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úVODNÍK
Milé čtenářky a milí čtenáři!

Současná plesová sezóna nám jakoby protahu-
je silvestrovské veselí. Do nového roku si „to 
nejlepší“ navzájem přejeme pomalu až do Ve-
likonoc, pak se začneme připravovat na léto, 
dovolené a prázdniny, z těch nás vytrhne za-
čátek školního roku a vzápětí se v regálech 
vedle školních brašen a pravítek posadí san-
ta klausové doprovázeni čím dál agresivnějším 
útokem koled z reproduktorů a zas tu je konec 
roku a my bilancujeme, jestli nám ten život ná-
hodou neutíká stejně rychle, jako prchají bub-
linky šampaňského po silvestrovském přípitku. 
Nebojte, není to tak zlé. Jsme sice o rok starší, 
ale také o rok moudřejší. Víme, kde máme hle-
dat své radosti. 
Autorovi tradičních osmisměrek (strana 21) 
přináší vymýšlení hádanek pro čtenáře Zápra-
ží evidentně nesmírnou radost a ke svým výtvo-
rům přistupuje s dojemnou pečlivostí a starostí. 
Rodiče (řekneme si to upřímně, zejména mámy) 
angažující se v mateřských a rodičovských cen-
trech (jejich program přináší strana 11 „Dro-
botina“) nalézají ve své práci pro děti jasnou 
realizaci a radost. Obdobný pocit uspokojení 
na mě dýchá z rozhovoru s říčanským turistou 
Milanem Láňkem  (strana 8) i  autorem Četnic-
kých humoresek Michalem Dlouhým (strana 6). 
Neúnavně před sebou valí káru akcí pracovníci 
ve sportovních a i kulturních centrech v Ondře-
jově, Kamenici, Říčanech či v Kunicích (stra-
ny 5, 9 a 13) – kdyby jim to nepřinášelo radost, 
pochybuji, že vy všemu věnovali tolik energie. 
Méně radostný je pohled na dusící se ulici Čer-
nokosteleckou (o petici píšeme na straně 20) či 
na stav civilizačních nemocí u nás (strana 23), 
jak se však dočtete, máme řešení.
Radosti není nikdy dosti. Tak vám přeji, abyste 
si ji v někom nebo v něčem uměli najít.

Vaše sousedka
Dita Fuchsová

Šéfredaktorka Zápraží

Revoluční 220, Strančice. 
Naše nová adresa, kde nás najdete.
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Díky vyhlášce MZ ČR došlo v Olivově dětské 
léčebně loni na podzim k výraznému rozšíření 
poskytovaných zdravotních služeb. 

Jeden z nosných pilířů říčanského zařízení tvoří 
rehabilitační oddělení, jehož vedoucí PhDr. He-
lena Božková Ph.D. konstatuje: “Kromě tradič-
ní pomoci malým pacientům s dýchacími, aler-
gickými a kožními onemocněními se věnujeme 
nově také dětem s vrozenými a získanými ne-
mocemi pohybového ústrojí. Jsou k nám pře-
kládáni pacienti z nemocniční péče pro násled-
nou rehabilitační léčbu poúrazových a poope-
račních stavů v ortopedii a traumatologii. Další 
novinkou je projekt léčby dětské obezity.“ 

O využívaných rehabilitačních metodách dok-
torka Božková uvádí: “Základ rehabilitace 
představuje pohybová terapie, která je během 
dne rozložena do několika cvičebních jedno-
tek a obsahuje aerobně-kondiční cvičení, jízdu 
na rotopedu, běh na běhacím pásu, posilová-
ní na veslovacím trenažéru, strečink a zdravot-
ní tělesnou výchovu. Děti mají možnost dochá-
zet i na vodoléčebné procedury, které přispívají 
k regeneraci a relaxaci pohybového aparátu.  

Pro fyzioterapii je moderní přístrojové vyba-
vení zásadním předpokladem. Olivova dět-
ská léčebna proto velmi děkuje Olivově nadaci 
a všem firmám, které významně podpořily ná-
kup nezbytných rehabilitačních pomůcek. 

ODL

Dění kolem nás Dění kolem nás

ZPRáVy Z KRAJE
•Hejtman Středočeského kraje David Rath 
a náměstek pro oblast regionálního rozvoje 
a evropské integrace Marcel Chládek před-
stavili koncepci na založení nové středočeské 
univerzity.  Přestože má Středočeský kraj 1,2 
milionu lidí a je jeden z největších v celé re-
publice, je zároveň jediný, který nemá veřej-
nou vysokou školu. Proto se Rath rozhodl zří-
dit novou středočeskou univerzitu. „Hlavním 
důvodem je udržet mladé lidi v kraji, aby ne-
museli za vzděláním cestovat. Dojíždění zatě-
žuje veřejnou dopravu a vede také k vylidňo-
vání kraje,“ vysvětlil hejtman. Univerzita je 
také zajímavým zdrojem zaměstnání pro kva-
lifikované pracovníky. Rektorát nové středo-
české univerzity by měl být v Jezuitské koleji 
v Kutné Hoře. Univerzita bude nabízet baka-
lářské, magisterské či doktorandské studium 
a sloužit studentům by mohla začít do dvou 
let.    

•Filantropický program podporující regiony 
Prazdroj lidem na Popovicku podpoří mimo 
jiné renovaci zvoniček v pěti obcích a dětské 
hřiště mateřské školky. Hlasováním je vybra-
li sami občané a zaměstnanci. Celkově v ob-
lasti Velkých Popovic a Petříkova rozdělí mezi 
šest vítězných projektů finanční dar ve výši 
1 000 000 Kč. Vítězem hlasování veřejnosti 
se stal projekt obce Velké Popovice na reno-
vaci zvoniček v obcích Todice, Brtnice, Lo-
jovice, Dubiny a Řepčice. Také letos se vy-
bíral projekt Rady reprezentantů, která se 
rozhodla podpořit sanaci obecního domku 
v Radimovicích. 

podle TZ

ZŠ MNICHOVICE ZÍSKALA 
NáRODNÍ CENU ETwINNIG
Základní škola v Mnichovicích slaví další 
úspěch, a to na mezinárodním poli. Její žáci 
získali 28. listopadu národní cenu eTwinnig 
za mezinárodní projekt Tolerance a šikana, na 
kterém spolupracovali se žáky z francouzské 
školy Collège Maurice Clavel.

„Naše škola se umístila na 3. místě v kategorii 
základních škol s finanční odměnou 25 000 ko-
run. I naši francouzští partneři se umístili na 3. 
místě v národní soutěži ve Francii," řekla Mar-
cela Erbeková, ředitelka Základní školy T.G. 
Masaryka Mnichovice.

Obě úspěšné školy získaly také národní a ev-
ropský certifikát kvality a postupují do soutěže 
o Evropskou cenu eTwinning. 

O projektu
Pod vedením Ivany Drbohlavové se do projektu 
zapojilo více jak 60 žáků. Cílem projektu bylo 
zabývat se tématem tolerance a netolerance 
v dnešní společnosti. Studenti sdíleli své zku-
šenosti, vymýšleli příběhy, diskutovali. 

„Netolerance je velmi blízká šikaně, projevu-
je se jak fyzicky (dělání naschválů, povyšová-
ní se atd.), tak psychicky (přehlížení určité oso-
by, pohoršování atd.),“ (citováno z práce žáka 
8.tř.)

