sám se sebou a nutně se musí 
zabývat sebou samým, svým nitrem se všemi 
jeho pahorky, propastmi, spodními ledovco-
vými proudy atd. Má čas objevit něco, co by 
jinak jeho pozornosti uniklo. Může si dovo-
lit čekat. Může si dovolit luxus soustředit se 
na své vlastní myšlenky, na své vlastní dílo. 
Francouzský myslitel, matematik a vědec 
Blaise Pascal jednou dokonce prohlásil, že 
všechno neštěstí na světě spočívá v neschop-
nosti člověka vydržet sám se sebou v jedné 
místnosti. Všechna náboženství ví o této síle 
ticha a samoty, a proto vyvinula různé formy 
mnišství. To ale neznamená, že každý tvoří 
osamělý ostrov – naopak niterné usebrání 
nás může se světem spojovat více než utápění 
se v masových zábavách a trendech. A pokud 

můžeme věřit Starému zákonu, tak i Bůh ne-
přichází v bouři, ale v tichém klidném vánku. 
V propagačních nacionálněsocialistických 
fi lmech Leni Riefenstahl nenajdeme žád-
ný meditační moment, všechny záběry jsou 
k prasknutí zaplněny dějem, akcí a hudeb-
ním doprovodem bubnů a jiných nástrojů. 
Každá diktatura věděla, že nesmí dát lidem 
možnost přijít k sobě – vše se musí podřídit 
diktátu moci celku, kolektivu. Člověk schop-
ný zpětné vazby na sebe sama (nic jiného 
vlastně neznamená z latiny převzaté slovo 
refl exe) byl a bude pro jakoukoli diktaturu 
obzvlášť nebezpečný. A snad to není náho-
da, že právě bratr Jana Placáka, spisovatel 
a historik Petr Placák, napsal knihu ověnče-
nou cenou Magnesia Litera: Fízl.

Jakub Sirovátka
(Dr. phil. Jakub Sirovátka přednáší fi lozofi i 

na bavorské univerzitě v Eichstättu)
Ilustrační foto: Ludmila Píšová
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Jiná perspektiva 
očima Josefa Zieleniece
Oslavili jsme 20. výročí pádu komunismu. 
Výzkumy veřejného mínění ukazují, že lidé 
si cení nových šancí, které sametová revoluce 
přinesla – možnosti rozhodovat o svém živo-
tě, projevovat svůj názor, něčeho dosáhnout, 
něco vlastnit, cestovat. Mezi těmito důležitý-
mi složkami znovunabyté svobody však chybí 
to, co bych já sám pokládal za nejdůležitější: 
nabytá šance aktivně spravovat vlastní stát 
a vlastní obec a spoluutvářet kvalitní demo-
kratické politické prostředí. 

Kvalita demokracie není věc jednou daná, 
která se sama udržuje. Připomíná nám to 
i žebříček korupce, který každoročně publi-
kuje mezinárodní organizace Transparency 
International. Na žebříčku zahrnujícím té-
měř všechny státy světa se Česká republika 
ocitá až na 52. místě, za naprostou většinou 
států Evropské unie, a v průběhu posledních 

BIBLE 21. STOLETÍ
S ilustracemi známého výtvarníka Aleše La-
mra či v kůži se zlatou ořízkou, v běžné pevné 
vazbě nebo s velkými písmeny pro snadnější 
čtení… V několika provedeních vyšla letos 
Bible, překlad 21. století. Záměrem vydava-
tele bylo jak nabídnout civilnější překlad čte-
nářům Bible, tak i přiblížit nejčtenější knihu 
na světě lidem, kteří by po ní třeba ani nesáh-
li. Vznikl tak knižní bestseller roku 2009.

let se systematicky propadá. Z evropských 
zemí jsou na špici státy, kde jsou občané 
tradičně politicky velmi aktivní, jako Dán-
sko, Švédsko či Švýcarsko, a kde politici na 
celostátní i komunální úrovni jsou pod kaž-
dodenním neustálým dohledem a tlakem ob-
čanů a jejich organizací. 

Neměli bychom na to zapomínat právě 
dnes, když sestavujeme účetní uzávěrku prv-
ních dvaceti let naší mladé demokracie.

Josef Zieleniec, 
bývalý ministr zahraničí 
České republiky



Od sousedů

LINKOVY LINKY
První kreslené „panáky“ mu otiskli roku 1980 v Mladém světě a ve stejné době 
získal i první významné ocenění v mezinárodní soutěži v Tokiu. Zatímco se 
jeho panáci rozjeli do světa, kreslíř, karikaturista a divadelní výtvarník Vác-
lav Linek zůstal v Městském divadle v Kolíně, kde pracuje od roku 1964. Ge-
nerace dnešních padesátníků pozná jeho kresby, i kdyby u nich nebyl podpis.

Je podle vás něco pravdy na tom, co říkají pánové Jiránek, Barták, Renčín, 
že kreslíři vtipů nejsou v soukromí žádní baviči?

Myslíte, že pohřební řečník i doma pláče?

Vy sám jste na tom s humorem jak?
Já mám rád v životě všechny polohy. Moji panáci jsou moje adoptivní děti 

a známí říkají, že mi jsou i podobní.

Jak jste se stal kreslířem?
Nebylo to vůbec jednoduché. Obcházel jsem se svými kresbami celou řadu 

redakcí. Všude mi říkali, co bych měl vylepšit, a obrázky mi vraceli. Nenechal 
jsem se ale odradit a stále jsem kreslil. Až po letech se začaly objevovat první 
výsledky. Větší pochopení jsem našel v redakci Mladého světa, kde stránku 
humoru redigoval Stanislav Holý. Zde tiskli nadčasový výtvarný humor, který 
mám rád, a soustředili se tu, podle mého, nejlepší karikaturisté. Později jsem 
kreslený humor publikoval například v Dikobrazu, Svobodném slově, Vlastě, 
Reader´s Digestu… a teď v Zápraží.

Podědil jste talent po někom z rodiny?
Můj otec byl malíř a sochař, většinu života se věnoval pedagogické činnosti. 

Kreslil také humorné obrázky, které posílal do různých novin. Tak asi jablko 
nepadlo daleko od stromu. Otec ale nechtěl, abych byl výtvarníkem. Asi proto 
jsem u toho nakonec vydržel...

Proč si to váš tatínek nepřál?
Jednak asi proto, že jsem nevěnoval moc času studiu, pořád jsem něco mat-

lal barvami. Někdy rodiče ve snaze najít dítěti podle nich to nejlepší mu vlastně 
škodí. A za druhé – otec možná nebyl přesvědčen o mém talentu. Já v té době 
maloval jako prase.

Čím jste původní profesí?
Pětačtyřicet let jsem zaměstnán v kolínském divadle, v prostředí plném emo-

cí, vůně a zajímavých lidí. A právě tito lidé měli velký vliv na formování mého 
dalšího směřování. Seznámil jsem se s herci, výtvarníky, dramaturgy, režiséry. 
A s otevřenou pusou jsem sledoval z portálu jeviště, jak se to herecké řemeslo 
dělá. Jak pomocí gest vyjadřovat určité nálady. Do divadla jsem nastoupil nej-
dříve jako kulisák, později jsem kulisy maloval. Studiem při zaměstnání jsem ve 
Scénografi ckém ústavu v Praze získal kvalifi kaci malíře dekorací a pokračoval 
jsem, opět v Praze, studiem na střední škole se zaměřením na propagaci.

Co nejraději kreslíte?
Absurdnosti života. Každý humorný obrázek je vždy příběh, zastavený v ur-

čitém momentu. A teď záleží na tom, jak rychle přeskočí jiskra na diváka, aby 
pochopil pointu celého příběhu. Při této tvorbě je autor hercem i režisérem – 
v mém případě neverbálního divadla.

Ludmila Píšová
Foto: archiv Václava Linka

Kresby: Václav Linek



MAS 
Říčansko

NOVÝ PŘÍMLUVCE 
ŘÍČANSKA

Pod bájnou horou Říp se sešly 28. října Míst-
ní akční skupiny z celé republiky. V rámci 
netradiční oslavy státního svátku, kterou or-
ganizovala Ekumenická rada církví, proběh-
la na hoře Říp a na její úpatí v obci Krabčice 
„Modlitba za domov 2009“. V letošním roce 
bylo hlavním tématem pouti motto „Být solí 
země“ a jako takové bylo věnováno Míst-
ním akčním skupinám – obecně prospěšným 
společnostem a lidem, kteří se starají o kra-
jinu, památky, vybavení obcí i dění v nich, 
vzdělávání lidí... A protože principem práce 
MASek je vyhledávat a spojovat aktivní lidi 
a organizace regionu i širšího okolí, došlo 
k propojení dvou (pro některé možná nesou-
rodých) skupin, církví aMASek. Během pří-
mého televizního přenosu si každá ze třinácti 
účastnících se MASek vylosovala partnera 
z řad církví, který ji bude celý nadcházející 
rok držet svými modlitbami a přímluvami na 
místech nejvyšších a s nimiž společně usku-
teční nějaký obecně prospěšný projekt. MAS 
Říčansko si vylosovala Církev adventistů sed-
mého dne, kteří mimo jiné provozují známou 
humanitární organizaci ADRA, pomáhající 

v České republice i v zahraničí lidem v tísni, 
při katastrofách i v dlouhodobých rozvojo-
vých projektech.

Losování a přímý přenos byl ale jen bon-
bónkem, jakousi tečkou celé pouti. Program 
pro všechny aktéry i pro tisíce návštěvníků 
začal dopoledne v parku Domova odpočinku 
ve stáří, který provozuje Středisko Diakonie 
Českobratrské církve evangelické v Krabči-
cích. Na místě byla řada stánků s nabídkou 
výrobků chráněných dílen, knížek s duchov-
ní tematikou, stánků s Fair Trade výrobky 
i s představením regionů a místních produktů 
z Místních akčních skupin. Bohatý program 
byl připraven pro děti i pro dospělé, a to jak 
kulturní – divadla, hudební produkce, soutě-
že, tak i duchovní a odborný.

MAS Říčansko v čele s Vladimírem Hašem 
a Ludmilou Třeštíkovou na místě pořádala 
otevřený seminář na téma „Spoluprací k roz-
voji venkovského prostoru aneb Praktické 
uplatňování metody Leader“. Odborníci, ale 
i veřejnost mohli například vyslechnout před-
nášku ředitele agentury STEM Jana Hartla 
o vývoji republiky za dvacet let svobody.