Přínosem se pro žáky staly nové vědomos-
ti a názory, které si žáci postupně utvářeli na 
téma tolerance a netolerance vůči jiným oso-
bám. Projekt zvýšil jejich motivaci k učení an-
glického jazyka, který poznali jako praktický 

prostředek komunikace. Dále se naučili pou-
žívat nové počítačové programy, jejichž pomo-
cí tvořili prezentace, krátké filmy a dorozumí-
vali se se svými kolegy na partnerské škole ve 
Francii. 
Kromě studijních přínosů byl však projekt 
úspěšný v sociálních ohledech. Studenti zís-
kali zodpovědnost za zadaný úkol, naučili se 
spolupracovat v týmu a zažili pocit úspěšnos-
ti i důležitosti. 

Mezinárodní den tolerance
Hlavním bodem projektu byl Mezinárodní den 
tolerance, který se konal současně na obou 
partnerských školách. Probíhal pomocí work-
shopů a jeho výstupy žáci vzájemně sídleli na 
TwinSpace.

„Mnohdy se učitel učí od studentů. Získané 
dovednosti využívají studenti i učitelé v jiných 
předmětech či práci pro školu,“ řekla k projek-
tu Ivana Drbohlavová, s jejíž pomocí dosáhli 
žáci těchto výsledků.

Národní specifika se projevila ve výběru oblas-
tí, kde se intolerance projevuje. Žáci z Mnicho-
vic se zabývali netolerancí Romů v naší společ-
nosti, naopak Francouzi se více věnovali intole-
rancí k homosexuálům. Společným problémem 
byla například vzájemná netolerance studentů 
na jedné škole nebo intolerance ve sportu. 

Více informací, fotografií a výtvorů žáků si 
můžete prohlédnout na www.zsmnichovice.cz.
 

Mgr. Pavla Brůhová

REHAbILITAČNÍ PéČE V OLIVOVNĚ
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8. února Nedělní pochod s Líbou, na který zve 
KČT – Radošovice. Trasa Zvánovice – Klokoč-
ná – Mnichovice. Délka ochodu je 14,5 km. 
Odjezd autobusem číslo 383 z Prahy Háje 7.45, 
z Říčan k žel. Stanici 8.08. Zájemce o pochod 
organizátoři prosí o potvrzení účasti alespoň 
tři dny předem na telefonu 723 513 431, paní 
Rohošková.

Maestro klub Kolovraty
Pátek 6. února od 20 hodin 
Společenský ples, kulturní sál U Boudů, hraje 
skupina Fo-Fo. Ples je nekuřácký.

Hrusice
„Bleší trh“ 7. února v hrusické sokolovně
Hrusické maminky a babičky zvou zájemce 
z řad prodejců i zájemců o koupi na všeobecný 
„Bleší trh“ do sokolovny. Bude připraveno ma-
ximálně 30 stolů (pronájem stolu 50,- Kč), na-
bídnout můžete vše (v přiměřené velikosti) od 
dětských věcí přes oblečení a potřeby do do-
mácnosti až po sběratelské předměty. Za své 
zboží odpovídá každý prodejce sám. Prodej na 
„Bleším trhu“ není výkonem obchodní živnos-
ti a trh není určen obchodníkům.Časový har-
monogram: 9 – 10 hod. registrace a příprava 
zboží, 10 – 16 hod. „Bleší trh“, 16 – 17 hod. 
úklid sokolovny. Stoly si rezervujte na telefonu 
605 957 774 nebo mailem na 
ivana.kovarikova@e-sommelier.cz.

Objevte svět vína!
Počínaje čtvrtkem 5. března zveme zájem-
ce k účasti na řízených degustacích vín, kte-
rá představí buď samotní vinaři, nebo odborní-
ci v tomto oboru. Vinné večery budeme pořá-
dat v Hořejší hospodě v Hrusicích každý první 

čtvrtek v měsíci od 18 do cca 20 hodin. Za-
hajuje Vinařství Černý z Valtic, m.j. účastník 
Svatováclavských oslav na Pražském Hradě, 
vína bude prezentovat mezinárodní degustátor 
ing. Vlastimil Černý. Po skončení degustace 
možnost objednávek a v omezené míře i přímé-
ho nákupu. Vzhledem k omezenému prostoru 
si svá místa rezervujte na telefonu 605 957 774 
nebo mailem na 
ivana.kovarikova@e-sommelier.cz.

Radimovice u Velkých Popovic
2. února 16:30 Kadeřnický salón pro nejmen-
ší na Hromnice
Také se Vaše dítě bojí stříhání? Přiveďte ho 
k nám a děťátko se v kolektivu přestane bát. 
Zkušená kadeřnice Lucie Sládečková ze Stran-
čic Vás trpělivě ostříhá, a nebo učeše culíky 
a odmění všechny dárečkem za trpělivost. 

17. února 19:30  Korálkování
S sebou si vezměte velmi tenký háček na háč-
kování (velikost 10-12) a jehlu na navlékání ko-
rálků (dlouhá s malinkým ouškem)-pokud se 
včas ozvete na tel.774135126 můžeme háčky 
a jehly pro Vás koupit. Vše ostatní bude při-
praveno v Mateřském centru Lodička. Vstup-
né 150Kč.

24. února 16:00 Masopustní karneval na Ma-
těje Odpoledne Vás přivítáme na karnevalu 
pro nejmenší. Vyzkoušíme si, jak budou děti 
vypadat v maskách –medvěda, kašparů, oslí-
ků, koziček nebo slepiček. Jinou tradiční mas-
kou bývá tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), 
skrývající často dvě osoby. Objevuje se i maska 
s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem 
na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, 

kozel a mnoho dalších. Těšíme se na děti pro-
měněné  ve veselé masky. 

Kostelec nad Černými lesy 
21. února MASOPUSTNÍ PRŮVOD, alegoric-
kých kočárků či jiných povozů s doprovodem 
v maskách – letos na téma ŘEMESLO
Sraz: na náměstí Smiřických v 15,00 hodin
Malá přetahovaná na zahřátí o kopu koblih 
a další masopustní dovádění. Průvod a kole-
da v okolí náměstí, cíl v pivováru. Do kroku 
nám zahraje harmonika a tempo bude udávat 
buben!
PROGRAM V PIVOVARU:
17,00-17,45 hod - divadlo Abraka - POHÁDKY 
KOZY LUJZY
Vstupné 70,- Kč rodina / 35,- Kč individuální

ZÁMEK BERCHTOLD – DĚTSKÝ RÁJ
sobota 7. února 10 – 16, Sport centrum ve 
Vidovicích pořádá VELKÝ ZIMNÍ DĚTSKÝ 
DEN (vytápěná hala).
Program: 
10 – 14 volné hraní, výstava Pohádkové země
13 – 14 prezentace soutěžících
13.30 – 15.30 sportovní soutěže, doprovodný 
program
15.30 – slavnostní ukončení, předávání cen
Vstupné: Děti do 6 let 50,- Kč, dospělí 100,-Kč. 
Současně budou probíhat  VEPŘOVÉ HODY- 
TRADIČNÍ ZABÍJAČKA. 
Informace: tel.: 736 75 75 77, 
e-mail: ruzickova@alkom.cz.

AKCE V REGIONU

Příjemným tipem na výlet nedaleko od našeho Zápraží je zřícenina hradu Zbořený Kos-
telec nedaleko od Týnce nad Sázavou. Zaveze vás sem i příměstská doprava, autobus 339 
a 332. Nebo sem dorazíte na kole, je to křižovatka cyklotras 11 a 19. Hrad je z 13. stole-
tí, dobyla jej vojska Jiřího z Poděbrad. V podhradí v pohodě zaparkujete autem a dáte si 
svačinu na lavičce u Sázavy, nahoru si vyšlápnete desetiminutovým stoupáním, s dětmi 
(nikoliv však v kočárku) o trochu déle.

TIP NA VÝLETCHySTáME SE 
DO ŠKOLy
Tak jako každoročně i v letošním roce připra-
vily paní učitelky pro rodiče ukázkovou ho-
dinu práce s předškoláky. Jako příležitost pro 
děti ukázat co umějí. A jako možnost pro rodi-
če pozorovat a porovnávat  výkon svého dítě-
te s vrstevníky. Rozhovory v komunitním kru-
hu vedla paní učitelka Jana Dostálová. Děti 
v něm počítaly, rozeznávaly pojmy více/méně 
a poznávaly číslice. Říkaly si kdo má ten den 
svátek a kterou hláskou začíná jeho jméno. 
Ukázku každodenní rozcvičky při které samy 
děti předcvičují svým kamarádům předvedla 
paní učitelka Zdenka Trojánková. Pomyslný 
diktát ve kterém děti kreslily obrázky vpravo, 
vlevo, nahoru, dolů, pod, nad a doprostřed dě-
tem připravila paní učitelka Marcela Krčálo-
vá. Závěrem s rodiči promluvila psycholožka, 
PhDr. Iveta Míková, která s naší mateřskou 
školou spolupracuje už mnoho let. Vysvětlila 
jim pojem školní zralost, zodpověděla dotazy 
a nabídla radu a pomoc v případě potřeby. 

Mgr. Pavla Petrů-Kicková
ředitelka MŠ Strančice



Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                                                                   strana 6 Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                          strana 7

ČETNICKé OSUDy 

V jednu mrazivou sobotu se u stolu ve strančic-
ké knihovně sešla zvláštní společnost. Disku-
tovali nad osudy sepsaného příběhu praporčí-
ka Bojase, jehož střípek jsme před časem publi-
kovali v Zápraží. Měla jsem tu čest naslouchat 

vyprávění pana Vladimíra Vávry, ale také 
plk. JUDr Michala Dlouhého. Pan Dlouhý je 
ředitelem kanceláře policejního prezidenta 
a též všeobecně uznávaným znalcem Českoslo-
venského četnictva. Po tom, co na téma „Or-

ganizace Československého četnic-
tva v letech 1918-1938" sepsal svou 
diplomovou práci, zaujala ho celá 
záležitost natolik, že se ponořil do 
hlubšího bádání a objevy neberou 
konce. Na začátku 90. let praco-
val také jako odborný poradce při 
natáčení různých detektivních po-
řadů a jednou přišel za Antonínem 
Moskalykem s nápadem natočit sé-
rii policejních příběhů z první re-
publiky, které si posléze pod ná-
zvem "Četnické humoresky" vy-
sloužily širokou oblibu u diváků 
a dokonce cenu TýTý za nejúspěš-
nější televizní seriál 2005. 
Humoresky se však staly až jakousi 
záležitostí četnické cti.
Četníkem totiž není pouze fran-
couzský Louis de Funés a ani přís-
ný pohůnek s karabáčem. Četník 
byl obyčejný člověk, soused a tře-
ba i otec od rodiny, obecní honora-
ce pod penzí, ale i přes to „drhl od 
výplaty k výplatě". V zimě i v létě 
pochůzkoval s helmou a těžkou vý-
zbrojí po okolí. Vdavkuchtivé ženy 
častokrát házely zálibně očka, 

avšak co to bylo platné, když četník se směl 
oženit až v 30 letech po odsloužených 4 letech 
služby. Četníci byli také velcí vlastenci a pře-
svědčení bojovníci za vlast, svědci všech přelo-
mových událostí první poloviny 20. století, ja-
kési svědomí národa a možná také proto režimu 
nepohodlní. Mnoho z nich se zapojilo do pro-
tinacistického odboje a častokrát také zaplatilo 
životem. Jejich životních příběhů je bezpočet 
a častokrát se spojují dohromady nebo vynořu-
jí na místech, kde by je nikdo nečekal. A tu za-
číná skutečná práce pro badatele. Bojoval Ara-
zím v Rusku? Co potkalo skutečného Béďu? 
A co Toníček, měl opravdu po boku psa Arga? 
Osudy hrdinů jsou většinou inspirovány prav-
divými příběhy, a tak dnes víme, že Toníček 
se doopravdy jmenoval Alois Tauber, působil 
ve Starém Plzenci a také chystal svatbu. Jeho 
snoubenka však zemřela na následky angí-
ny a to mladého Taubera zničilo. Měsíc potom 
byl však zastřelen spolu se svým psem Argem 
při obléhání statku, kde se skrýval nebezpeč-
ný zločinec. Alois byl uložen do stejného hro-
bu i se svou snoubenkou a Argovi byl postaven 
pomník v Pyšelích. 
Ale proč právě tam? A to už se pomyslná sklá-
dačka četnických příběhů začíná propojovat. 
V budově pyšelské synagogy totiž od r. 1925 
sídlil Ústav pro chov a výcvik služebních psů 
četnictva a na výcvikové kursy se tam sjíž-
děli psovodi z celé republiky. Bývalá židov-
ská škola se tak stala výcvikovým střediskem 
se vším všudy. Byly postaveny kotce, ordinace 

Historie

zvěrolékaře i s operačním sálem a kuchyň-
ka. Ústav byl důležitou částí obce, zaměstná-
val spoustu místních obyvatel a další významné 
osobnosti, které v něm působily, se zase účast-
nily na chodu obce. 
Výcvik trval 10-12 týdnů a pes se naučil nej-
prve poslušnosti, potom byl cvičen ve skocích, 
šplhu, aportu, odmítání potravy, obraně vůdce 
a dalších věcech a nakonec také stopování. Čet-
ník dostal psa buď erárního nebo si také mohl 
pořídit svého a psi se poté stávali nedílnou sou-
částí domova. 

Ústav v Pyšelích úspěšně působil přes 30 let 
a vychoval mnoho výborných policejních psů. 
Když se stanice (spolu s Argovým pomníkem) 
přestěhovala do Býchor u Kolína, synagoga 
opět připadla městu Pyšely a po čase se dostala 
do ruky ing. Arch. Michalu Tomkovi, který se 
rozhodl ji zrestaurovat. V současné době je její 
budoucnost nejistá. 
Pátrací akce po osudech československého čet-
nictva není zdaleka u konce. Pan Dlouhý ces-
tuje po celé republice, setkává se s potomky 
četníků a čas od času se také sám oblékne do 
četnické uniformy a uspořádá besedu. Kromě 

všech svých aktivit je pan Dlouhý také amatér-
ským spisovatelem. V nakladatelství Pragoline 
mu vyšlo již povídkových 8 knih, jak jinak než 
s četnickou tematikou. Vždy rád o nich vypráví 
stejně jako o čemkoli, co se četnictva týče, ne-
boť je důležité pokračovat v práci, kterou Hu-
moresky už začaly – rehabilitace četnické po-
věsti u široké veřejnosti. 

Magdalena Kvasničková 



Sport

SKC ONDŘEJOV
Na únor jsme pro vás ve Sportovně kulturním 
centru v Ondřejově navíc připravili dvě akce – 
pro ženy a dívky, které rády tvoří bude v pátek 
13. února od 17 do 20 hod oblíbené malová-
ní na hedvábí se zkušenou výtvarnicí Markétou 
Tlamichovou. Pod jejím odborným vedením si 
můžete vyrobit hedvábný šátek, šálu, dečku či 
kapesníček. Veškerý materiál bude připravený, 
jen si ho musíte u nás předem objednat. Cena 
za šátek a šálu je 70,-Kč a dečku či kapesník 
30,- Kč, vstupné 90,- Kč. 
15. února u nás opět přivítáme nejoblíbeněj-
ší lektorku, mistryni světa Olgu Šípkovou. Má 
pro Vás připravenou hodinu aerobiku, jako 
vždy plnou energie a optimismu. Druhá hodina 
bude zaměřena na powerjógu. Doporučujeme 
Vám rezervovat si místo předem, protože po-
čet účastníků je omezený kapacitou tělocvičny. 
Prezence je od 8,30 hod, aerobik od 
9 hod a powerjóga od 10,15 hod. Cena 160 Kč 
při platbě předem a 200 Kč na místě. Bližší in-
formace o všech aktivitách centra najdete na 
www.obecondrejov.cz/skcentrum nebo zavolej-
te na 775 564 064. 
  