Celá akce vyvrcholila přímým přenosem 
ČT2 z krabčického evangelického kostela. 
Průvodci byli moderátorka Martina Kociáno-
vá a biskup Starokatolické církve Dušan Hej-
bal, v programu hovořili religionista Pavel Ho-
šek, fi lozof Jan Sokol, kazatel Církve bratrské 
a zakladatel MAS Říčansko Daniel Kvasnička 
a manažer MAS Říčansko Vladimír Haš.

Celá akce je začátkem širšího celoročního 
propojení MASek i církví. Naše MAS Říčan-
sko je svou fi lozofi í „kulatého stolu“, u něhož 
jsou přijímáni všichni, kterým jde o dobrou 
věc, spolupráci otevřená. Je v úzkém kon-
taktu s Církví bratrskou, ve spolupráci s ka-
tolickými farnostmi se stará o církevní pa-
mátky – kostely a kapličky, s Židovskou obcí 
o strančickou synagogu. Věříme, že nová po-
sila z řad adventistů otevře celému regionu 
další možnosti.

(Přenos z Řípu je možno zhlédnout: http://
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20956221451-
modlitba-za-domov-2009)

Foto: Radana Šašková
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PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, 
EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA 

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

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ ŘÍČANSKA
Vyhlašovatel Název výzvy Uzávěrka Oblast podpory Kontaktní informace

Ministertsvo 
kultury

Periodika a 
další literární 
akce

18. 12. 2009 Literární večery a festivaly, literární periodika 
a sborníky, Literární večery a soutěže, Rok Karla 
Hynka Máchy

www.mkcr.cz 

Středočeský 
kraj

Fondy 
Středočeského 
kraje roku 
2010

31. 12. 2009 Fond podpory dobrovolných hasičů a IZS, Fond 
sportu, volného času a primární prevence, Fond 
kultury a obnovy památek, Fond cestovního 
ruchu a podpory podnikání, Fond rozvoje obcí 
a měst, Fond životního prostředí a zemědělství

http://dotace.kr-stredocesky.cz

Státní fond 
životního 
prostředí

Čtrnáctá výzva 
OPŽP

5. 1. 2010 Omezování průmyslových znečištění 
a environmentálních rizik, Zlepšování stavu 
přírody a krajiny atd.

www.opzp.cz

Společné setkání MASek a církví při Modlitbě za domov 2009



NOVÝ ROK VE ZNAMENÍ 
VELKÉHO ROZVOJE
MAS Říčansko funguje v regionu třiceti sedmi obcí za hranicí Pra-
hy již třetím rokem. V roce 2007 jsme vypracovali Strategii regionu, 
o rok později byla MAS schválena k podpoře z fondů EU Programu 
rozvoje venkova Osy IV. Leader a vyhlásila svou první výzvu. Rok 
2009 byl již naplněn třemi výzvami – dvěma na jaře a jednou na pod-
zim. Ze všech výzev roku 2009 bylo podpořeno čtrnáct projektů z ce-
lého regionu v celkové částce 9 057 523 korun. V realizaci nebo již 
dokončené jsou projekty ze všech oblastí záměrů: investice obcí do 
komunikací a obecních prostor, občanských sdružení do sportovních 
i kulturních a mateřských center i investice podnikatelů do rozšíření 
drobného podnikání. Místní akční skupina pak sama využila možnos-
ti a podala žádosti do dalších dotačních titulů, aby svůj region podpo-
řila. A byla úspěšná, v roce 2010 přibudou nové pěší trasy a proběhne 
cyklus vzdělávacích akcí. Říčansko také propagujeme na celonárod-
ních i mezinárodních veletrzích a konferencích a v médiích.

Do nového roku MAS Říčansko obdrží „balík“ dalších peněz, kte-
ré bude moci investovat do regionu. Výzvy, opět minimálně dvě, bu-
dou pokrývat všechny oblasti investičních záměrů. Kromě konzultací 
vašich projektů do programu Leader také nabízíme pomoc s vypra-
cováním žádostí do dalších dotačních titulů. MASka má stabilní síť 
kvalitních projektových manažerů, kteří jsou připraveni vás profesio-
nálně podpořit.

Foto: Josef Moravec

ZPRÁVY Z MAS
 Do rodiny obcí, o které se MAS Říčansko stará, přibyla další – 

Průhonice. Tato obec se bude moci od nového roku zúčastňovat vý-
zev MASky a čerpat fi nance z EU Programu rozvoje venkova Osy 
IV. Leader.

 MAS Říčansko aktualizuje Strategický plán Leader, tedy rozvojo-
vý dokument našeho regionu. Zároveň spolupracuje se svazkem obcí 
Ladův kraj nad aktualizací jeho strategie, tedy dokumentu o propa-
gaci a cestovním ruchu.

 Předsedkyně správní rady MAS  Ing. Helena Lacinová bude náš 
region i celou Českou republiku reprezentovat 4. prosince 2009 na 
mezinárodní konferenci „First European meeting of peri-urban 
Leaders“ ve francouzském Le Mans. Zde se mimo jiné bude hovořit 
o možnosti spolupráce v mezinárodních projektech a o výměně ev-
ropských znalostí a zkušeností.