Ing. Bohumila Řešátková 

TJ SOKOL ONDŘEJOV REKONSTRUUJE
Volejbal i nohejbal patří mezi populární spor-
tovní hry, které lze provozovat prakticky bez 
věkového omezení. I v Ondřejově odjakži-
va mají své tradiční místo. A tak se sportov-
ní nadšenci různého věku scházejí na antuko-
vém hřišti či v tělocvičně a v přátelsky soutěži-
vém duchu tuží tělo a dovednosti těchto her. Na 
podzim vznikl nápad založit volejbalový oddíl 
TJ Sokol, kde by se jednak sdružili všichni zá-
jemci o volejbal a také kde by byla možnost 
se  v rámci společných tréninků zdokonalovat 
a reprezentovat tak obec v oblastních turnajích. 
Předpokládají se soutěže i na domácím hřišti, 
a protože oplocení antukového kurtu pamato-

valo hodně odehraných turnajů, nadešel čas jej 
zrekonstruovat. 
V roce 2008 se TJ Sokol Ondřejov podařilo zís-
kat na tuto rekonstrukci grant z Fondu spor-
tu a volného času Stč. kraje na rok 2008. Bylo 
nám poskytnuto 30 000 Kč.  Při této rekon-
strukci členové  TJ Sokol Ondřejov odpracova-
li spoustu brigádnických hodin a přesto celkové 
náklady na tuto akci jsou 70 000 Kč. 
Věříme, že  se nám podařilo vytvořit příjemné 
prostředí pro hráče nohejbalu a nově založené-
ho volejbalového oddílu, a těšíme se na nadchá-
zející herní sezónu.  

MLáDEž A ŠACHy V SáLE MĚKS
V sobotu 10. ledna se konal v sále MěKS žá-
kovský turnaj, který zaplnil taneční plochu vel-
kého sálu. Dostaveníčko si daly děti do 15 let 
z okolí, v takzvané regionální  žákovské lize.  
Tento turnaj je součástí celého Mistrovství, kte-
ré vlastně vrcholí v následujícím roce ME a MS. 
Aby se žák probojoval až na toužené ME a stal 
se z něj reprezentant, musí si účast vybojovat. 
Samozřejmě bez tréninku v klubech a doma vy-
sněných cílů nelze dosáhnout. Trénink je prv-
ní předpoklad. V systému soutěží musí však za-
čít regionální žákovskou ligou. Ta v našem re-
gionu začíná v září a končí v březnu. Hraje se 
celkem 9 turnajů a ti nejlepší si v každé věko-
vé kategorii vybojují postup do finále krajské-
ho přeboru. Náš region patří k těm nejpočet-
nějším a k nejlepším v kraji, takže z každé vě-
kové kategorie postupuje cca 7 dětí do zmíně-
ného finále. V letošním roce se prvních šesti 
kol reg. žákovské ligy zúčastnilo již 130 dětí. 
Do šachového regionu patří děti z Říčan, Pra-
vonína, Vlašimi, Dolních Kralovic, Týnce nad 
Sázavou, Sázavy, Stříbrné Skalice, Neveklova, 
Kamenice, Zvole a Struhařova, Benešova, Po-
stupic. Kategorie se člení na U 10,12,14,16. Fi-
nále se pak celkem pravidelně koná poslední 
červnový víkend. Z něj pak opět nejlepší z kra-
je, ale již v počtu cca 6 dětí postupují na říjnové 
Mistrovství Čech. Na M Čech se probojuje nej-
lepší 50 dětí v každé kategorii. Prvních 
8 pak postupuje na M ČR, které se koná v břez-
nu dalšího roku. Znamená to, že nadaný a hlav-
ně  pracovitý malý šachista začíná v září a fi-
nále M ČR jej čeká až za jedenatřičtvrtě roku. 
ME a MS se pak hraje ještě tentýž rok. Systém 
využívá pro nejlepší přímé postupy, takže pra-
videlní účastníci M ČR se již nemusí probo-
jovávat přes Regionální žákovské ligy a finá-
le KP. Nicméně naše regionální žákovská liga, 
kterou prošli všichni úspěšní hráči, je velmi ob-
líbená a na start se někdy i účastníci M ČR 
postaví.

Vraťme se ale do Říčan, do sálu MěKS. Je sobo-
ta 10. ledna a před devátou hodinou se začína-
jí sjíždět rodiče a děti z okolí. Pořadatelé čekají 
na poslední zbloudilé auto z Dolních Kralovic. 
Hlavní rozhodčí, p. Havelka ze Sedlčan uzaví-
rá startovní listinu. Celkem 83 dětí. Prvních  

16 dětí průběžného pořadí utvoří skupinu A. Ta 
hraje pomalejším tempem 2 x 45 minut se zapi-
sováním a celkově odehrají 4 kola. Zbylá dítka 
bojují na 7 kol tempem 2 x 25 minut bez povin-
ného zapisování. 
Ve startovním poli v soutěži je vicemistr ČR 
v rapid šachu, Robin Hrdina z Vlašimi, stejně 
tak Nela Pýchová z Vlašimi. Z Říčan se mezi 
16 nejlepších probojovali Mácha, Vystrčil T., 
Rarhouský, Skalický, Stárek. Vítězem se stal 
suverénní Hrdina. Z našich byl nejlepší na 
4. místě Tomáš Skalický .
Další skupina je říčanskými dětmi prošpiková-
na. Ze zbylých 67 dětí tvoří Říčany téměř polo-
vinu (27). Některá dítka hrají již několik let, ale 
některá začala až v září. Na startu se objevilo 
i několik nováčků jak ze Říčan, tak z ostatních 
kroužků. Turnaj je prostě skvělou příležitostí 
pro všechny děti, které mají o královskou hru 
zájem. Nejmladším účastníkem se stal teprve  
pětiletý Pavel KUREK ze Říčan. Podobně jako 
on začíná trénovat u mgr. Kořenové nebo jiní 
u sl. Řeřábkové. V Říčanech se dětem věnuje 
celá řada trenérů. Krom zmíněných dvou pů-
vabných trenérek ještě trenéři Zamrazil, Pospí-
šil, Doležal a Říha. V současné době trénuje 
pravidelně každý týden v Říčanech 56 dětí do 
16 let.. Říčanský šachový oddíl disponuje kva-
litním trenérským zázemím a má významnou 
podporu Městského úřadu. Ta se týká jak gran-
tového příspěvku na šachovou školu, tak  pří-
spěvku na poskytnutí sálu.
Turnaj se chýlí ke konci. Některé děti pláčí, 
jiní pobíhají, ale všichni se těší na drobné ceny. 
Každý pořadatel připravuje pro děti drobnos-
ti. Ačkoliv se nevybírá žádné startovné, přes-
to jsou děti odměněny.  Je 15.00 hod a  ti nej-
lepší dostávají diplomy. A jak B turnaj dopadl?  
Říčany mají pouze jediného medailistu. V ka-
tegorii dívek zvítězila Kateřina  Müllerová. 
Všechny děti se rozcházejí, domácí uklízí sál 
a všichni jsou v očekávání, jak bude příští tur-
naj 7.2. v Sázavě. 

  

-jř-
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TURNAJ 
V MINIKOPANé
V sobotu 17. ledna se ve Sport centru Na Zá-
mečku konal další ze série turnajů v kopané, 
kategorie minipřípravka. První se umístily Ra-
došovice, druhé domácí Kunice, třetí Zeleneč. 
Nejlepším brankářem turnaje byl Pytloun To-
máš, nejlepším střelcem s osmi brankami Od-
várko Šimon, oba z Radošovic. Nejlepším hrá-
čem byl Zoubek z domácích Kunic.