 Dne 30. listopadu 2009 proběhlo zasedání pléna místní akční sku-
piny. Zástupci všech třiceti pěti partnerů MASky byli seznámeni s po-
zitivním vývojem naplňování strategického plánu za rok 2009 a disku-
tovali o postupu a prioritách pro rok 2010.

 Vytvořila se pracovní skupina ředitelů a zástupců místních zá-
kladních a středních škol, která se ve spolupráci s MAS pravidelně 
setkává a diskutuje problémy vzdělávání regionu Říčanska. Během 
dvou setkání byly domluveny „nadobecní“ priority – environmentální 
vzdělávání a primární prevence, na něž se společně v roce 2010 za-
měříme. Z části neformální setkání také slouží k výměně informací 
a zkušeností vedení vzdělávacích institucí a dává možnost propojovat 
aktivity a spolupracovat. S velkou nabídkou spolupráce přišlo gymná-
zium Open Gate v Babicích, kde se i poslední ze setkání dne 18. lis-
topadu konalo.

 MAS Říčansko zahájila spolupráci s Církví adventistů sedmého 
dne. Při ofi ciální návštěvě jejího předsedy Ing. Mikuláše Pavlíka byly 
vyměněny představy o projektové podpoře a byl představen náš regi-
on. Děkujeme za laskavé přijetí ředitelce galerie Kotelna Evě Kočové 
a ředitelce zámku Berchtold Haně Procházkové.

Stránky MAS Říčansko připravuje Mgr. Ludmila Třeštíková
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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 – Tereza Zoubková
kancelar@ricansko.eu

Sportklub Louňovice a jeho nové hřiště, získané z dotací Leader

Děkujeme vám za přízeň a spolupráci, 
kterou jste Místní Akční Skupinu Říčansko 
tento rok podporovali. 
Přejeme vám šťastně a klidně 
prožité vánoční svátky 
a do nového roku 2010 
mnoho úspěchů a zdraví.

Váš tým MAS Říčansko
Vladimír Haš
Ludmila Třeštíková 
a Tereza Zoubková



Poradny

CO S DÁRKY 
PO SVÁTCÍCH?
Vánoce se blíží a s nimi i shon za vánočními 
dárky. Ty však ne vždycky udělají takovou ra-
dost, jaká jimi byla zamýšlena, a nám nezbývá 
nic jiného, než se s nepovedeným vánočním 
dárkem vrátit do obchodu. V takovém přípa-
dě je však třeba rozlišovat, kdy jde o rekla-
maci a kdy jen o ten špatně zvolený dar.

Pokud je zboží vadné, máte právo jej re-
klamovat. V případě uplatnění reklamací 
u dárků, u nichž se projevila vada, se musí 
spotřebitelé prokázat paragonem a nebo vý-
pisem z bankovního účtu, případně dodacím 
listem. V rámci reklamace musí být sepsán 
reklamační protokol a jednu kopii musí ob-
držet zákazník. Na nové spotřební zboží se 
vztahuje dvouletá záruční doba, během ní je 
nutné doklady o nabití zboží uchovávat. Pro-
dejci mají na vyřízení reklamace třicet dnů, 
pokud se obchodník se spotřebitelem nedo-
hodne na delší lhůtě. Nedodrží-li prodávající 
oněch třicet dnů na vyřízení reklamace, má 

spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy 
a vrácení peněz nebo nabývá právo na výmě-
nu za nové zboží.

Oproti tomu výměna zboží bezvadného 
není reklamací a záleží u ní jen na vstříc-
nosti prodejce. Ze zákona na ni nárok není. 
Po Vánocích však většina obchodníků vyjde 
zákazníkům vstříc a výměnu zboží umožní. 
Před zaplacením dárku se raději informujte 
na možnost jeho výměny. Protože prodejce 
jedná nad rámec zákona, má právo stano-
vit si pro vracení či výměnu vánočních dár-
ků vlastní podmínky. Někteří prodejci jsou 
ochotni vrátit i peníze, většina z nich ale trvá 
na výměně zboží buď za jinou velikost nebo 
za jiný výrobek ve stejné ceně. Nejčastěji je 
možnost výměny zboží omezena časově. Dal-
ší podmínkou může být výměna zboží v ori-
ginálním obalu či s neodtrženou visačkou na 
textilním zboží. Samozřejmostí je opět před-
ložení dokladu o koupi. 

Existují však druhy zboží, které se zpra-
vidla nevyměňují. Největší problémy můžete 
mít s výměnou osobního prádla nebo plavek. 
Zcela jistě nebudete úspěšní, pokud se bu-
dete pokoušet měnit či vracet CD, DVD či 
počítačové programy s porušeným obalem. 