Rozhovor
JAK ŘÍČANSKÝ TURISTA PROŠEL CELÝ SVĚT

Klub českých turistů oslavil120 let od založe-
ní organizované turistiky a říčanská turistika 
30 let od svého znovuzaložení. Jedním ze spo-
luzakladatelů říčanské turistiky je pan Milan 
Láněk. Nejen že procestoval celý svět, ale ve 
svých sedmdesáti osmi letech je stále aktivním 
a činným turistou. Za jeho aktivní činnost mu 
bylo ústředním výborem Klubu českých turis-
tů uděleno nejvyšší turistické vyznamenání „Ve-
řejné uznání – Čestný odznak Vojty Náprstka“. 

Jak  jste  se  ke  sportovní  turistice  vlastně 
dostal?
Narodil jsem se ve Velkém Meziříčí na Vyso-
čině. Před naším domem se spojovaly dvě řeky 
a každá z těchto řek má své údolí. Nejčastě-
ji jsme chodili s rodiči na výlety údolím řeky 
Oslavy. Turistika mě zaujala už tenkrát. Tou-
žil jsem navštívit Bolívii, kde žil a zemřel můj 
strýc Albert. Tento sen se mi však podařilo spl-
nit až po roce 1990. Jednou z mých zálib bylo 
poznávání kulturních a historických památek. 
Při jejich poznávání jsem se dostal k turistice 
a seznámil se s řadou domácích i zahraničních 
vynikajících turistů. Ti mě pak přivedli k vý-
konnostní turistice.

Jaká byla Vaše profese?
V Říčanech bydlím od roku 1955. Po gymnáziu 
v Říčanech jsem studoval na univerzitě hudeb-
ní vědu. Poté jsem pracoval na státní umělecké 
a hudební agentuře a postupně jsem se vypra-
coval na ředitele zahraničního odboru. Zajišťo-
val jsem vystoupení a turné předních českých 
orchestrů a sólistů po celém světě, například 
České filharmonie, Smetanova kvarteta, a dal-
ších. Hodně jsme také spolupracovali na spo-
lečných akcích se světově proslulou Berlínskou 
filharmonií. Také jsem působil ve funkci ředi-
tele osvětového domu v Říčanech. 

Jak vznikl oddíl turistiky KČT v Říčanech?
V roce 1977 s panem Josefem Hoznourem a Pav-
lem Vojtíškem jsme se rozhodli znovuzaložit 

turistický oddíl v Říčanech. Za první republi-
ky totiž v Říčanech existoval velmi aktivní od-
bor turistiky, který bohužel v průběhu 2. svě-
tové války zanikl. Setkání zájemců proběh-
lo v roce 1978 v zasedačce Národního výbo-
ru v Říčanech. Bylo zde rozhodnuto o vzniku 
turistického odboru v rámci TJ Sokol Radošo-
vice. Brzy po založení jsme pořádali první tu-
ristickou akci – pochod „Okolím Říčan“. O po-
chod byl velký zájem, a tak jsme se rozhodli 
uspořádat další pochody "Pytláckými roklemi" 
a „Říčanskou stovku“. S pomocí doktora Vojtě-
cha jsme naše akce propagovali po celé repub-
lice. Na akce sportovní turistiky nejprve chodi-
lo zhruba sedmdesát lidí, postupem času se to 
zvedlo na tři sta a v době vrcholu se účastnilo 
akcí přes tisíc lidí. 

Spolupracovali  jste  s nějakými  turistickými 
kluby v zahraničí?
Podařilo se dojednat družbu s kolegy z němec-
kého Berlína a Postupimi, kteří už v té době 
jezdili přes česko na turistické cesty do jižní 
Evropy, Maďarska a Rumunska. Pořádali jsme 
s nimi společné akce. Například když přijeli do 
Říčan, zařídili jsme ubytování na zimním sta-
dionu v Říčanech a společně jsme vytipovali 
trasu pochodu. Když jsme jeli zase k nim, uby-
tování zajistili oni a šla se trasa po kopcích a po 
hřebenech o okolí zámku Wartburg blízko měs-
ta Eisenach. Spolupráce s Postupimí se postup-
ně rozšířila i na spolupráci tělovýchovných jed-
not zejména pro oblast fotbalu a následně se 
uskutečnilo několik výměnných zájezdů říčan-
ských fotbalistů. 

Kde  všude  jste  se  účastnil  mezinárodních 
akcí sportovní turistiky?
Vydržte. Já to přečtu, mám to sepsané. Je to 
něco přes 40 zemí: Spolková republika Němec-
ko, Belgie, Rakousko, Lucembursko, Švýcar-
sko, Holandsko, Itálie, Vatikán, San Marino, 
Polsko, Maďarsko, Jugoslávie, Slovensko, Vel-
ká Británie, Irsko, Švédsko, Norsko, Finsko, 
Rusko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Japonsko, 
Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, severní 
Korea ne, tam jsem se bál, potom je tady Tahi-
ti, Indonésie, USA, Kanada, Tunis, Izrael, Ka-
nada, Brazílie, Andora, Peru, Monako, Argen-
tina, Bolívie, Ohnivá Země, Patagonie.

Jak vypadal Váš nejdelší pochod?
Jeden dvouměsíční pochod v rámci Mezinárod-
ní chodecké ligy začal na Novém Zélandě, za 
týden pokračoval v Austrálii, poté jsem se ze 
Sydney přeplavil do Kanady, kde jsem absol-
voval další pochod  a poslední byl v USA.. Při 
cestě zpátky jsem se zastavil na Havaji a Tahi-
ti. Na Tahiti bydlel knihkupec Klíma, který byl 
rodák z Velkého Meziříčí jako já. Když jsem 
našel to knihkupectví a hledal pana Klímu, jed-
na paní nám řekla, že už zemřel. Později se 
ukázalo, že to byla jeho dcera a že zná také 
Velké Meziříčí. Popovídali jsme si francouz-
sky. Bylo to tam mnohem hezčí než na Havaji.

Hodně lidí kouká na turistiku jako na kon-
zumní  odvětví.  Čím  se  odlišuje  sportovní 
turistika?
Na rozdíl od cestovní kanceláře si sportov-
ní pochod člověk připravuje spíše sám. Je to 
jiný přístup, musí se více přemýšlet, vybí-
rat délku a obtížnost trasy, aby byla fyzicky 
zvládnutelná.
Ve spolupráci s centrálou KČT je řada akcí 
sportovní turistiky dlouhodobě připravována. 
Zpočátku jsem s nim jezdil hodně, potom jsem 
si cesty připravoval sám. Má to různé výho-
dy. Musel jsem si koupit knížky a číst anglicky 
nebo v jiné řečí. Je to velká výhoda, když mu-
síte sám pátrat. Když jedete potom na zájezd, 
pak už se jinak díváte na to, co je hezké. Hez-
ká je pak jak příprava samotného pochodu, tak 
i pochod samotný.

A co výkonnostní sportovní turistika?
Také jsem chtěl dělat výkonnostní turistiku. 
Jsou stanoveny striktní tuzemské podmínky 
pro bodování výkonů - III., II. a I. stupeň vý-
konnostní turistiky, „Mistr turistiky“ a další. 
Na tituly, které bylo možné v ČR získat, už 
jsem dosáhl. 

Kdy jste šel svůj první pochod?
Strašně dávno. Jsem z Horácka – Vysočiny 
a sportovní turistika v přírodě mě vždy táh-
la. Tak jsem si vymyslel udělat několikaden-
ní pochod celým Posázavím. Přidala se většina 
členů našeho odboru. Tato první několikaden-
ní akce byla fakt výborná. Celou trasu od Vel-
kého Dářka do Čtyřkol jsme prošli rozdělenou 
na sedm úseků. 