Pokud jste koupili dárek přes internet, 
máte ze zákona právo vrátit zboží do čtrnácti 
dnů od jeho obdržení, a to i bez udání důvo-
dů. Ani internetoví obchodníci však nepřijí-
mají zpět DVD, CD, počítačové hry a podob-
né dárky, u nichž byl porušen originální obal. 
Pokud se rozhodnete zboží vrátit ve shora 
uvedené čtrnáctidenní lhůtě bez udání důvo-

du, vracejte je zpět čisté a nepoškozené. Ke 
zboží přiložte dokumentaci a návod, interne-
tovému obchodníkovi napište, že odstupuje-
te od kupní smlouvy, a vyzvěte jej k vrácení 
peněz. Oznámení musí být obchodníkovi do-
ručeno do čtrnácti dnů, nestačí, když čtrnác-
tý den odešlete dopis. Abyste měli potvrzení, 
že odstoupení od smlouvy bylo obchodníkovi 
doručeno, posílejte oznámení doporučeně 
s dodejkou. Obchodník by vám měl do třiceti 
dnů vrátit peníze. Pokud tak neučiní, vyzvěte 
jej ještě jednou doporučeným dopisem a po-
hrozte soudem. Pokud ani potom peníze ne-
dojdou, obraťte se s vymáháním dlužné část-
ky na soud nebo hledejte pomoc u Sdružení 
ochrany spotřebitelů.

Jestliže nakupujete v zahraničí, měli byste 
si v každém případě zjistit záruční podmín-
ky dané země, například zda máte možnost 
v nějaké lhůtě od smlouvy odstoupit. Infor-
mujte se také na to, zda můžete uplatnit re-
klamaci nebo zboží vyměnit i v České repub-
lice, pokud zde má prodejce zástupce.

Za Občanskou poradnu Říčany vám přeji 
krásné a klidné prožití vánočních svátků a co 
nejméně vrácených dárků.

Mgr. Barbora Kölblová, právnička
Ilustrační foto: PurestockX
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Zatímco před svátky se trápíme tím, co kou-
pit, po nich nám nedá spát, jak to vyměnit.



NOVĚ
OTEVŘENO

Otevírací doba: 
Po - Pá: 8:00 - 18:00

So: 7:00 - 12:300

LYMFATICKÝ SYSTÉM 
A LYMFODRENÁŽ

Lymfa je zvláštní tekutina, která vzniká ve většině tělních orgánů 
a je z nich odváděna do krve lymfatickými cévami. Ty najdeme té-
měř ve všech orgánech. Souvisejí s lymfatickými uzlinami, jakýmisi 
fi ltry, jichž máme v těle několik stovek (při různých onemocněních 
víme hlavně o těch na krku, v podpaží nebo tříslech).

Mízní cévy jsou velmi tenké, protékající míza je bezbarvá a po 
smrti cévy kolabují a obvykle se vyprázdní. Je proto pochopitel-
né, že první poznatky o anatomii mízního systému jsou vzhledem 
k jeho specifi ckým rysům těžko uchopitelné. Datem „narození míz-
ního systému“ se stává až 23. červenec 1622, kdy profesor anatomie 
a chirurgie Gaspar Aselli prováděl v italské Pavii vivisekci (pitvu 
živého organismu) psa.

Naše tělo je bohatě zásobeno lymfatickým systémem. Vyjma 
centrálního nervového systému, míchy, vnitřku kostí, oka, chlupů 
a nehtů protéká lymfa v celém organismu. Míza neboli lymfa je 
vodnatá kapalina, vzniká z tkáňové tekutiny v mezibuněčných pro-
storách a protéká tělem směrem k srdci do hrudního mízovodu, 
dále do horní duté žíly a do krevního oběhu. Míza se skládá z vody, 
bílkovin, tuků, minerálů a buněk, důležitých pro imunitní systém.

Průběh tkáňové tekutiny je nepřetržitý. Aby se nepřemnožovala, 
existuje tzv. drenážní systém – lymfatický systém. Transport mízy je 
zajištěn pomocí hladké svaloviny uvnitř lymfatických cév, tlakem 
srdce a převážně svalovou pumpou (pohybem, polohováním). Při 
selhání nebo porušení lymfatického systému dochází k otokům 
a poruchám imunitního systému. V tomto případě je možné prová-
dět lymfodrenáž, a to ruční, eventuálně přístrojovou.

Lymfodrenáž je speciální masáž, která se provádí zvláštní hma-
tovou technikou. Má za úkol aktivovat mízní systém a napomáhat 
toku lymfy. Tím dochází k odstraňování škodlivin a současně k re-
generaci organismu. Z rukou odborníka je vhodná při lymfatických 
otocích, po operacích či radioterapii, například po operacích prsů, 
pro regeneraci organismu, jako prevence při jednostranné zátěži, 
při migrénách. Známe ji i jako prostředek zkrášlování: proti ce-
lulitidě nebo vráskám v obličeji a dekoltu. Lymfodrenáž se nesmí 
provádět při žádných akutních infektech, horečnatých stavech, 
virových a bakteriálních akutních onemocněních, při menstruaci 
a v prvních měsících těhotenství.

Lymfatická masáž je příjemná, jemná a má svůj rytmus. Provádí 
se na sucho, bez olejů a emulzí. V žádném případě nesmí být boles-
tivá. Během terapie je třeba dodržovat pitný režim.