Jakou máte  rád  přírodu? Kopcovitou  nebo 
hornatou?
Odpověď se mění věkem. I starší lidé mohou 
chodit na delší trasy, ale už nemají takovou vý-
konnost, musí se přizpůsobit zdravotnímu sta-
vu a věku. Kopce začnou být přitažlivější než 
hory. Krajina a příroda Vás hodně naučí. 

Co se vám nejvíce líbí v Říčanech?
Je pěkné, že Říčany mají ve svém okolí spoustu 
lesů, kam se dá vydat na turistiku.
Mám rád Radošovice. Když vylezu ven na za-
hradu, nadýchám se čerstvého vzduchu. Když 
mám chuť, zajdu na Jureček, kde pořádáme 
řadu našich akcí. Je výhoda, že bydlím v Říča-
nech a ne v Praze, kam rád zajedu na kulturní 
akce. Přeji si, aby Říčanům zůstala krásná pří-
roda v okolí, kam se můžeme vydávat na vy-

cházky a výlety s dětmi i námi důchodci.

připravil Zdeněk Černovský 
ve spolupráci s Přemyslem Doušou 

z KČT Říčany Radošovice 



Nejen že si můžeme v našem mnichovickém 
centru pochvalovat pěkně rozběhnuté kroužky, 
mnoho vylepšených detailů, aby se naši klien-
ti cítili ještě komfortněji, profesionálně odve-
denou práci při organizaci akcí pro veřejnost 
(Rozloučení s létem, Položení základního ka-
mene v parku, divadla, Adventní spirála, Mi-
kulášská), ale hřeje nás také vědomí, že jsme 
byli iniciátory projektu Rekonstrukce a zno-
vuoživení  parku  J.  Holíka  v  Mnichovicích 
a s naším přičiněním byla dokončena realiza-
ce I.etapy tohoto projektu Loďky herního a od-
počinkového prostoru. Něčeho, co má trvalej-
ší hodnotu, co Mnichovičané opravdu využijí 
a co také již mělo své kořeny v minulosti. Jed-
ná se o zpustlý park na velmi strategickém mís-
tě v Mnichovicích poblíž knihovny, jehož cent-
rální část byla nyní proměněna v malé hřišťátko 
pro děti, zastavení  a odpočinek dospělých a se-
niorů, místo jako stvořené pro setkávání. 
Na rekonstrukci Loďky získala Společnost pro 
aktivní rodinu, o.s. (provozujeme PŘÍSTAV) 
grantovou dotaci od Nadace VIA, s městem 
Mnichovice byla uzavřena partnerská spolu-
práce a s touto podporou mohlo být na konci 
loňského roku vše realizováno. Velmi nám po-
mohly příspěvky a pomoc obce, firem z Mni-
chovic i okolí, a co bylo podstatné, podpora ze 
strany obyvatel. Byly oživeny vzpomínky pa-
mětníků na zakládání původního parku, děti 
malovaly plaňky na plot, realizaci podpořily i  
svými obrázky ve výtvarné soutěži, vyvstaly 
otazníky, kde mohou trávit čas starší děti, byly 
načrtnuty vize uceleného prostoru s různými 
prolínajícími se funkcemi. Prostoru, který pa-
tří obyvatelům a sami ho naplňují svým živo-
tem. Ukázkově tu proběhlo položení základní-
ho kamene, kam sousedé přinesli ve velké míře 
báječné občerstvení domácí výroby, soutěžilo 
se, povídalo, hrálo, vyrábělo, právě tak mo-
hou vypadat naše sousedská setkání a zde by 

mohla být založena jejich tradice. Loďku nyní 
převzal do své péče Městský úřad jako provo-
zovatel a chystá se pokračovat v rekonstrukci 
zbylého prostoru. Jak je vidět, společnými sila-
mi můžeme proměnit mnoho míst i věcí v pro-
spěšné a příjemné. Nechť nám dobře slouží a je 
do budoucna místem, kde se lidé rádi setkávají 
a prožívají spolu příjemné chvíle!
Prosíme také všechny naše příznivce, aby pod-
pořili naše snažení a přispěli dodatečně na část 
oplocení Loďky, a na některé herní prvky a do-
plňky, na které stále ještě hledáme prostředky. 
Prostředky zasílejte na účet: 198819467/0300, 
ev. možno dar uhradit v hotovosti také na re-
cepci klubu v Nádražní ulici č.313, kde budou 
k dispozici také darovací smlouvy.
Do dalšího období Vás v Přístavu , vedle našich 
pravidelných kroužků, čekají tyto akce:
3.2.  ve  20h  Kosmetická  péče  ve  zkratce, 
pí.  S.  Denemarková,  KOSMETIKA  KOČ-
KA  –  setkání  s  povídáním  a  kosmetickým 
ošetřením, Přístav
7.2.  ve  14h  Hejblata  –  kreativní  pohybo-
vý  workshop  pro  rodiče  a  děti,  Knihovna 
Mnichovice
24.2. v 15h Šátkování – nošení dětí v šátku, 
úvazy, rady, Přístav

Vážení přátelé, příznivci, i všichni ostatní, 
KOMU NENÍ LHOSTEJNÝ DALŠÍ OSUD 
RODINNÉHO KLUBU PŘÍSTAV, VYTVOŘ-
TE S NÁMI NOVÝ KOORDINAČNÍ A VÝ-
KONNÝ TÝM. Tím, že se přidáte, pomů-
žete zajistit kontinuitu mnichovické komuni-
ty. Kontaktujte nás na veronika@pristav.info, 
777 323 847.

Více na www.pristav.info, 776 419 413,
 patronem Přístavu je firma Mountfield

Větvičky štiřínského parku Drobotina
STŘÍbRNé PARKy A ZAHRADy

I když nám občas slunce mimořádně přálo 
a podzim byl v lesích i zahradách barevnější 
než na fotografiích ze švýcarských nebo kanad-
ských kalendářů, přece jen zima přišla, třeba-
že poněkud váhavě. S tou váhavostí to začal 
už Svatý Martin a taky se moc nevycajchnoval.  
Přijel spíš na brauně nebo plávce a jen někde 
na strakaté kobylce. Po bílém koni nebylo ani 
památky. Přesto si teploty našly cestu pod nulu 
a taky bylo někdy ráno bílo, aniž spadla jedi-
ná vločka. Trávníky i keře byly pokryté jino-
vatkou, ojíněné. A tehdy přišly ke slovu i jiné 
kytky. Třeba takové trávy, ponechané neuklize-
né, neseřezané na místě. Jejich trsy za jedinou 
noc se převléknou do stříbřitých krajek a vaše 
fantasie se může vydat do Andersenova ledo-
vého království. Kam nedosáhly pořádkumilov-
né ruce zahradníků, všude zbyly po létu stéb-
la trav, mnohé se zachovalými latami či klasy, 
zkrátka zbytky květenství. Za běžného podzim-
ního či zimního dne na nich téměř nic k vidě-
ní není. Zato za prvního sněhového popraš-
ku nebo ještě lépe za pořádné jinovatky tako-
vá mez, břeh nebo neuklizená zahrada doslova 
znovu rozkvete. Nebo tehdy, vytvoří-li se omrz-
lice! Ojíněná, ojinovatkovaná stříbřitá květen-
ství jsou jako ty nejdražší diamantové šperky, 
které by ani ruka toho nejzdatnějšího stříbro-
tepce a zlatníka nevytepala. A což teprve v pro-
tisvětle! Jediný procházející sluneční paprsek 
takový přírodní šperk ještě zhodnotí. Přimlou-
vám se tedy za všechny nepořádné zahradníky, 
kteří nestihli zahrádku před zimou uklidit, seře-
zat, vyhrabat a div ne vyluxovat. Připravili tak 
spolu s mrazem a vlhkých vzduchem nejen pro 
sebe, ale i pro všechny kolemjdoucí mimořád-
nou podívanou. A pustí-li do postříbřené zahra-
dy své reflektory ranní slunce, je to lepší insce-
nace než na Národním. Přidám ještě malou po-
známku: Ti „nepořádní" zahradníci jsou v uvo-
zovkách. Kdo si zahrádku před zimou seřeže 

a vyhrabe, zbavuje ji nejen recyklace živin, ale 
hlavně peřiny. V přírodě je to tak zařízeno, jen 
si všimněte. S hrabáním, střihem a luxováním 
počkejte rok co rok  do jara! V lese taky nikdo 
předvánoční úklid nedělá..