Daniela Mouchová, fyzioterapeutka 
Ilustrační foto: PurestockX

VRATA
a

DOMOVNÍ DVEŘE ROKU 
HÖRMANN

 Bílá, Zlatý dub, Titan Metallic

 Akční cena sekčních vrat 
 (2500x2125) s pohonem,

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

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

tel.: 602 41 60 93
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ZEMNÍ PRÁCE
KONTEJNERY

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

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

CD/DVD

duplikace@hewer.eu

kovarova@hewer.eu



STAVEBNÍ DOZOR 
PRO VAŠI STAVBU
Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA 
VAŠÍ NEMOVITOSTI 
Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky 
stavebních profesí
Tel. 312 315 213

STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 312 315 210, 
www.procestavby.cz

PROCE - POČÍTAČE

PRODEJ A SERVIS
MODERNIZACE PC

INTERNET a DOMÁCÍ SÍTĚ

Tel. 312 315 216 
www.procecomp.cz

AKCE

 již od

20.990,-
vrata zlatý dub s pohonem,

montáží a DPH

garážová vrata
vjezdové brány
Smrková 316

251 62 Mukařov
Mobil: 602 242 653

e-mail: 
vratahoudek@seznam.cz

www.vratahoudek.cz

V uzavřených boxech (1,2 x 1,2 m až 2,5 x 2,5m výšky 2,5 m), do 
kterých budete mít přístup pouze vy, můžete uskladnit sezónní 
věci, nábytek, jízdní kola, motocykly, sportovní náčiní, zahrad-
ní nářadí, pneumatiky, střešní boxy a pod.
Najdete nás v Říčanech u Prahy v areálu bývalého Interiéru VÁŠ SKLAD

251 01 Říčany, Černokostelecká 1701/6, Tel.: 323 637 313-4, 
Fax: 323 637 397, info@v-sklad, www.v-sklad.cz

SEZÓNNÍ USCHOVÁNÍ VĚCÍ 

PRO SOUKROMÉ OSOBY I FIRMY

VÁŠ SKLAD



Adresář fi rem
Antény

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

Antikvariát
  ANTIKVARIÁT ARCO – Tomáš Maděra, Dlážděná 4, Praha 1, 

Tel. 603 428 624

Autojeřáby
  AUTOJEŘÁBY, Říčany, Kliment Karel, tel.: 602 237 410

Automobily – náhradní díly, příslušenství
  AUTOVRAKOVIŠTĚ PEUGEOT, Tehov 70, Říčany, 723 607 150, 

602 341 984, www.peugeot-centrum.cz
  BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 121
  AUTOPOTAHY. Telefony: 323 604 740, 602 370 453

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

323 605 313
  BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 129
  AUTO-PALACE, Na Chodovci 2457/1, Praha 4, 267 286 860-4, 

www.autopalace-ford.cz
  DOLNIS – KIA, Choceradská 236, Mukařov, 323 660 328, 

www.dolnis.cz
  GOLC Car, Mitsubishi, Světice, Tel.: 323 602 917, 602 249 969, 

www.mistubishi-golc.cz

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

323 605 314
  AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov, 603 522 048
  BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 121

Autoskla - klimatizace
  AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2, 776 002 357

Barvy – laky
  BARVY – LAKY – DROGERIE, Černokostelecká 486, Říčany, 

323 601 837, www.barvy-laky.net

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

Bezpečnostní služby
  GRIFFIN, a.s. – Uhříněves, www.griffi n.cz, griffi n@griffi n.cz, 

267 712 429

Čerpadla – prodej
  PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 323 602 235, 

323 602 877
  V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 323 661 731-2, 

www.vtmat.cz

Čalouník
  JOSEF VÁVRA, Hrusice, 603 301 565

Daňové poradentství
  CAMARET, Strančice, www.camaret.cz, 

helena.hlavackova@camaret.cz, 315 550 066
  EKOSERVIS Praha, www.ekoservis-praha.eu, 

ekoservis.pha@volny.cz, tel.: 251 614 172

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

Elektromateriál a elektroinstalace
  ELEKTROMATERIÁL ŘÍČANY, Černokostelecká 53, Říčany, 

608 903 848, www.elektro-ricany.cz
  ELEKTROSLUŽBY A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY, Radek Příkop, 

Velenovského  585, Mnichovice, Tel.: 777 225 665

Garážová vrata, dveře a vjezdové brány
  HOUDEK – GARÁŽOVÁ VRATA, Smrková 316, Mukařov, 

323 660 110, 602 242 653, j.houdek@mybox.cz, 
vratahoudek@seznam.cz

  CAG - Dveře, vrata. Telefon: 725 878 565, 
cag-strancice@novedvere.cz

Instalatérský materiál – prodej
  PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 323 602 235, 

323 602 877
  V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 323 661 731-2, 

www.vtmat.cz

Instalatéři
  KARBAN PETR, Svojšovice 4, Strančice, 323 602 073, 775 935 800
  INHE-voda-topení-plyn, Říčany, inhe@seznam.cz, tel.: 604 835 260

Izolace tepelná, fasády
  ZATEPLOVÁNÍ, ÚDRŽBA STAVEB, REKONSTRUKCE. 

Telefony 312 315 210, 602 183 054

Jezdecké potřeby
  EQUISTYLE – jezdecké potřeby (koně), Černokostelecká 65/13, 

Říčany u Prahy, tel.: +420 775 680 680, e-mail: info@equistyle.cz

Kadeřnictví
  JINDRA ŠPAČKOVÁ, Kadeřnictví Dámské - Dětské - Pánské, 

mob.: 604 377 068, Mukařov-Srbín

Kamenictví, kamenosochařství
  KAMENICTVÍ s.r.o., Svojetice 141, Mukařov, 323 660 252, 

602 304 946

Kanalizační potrubí – prodej
  PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 323 602 235, 

323 602 87

Kovářství, klempířství a pokrývačství
  KLEMPÍŘSTVÍ SLÁMA, Sosnová 221, Mukařov, 739 544 665
  POKRÝVAČSTVÍ, KLEMPÍŘSTVÍ – Jan Dresler, Mnichovická 44, 

Struhařov, tel.: 777 174 778, e-mail: dreko-strechy@seznam.cz, 
www.dresler.cz

Koupelny – vybavení
  PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 323 602 235, 

323 602 877
  V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 323 661 731-2, 

www.vtmat.cz

Léčiva
  MUCOS Pharma CZ s.r.o. Průhonice, Uhříněveská 448, 

www.wobenzim.cz 

Malíři, lakýrníci
  MIROPLAST, Havlíčkova 320, Velké Popovice, 323 665 276, 

602 365 258
  M+S Lakýrníci, Telefon: 607 507 606

Nábytek
  ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ V. PROCHÁZKA, Zvánovice 160, 

323 649 470, 603 203 559

Obchodní domy
  BILLA , spol. s.r.o. – supermarket v Modleticích, 

e-mail: l.klokocnikova@billa.cz, tel.: 323 625 362

Optika
  OPTIKADANA, Masarykovo náměstí 32, Mnichovice, 

tel.: 323 607 510

Počítače – prodej
  ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 603 486 362, 

info@zavacomp.cz

Počítače – servis
  ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 603 486 362, 

info@zavacomp.cz
  PROCE – WEB,  Bezručova 464/16, Říčany, 312 315 217, 

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

www.procecomp.cz

Podlahové krytiny, podlahoviny
  PODLAHÁŘSTVÍ, Ládví 107, Štiřín, 323672195, 602 861 847

Pojištění, pojišťovny, půjčky, spoření
  ČESKÁ POJIŠŤOVNA V. FRANĚK, Louňovice 168, Mukařov, 

323 660 413, 603 932 472
  ČPP, PAZOUREK PAVEL, Spartakiádní 378, Bystřice, 604 600 861

Pokrývači
  HDK, Olivova 223, Říčany,  323 631 458, 606 472 505
  Pokrývačství Klempířství Sláma, Tel.: 739 544 665
  Pokrývačství, Jan Dresler, 777 174 778, 

dreko-strechy@seznam.cz

Prodej bytů
  FINEP – Nová Harfa, www.harfa.fi nep.eu, info@fi nep.cz, 

800 500 506 – volání zdarma
  FINEP – Nový Prosek, www.fi neprs.cz, tel.: 281 862 817, 

724 929 442

Projektové práce
  STAVEBNÍ POVOLENÍ a další práce, Radana Šafránková, 

Tel.: 323 603 003, 739 600 950, info@stav-povoleni
  STAVBY, STAVEBNÍ DOZOR, SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, 

Tel.: 312 315 210-213, www.procestavby.cz

Překlady a tlumočení cizích jazyků
  Mgr. Denisa Pánková-Schránilová, z/do francouzštiny, i s ověřením, 

731 104 429, denisasch@volny.cz 
  LANGFOR Translations, s.r.o. 17 listopadu 133/17, 251 01 Říčany, 

323 606 097, www.langfor.cz

Realitní kanceláře 
  MNICHOVICKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o., Masarykovo náměstí 35, 

Mnichovice, 323 640 672
  AMADA,  Tel.: 267 711 751, 775 377 051, info@amadapraha.cz, 

www.amadapraha.cz

Rolety, markýzy
  FINESTRA STUDIO, 17. listopadu 162, Říčany, 323 603 312, 

777 701 575

Stavební  spoření 
  ČMSS-Liška- kancelář Věra Vacková, Široká 4/1227, Říčany, 

Tel.: 602 147 066

Stavebniny, stavební materiál, palivové dřevo
  V-MONT s.r.o., Krabošice, Říčany, 777 243 910, 777 809 755
  EUROPALIVO, s.r.o., Všechromy 773, 774 505 111, 

www.europalivo.eu, europalivo@europalivo.eu
  JASPRO s.r.o., Pětihosty, 323 654 321, www.jaspro.cz, 

vladimir.vavra@volny.cz
  PÍSKY, ŠTĚRKY, SUTĚ, KONTEJNERY, tel.: 777 322 134, 777 975 790

Stavební práce
  SIMEKOSTAV s.r.o, Svojetice 164, 251 62 Mukařov, 

Tel.: 608 214 424, www.simekostav.cz

Sklady
  ŘEŘICHA, s.r.o., Říčany, Černokostelecká 1701/6, 

tel.: 323 637 313-4, fax.: 323 637 397, info@v-sklad, www.v-sklad.cz

Stěhování
  MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 603 414 075

Studnařství
  JAROSLAV ŠTECHER, tel.: 606 840 202, 569 722 567, 

www.studnarstvi.cz

Školy jazykové
  LANGFOR CZ s.r.o ,17. listopadu 133/17, 251 01 Říčany, 

323 606 096, www.langfor.cz

Školy, školky, hlídání dětí, potřeby pro děti
  CLUB vodních dětí, tel.: 775 606 896, www.clubvodnichdeti.cz
  VŠE pro kojence a batolata, APEMA, s.r.o., Chomoutovice, 