*
Jak si to počasí s námi hraje! Ovšem co od něj 
můžete čekat uprostřed zimy na přelomu led-
na? Jednou koncem ledna na okraji Prahy nebo 
ve Štiřínském parku  „pilovaly" sýkorky jako 
na jaře, prodlužující den a malé oteplení je 
k tomu vyprovokovaly. A  jindy?  Hluboký po-
kles. Teplot, ne morálky. Ta přece u nás není 
nikdy pokleslá! Jeden podobný jsme už zažili 
v noci ze Silvestra na Nový rok koncem sedmde-
sátých let. Tehdy klesla teplota asi o 30 stupňů.  
Něco podobného můžeme zažít co chvíli, stude-
ný vzduch se nad zemí přelévá skoro pravidel-
ně. Že to není nic mimořádného, dosvědčuje 
staré úsloví o tom, že mrzne, až praští. Co ale 
praští? V Obděnicích, to je na jih od Sedlčan, 
vám vysvětlí, že když se v noci ozývají v oko-
lí praštivé rány, tak to čert vyorává na tam-
ním rybníku brázdy a rýhy, a do pluhu má za-
přaženého Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. 
On totiž rožmberský regent má v tamním koste-
le nad rybníkem něco jako náhrobek. A proto-
že nebyl zrovna lidumil, vysvětlují si to místní 
lidé tak, jak jsem řekl. Ráno je led na rybníku 
samá rýha. Mrazová rýha. A nemusí to být jen 
na obděnickém rybníku. V lese nebo v pořád-
ném parku zase hlubší pokles teplot může vy-
volat podobné praskání či praštění. I na vel-
mi starých stromech se potom objevují dlouhé 
svislé pukliny, mrazové trhliny, k nimž zpravi-
dla dochází právě v této době, kdy náhlý pokles 
teplot způsobí roztrhání vodivých pletiv stro-
mů, v nichž buď ještě zůstala, nebo se už tlačí 
míza. Pro oba jevy platí ono staré úsloví o tom, 
že mrzne až praští.

*
 Zahrady a parky nemusí být stříbrné jen zasně-
žené, ojíněné nebo s omrzlicí. Kdo by neznal 
třeba stříbrné smrky. Stříbrné v létě, v zimě, 
bez ohledu na počasí. Nebo stříbrné jedle, kte-
ré se dokonce po česku jmenují jedle ojíněné! 
Stříbřitě ojíněné, a to taky v létě, v zimě.
Zatímco je ale to zimní postříbření a ojíně-
ní  jev křišťálově čistý, sklovitě průhledný, se 
stříbrnou barvou rozmanitých jehličnanů jde 
o velký klam. O přírodní jev zvaný lom svět-
la.  O voskové výkvěty na povrchu jehlic.  Je to 
s nimi skoro na chlup stejně jako s bílou bar-
vou květů. Taková bělostná lilie nebo leknín na 
zešeřelé hladině rybníka, to by si nikdo ani vy-
myslet nedokázal, takovou dokonalost. A přece 
jde jen a jen o optický klam. Jak zmíněný lek-
nín, tak voňavá lilie bělostná jsou bezbarvé. To 
jen fyzika, lom světla ve skoro prázdných buň-
kách způsobují, že máme krásný dojem z pa-
nensky bílé barvy. Stejnou fintu nám připravily 
všelijak chlupaté rostliny, třeba jeden z čistců 
a jiný z rožců, ten kavkazský. Jemňounce chlu-
paté jsou, ve vláknech chlupů se světlo láme 
a nám zbyde jen obdiv nad takovým patentem 
přírody. 
Není snad dnes u nás zahrady, kde by neros-
tl alespoň zakrslý stříbrný smrček. V zahradě 
patří k perlám, které i do zimní zahrady vná-
šejí trochu jasu a světla. Jak to jen ta příro-
da a zahradníci dokázali, že se mezi zelenými 
rostlinami najednou objeví namodrale stříbři-
té jehlany stříbrných smrků nebo jedle ojíně-
né? Kde je jejich tolik potřebná zelená barva? 
Zbavím vás iluzí: vezměte do ruky zapalovač 
nebo hořící svíčku nebo alespoň škrtněte sir-
kou. Pod utrženou větévkou, venku, ne v bytě 
u schnoucího vánočního stromku! A pak už se 
jen divte, před očima vám veškerá stříbrná zmi-
zí a v ruce zůstane živě, svěže zelená smrková 
větévka. Kdyby tolik nepíchala, jako by z oka 
či z kmene vypadla našemu obyčejnému zelené-
mu smrku. Všechna stříbřitá modř je jen vosko-
vý klam a opět lom světla. Smrk pichlavý, po-
pulární stříbrňák i jiné stříbřitě olistěné jeh-
ličnany vylučují voskové povlaky, které je pře-
devším chrání před nadměrným vysýcháním. 
A zahradníci toho využili.
Svět chce být klamán, ale v uvedených přípa-
dech klamán bezelstně,  příjemně a krásně.

Václav Větvička
Pro Zápraží 2009

Větvičkova poradna pro veřejnost s možností 
zakoupení knih – třetí středa v měsíci, dům 
ATIS na Štiříně 15-18 hod. z d a r m a

V dnešním nakouknutí do rodinného centra 
Kolečko v Kostelci n.Č.l. vám chceme trochu 
nastínit, co máme v plánu, v programu a jaké 
novinky vás čekají.
Kromě pravidelných aktivit, které jsou zaměře-
ny na malá batolata, děti 3 až 5 leté, předškolní 
a někdy i pro ty školní, chystáme pro dospělé 
a starší děti pravidelné večerní výtvarné dílny 
či kurzy. Do prázdnin je v plánu na každý mě-
síc jedna, a to vždy předposlední nebo posled-
ní pátek v měsíci. První lednová dílna byla za-
měřena na malování na sklo vypalovacími bar-
vami. V únoru si pro velký úspěch můžete opět 
namalovat trička a v březnu bude něco s jarní 
tématikou.
Pro zvídavé a zvědavé jsme připravili cyklus pěti 
odborných „Přednášek na koberci“. A proč na 
koberci? Je na něm dost místa pro děti i dospělé 
a s radostí vás na něm uvítáme v našem centru. 
První přednášející bude PhDr. Ilona Špaňhelo-

vá, a to 4. února od 10 hodin s přednáškou na 
téma Sourozenecká žárlivost.
Z větších akcí vás letos čeká 21. února Maso-
pustní průvod, jarní Otevírání studánek, po 
prázdninový Strašidelný les a oblíbená Dýňová 
slavnost. Mezi ně nasypeme ještě další drobněj-
ší akce, Burzu, setkání na trzích ve škole i na 
náměstí, výlet s tatínky a další překvapení. 
Na jaro chystáme dlouho plánovanou instalaci 
herních prvků na dětském hřišti. Věříme, že se 
konečně dostaneme o kus dál a naše dlouholetá 
snaha začne být vidět v podobě malého dětské-
ho hřiště, které se bude dále rozvíjet a růst.
Průběžně do dubna budeme sbírat ve spoluprá-
ci se Základní školou a veřejností hliník a pro-
středky půjdou opět na budování a údržbu dět-
ského hřiště. Sledujte náš program a stránky 
www.rckolecko.cz.