Tel.: 312 315 173

Těsnění oken a dveří
  EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany, 606 888 525, 321 698 698, 

www.tesneni-oken.cz

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

Topení – prodej
  KORAL, spol.s.r.o., Pražská 28, Mnichovice, 323 641 115, 

602 381 056
  PRODEJNA ZTT, Přátelství 550, (Pragochema), Uhříněves, 

271 082 214, 604 245 839
  PRONTO ŘÍČANY,  Černokostelecká 62, Říčany, 323 602 235, 

323 602 877
  V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 323 661 731-2, 

www.vtmat.cz

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

info@ucetnictvi-skrivanek.eu
  ING. IVANA MALÁ, Zelená 248, Mukařov, 323 660 705, 

ivana.mala@maledane.cz
  MARKÉTA MAKOŇOVÁ, Účetnictví, Praha 10 Kolovraty, 

Tel. 608 317 268, www.makonova.cz, marketa@makonova.cz

Vodoinstalace
  INSTALKLUB Vančura, Kozinova 1710, 251 01 Říčany, 323 602 960, 

603 525 617, www.instalklub.praha-cz.com

Výkup lesů
  BROUKAL, výkup lesů surového dřeva, 602 238 849

Zahradní a lesní technika
  MOUNTFIELD, Mirošovická 697, Mnichovice, 323 640 584, 

www.mountfi eld.cz

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

Zdraví
  ALTERNATIVNÍ PORADNA ZDRAVÍ, Zina Petříková, 763 608 977, 

zina.pet@seznam.cz

Zednictví
  ZEDNICTVÍ VADKERTI, 728 373 852
  ZEDNICTVÍ HEISLER, 775 386 428, kheisler@seznam.cz

Zemní práce
  MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 602 328 807
  DUREK MIROSLAV, 777 322 134, MDurek@seznam.cz

Zlatnictví
  ZLATNICTVÍ, Říčany, Havlíčkova 2063, tel.: 323 601 285

Žaluzie
  EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany, 606 888 525, 321 698 698, 

www.i-zaluzie.cz
  ŽALUZIE Aleš Suchý, Tel.: 728 863 201, www.zaluzie-suchy.cz, 

suchy.a@atlas.cz

Řádková inzerce
  Hledám práci jako pomocná síla do kuchyně – 

Říčany, tel.: 605 035 799
  Hledáme spolehlivé pomocnice do domácnosti 

na HPP i ŽL. Požadujeme pečlivost a trestní 
bezúhonnost. Více informací na tel.: 
737 212 829

  Hledáme spolehlivé paní na hlídání dětí 
a doprovod dětí. Požadujeme SŠ vzdělání 
nejlépe zdravotnického směru, vztah k dětem, 
výhodou jsou předchozí zkušenosti. V případě 

zájmu volejte na tel.: 737 212 829, 
721 656 187

  Nabízíme jednorázový i opakovaný úklid Vaší 
domácnosti, hlídání dětí a jejich doprovod. 
Informace jsme ochotni Vám poskytnout 
na těchto tel.: 737 212 829, 721 656 187

  Mateřská škola v Průhonicích hledá uklizečku 
na 5 hod. od 1. 12. 2009 (v dopoledních 
hodinách). Kontakty: M. Nováková 
267 750 046, Srpová 728 341 161

  Koupím pohledy všech žánrů do roku 1950 
a starší. Tel: 602 690 663

  Hledám práci: úklid domů a hlídání dětí, 
dopoledne a večer. Tel.: 604 719 955

  Pronajmu celoročně obyvatelnou chatu v okolí 
Říčan. Informace na tel.: 607 744 436

  Zápraží hledá obchodního zástupce s praxí 
a kontakty. Zajímavá provize. 
Tel.: 736 767 204, e-mail: wright@hewer.eu



PROCE - WEB 

Tvorba a správa 
webových stránek

Tel. 312 315 217
www.proceweb.cz

PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO

www.broukal.cz
602 238 849

ELEKTROSLUŽBY
INSTALACE – OPRAVY – REKONSTRUKCE

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
OPTICKÉ KABELY

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ VČETNĚ MĚŘÍCÍCH 
PROTOKOLŮ

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

Mnichovice okr. Praha – východ

INSTALKLUB
Tel.: 603 525 617
Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

„PORADCE PRO VÝŽIVU“
„NUTRIČNÍ PORADCE“

Tel.: 312 315 280 

www.procevyziva.cz

ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

tel.: 603 301 565
veškeré čalounické práce
www.calounik-vavra.cz



Pokud Vám na Vašem voze 
opravdu záleží, udělejte vše 
pro to, aby byl na zimu v dobré 
kondici. Objednejte jej na zimní 
servisní prohlídku, kde dostane 
tu nejlepší profesionální péči. 
V případě nalezení závady Vám 
nabídneme opravu za zajímavou 
cenu. 

Nenechte si ujít také 
zvýhodněnou nabídku Škoda 
originálních dílů a příslušenství. 

Více informací získáte u našich 
servisních poradců. 

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

 
 
Tel.: 323 666 132 
www.benoricany.cz

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

SIMPLY CLEVER

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

ZIMNÍ SERVISNÍ
PROHLÍDKA VOZŮ ŠKODA
OD 20. 10. DO 21. 12. 2009
JEN ZA 99 KČ

PEČUJTE O NĚJ S LÁSKOU