Katka Hejduková

CENTRUM LODIČKA

Veselé úterý  9:30 – 10:30  Hrátky s batolát-
ky s Andreou
Hrátky jsou zaměřeny na psychomotoric-
ký vývoj dítěte, sociální vnímavost a posíle-
ní vztahu rodič a dítě. Jednoduché písničky, 
tanečky, říkadla, hudebně pohybové a ryt-
mické hry doplněné výtvarnou činností.                                               
50,-Kč

Středa  9:30 – 11:00  Keramika pro nejmenší 
s Olinkou (maminky s dětmi od cca 2 let)            
80,-Kč
Vyzkoušíte si práci s hlínou - tvarování, válení, 
razítkování, krájení, plácání, koulení.
Před vypálením můžete dílka obarvit engobou 
nebo po vypálení si výrobek ozdobit glazurou.

Čtvrtek  9:30 – 11:30 Prozpěvování a říkadla 
při hře na klávesy 50,-Kč
Společně si zazpíváme za doprovodu kláves, 
zopakujeme oblíbená dětská říkadla. 
Po svačince si podle zájmu zacvičíme nebo vy-
tvoříme něco pěkného. Před a po programu 
volná herna.

Více na http://xp.me.cz/lodicka

KUK DO KOLEČKA 
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KUDy Z NUDy
Všechny naše schůzky probíhají 
v tělocvičně na o.ú. v Jevanech.
2., 9., 16., 23. 2. PO 18.30 - 20hod. 
Harmonizační cvičení pro 
dospělé s Irenou Sladkou
3., 10., 17., 24. 2. ÚT 10 - 12hod. 
r.c.Tudyznudy - Sportovní hrátky s batolátky
4., 11., 18., 25. 2. ST 18 - 19hod. 
Zdravotní cvičení pro ženy
5., 12., 19., 26. 2. ČT 10.30 -1 1.30 
r.c.Tudyznudy - Shiatsu pro rodiče s dětmi
16 - 18.30 r.c.Tudyznudy - Hry a říkadla
7.2. SO 16hod. TUČŇÁKŮV VÝLET – 
divadlo pro děti z produkce divadla Krab
12.2. ČT 16 - 17.30 r.c.Tudyznudy 
- Hry a říkadla
17.30 - 20.30 KURS PATCHWORKU  pod 
vedením profes.lektorky p. Vondruškové
26.2. ČT 16 - 18.30 r.c.Tudyznudy 
- Hry a říkadla
Více info na www.tudyznudy.eu,  
tudyznudy@email.cz.

PŘÍSTAV VSTUPUJE DO NOVéHO ROKU 
S DObRÝM POCITEM



Říčanská galerie Kotelna nabízí tentokrát vý-
stavu obrazů malířky Markéty Urbanové a Jana 
Gemrota obohacenou o sochy Martina Skalic-
kého a Radka Nivnického. M. Urbanová vychá-
zí ve své figurální malbě z barokně temnosvit-
ných kontrastů, ale zároveň ve své tvorbě před-
stavuje lyricky pojaté krajiny malované lehkým 
uvolněným rukopisem. Obrazy Jana Gemrota 
přinášejí pohled na skutečnost týkající se lidské 
existence. Ústřední motiv sochařské expozice 

tvoří návrh Mozartova pomníku pro Brněnský 
Zelný trh. V drobnějších skulpturách M. Ska-
lický odlehčuje svou tvorbu užitím netradičních 
materiálů např. těstovin a korálků. Prostor ga-
lerie Kotelny umožnil prezentovat nádhernou 
výstavu, kterou by si obyvatelé Říčan a přileh-
lého okolí neměli nechat ujít. Některá díla bude 
možno po skončení výstavy zakoupit. Účast-
níci probíhajících kurzů malby (pod vedením 
známého výtvarníka M. Singera) realizují své 

práce přímo ve výstavním prostoru obklopeni 
právě probíhající výstavou. Tato skutečnost se 
stává velmi inspirativní a ojedinělou v dnešní 
době. Do těchto kurzů je možné se kdykoliv 
přihlásit. Galerie chystá v měsíci květnu Festi-
val amatérské malby.

Více na www.galeriekotelna.cz

Kultura Kultura
KOTELNA „V ZRCADLE SKUTEČNOSTI“

PŘEHLED AKCÍ

MěKS Říčany, 
tel.: 323 602 456
e-mail: meks@ricany.cz, 
www.kultura.ricany.cz

4. února ve 20.00 - Ondřej Havelka 
a orkestr Melody Makers s pořadem „Zavřete 
oči, přicházíme…“
Oblíbené a časem prověřené, ale i neprávem 
téměř zapomenuté kousky amerického – jakož 
i českého jazzu a swingu z let 20. – 40., jak je 
v novém koncertním programu sestavil a uvádí 
Ondřej Havelka se svým bandem.
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se zabý-
vají autentickou interpretací populární hudby
období raného a vrcholného swingu počátku let 
třicátých až k raným letům čtyřicátým. Pestrý 
repertoár zahrnuje atraktivní skladby širokého 
žánrového spektra, sweat and hot, od holywo-
odských muzikálů až po vrcholná čísla swin-
gových big bandů. Vitální jazzový výraz inter-
pretů je umocňován smyslem pro show, nad-
hledem a humorem. Ondřej Havelka na jevišti 
rád improvizuje, nechybí mu humor a své pub-
likum vždy příjemně překvapí.
Věříme, že tomu tak bude i u nás v Říčanech 
a že si oblíbenci O.Havelky přijdou na své.

 18.února ve 20.00 - Žalman & spol.
Pavel Žalman Lohonka je český folkový písnič-
kář, jedna z nejvýraznějších postav české fol-
kové scény. Byl a je vůdčí postavou několika 
významných českých folkových souborů, vel-
mi známé je jeho působení v legendární jiho-
české folkové kapele Minnesengři, kde působil 
od roku 1969 až do roku 1985. Spolupracoval 
i s další významnou jihočeskou folkovou sku-
pinou Nezmaři či pardubickou skupinou Stopa 
(skupina Spojených trampských osad Pardubi-
ce). V současné době působí ve své vlastní hu-
dební skupině s názvem Žalman & spol., která 

byla založena již v roce 1982. Hraje ve složení 
Pavel Lohonka, Petr Novotný, Jindřiška Brožo-
vá (dříve Petráková) a Jan Brož. 
Vlastní tvorba Pavla Lohonky čerpá z několi-
ka inspiračních zdrojů. Vedle jihočeských li-
dových písniček jsou patrny velmi výrazné in-
spirační zdroje z tvorby různých osobností svě-
tového folku, v menší míře též lidová hudba 
jiných národů. Jeho tvorba je charakteristic-
ká svou výrazně posmutnělou, někdy až tesk-
ně zachmuřenou náladou, je to velmi čas-
to hudba značně hloubavá a až sentimentálně 
meditativní.

Středa 4. února, 20.00 
Ondřej Havelka&his Melody Makers. „Zavřete 
oči, přicházíme…“
Koncertní show

Sobota 7. února, 20.00
Hasičský ples

Středa 11. února, 19.30
Klub přátel hudby, Škampovo kvarteto

Sobota 14. února, 20.00, 
ples roku 2009

Úterý 17. února, 20.00
Originál Indigo, netradiční skupina tradiční-
ho jazzu

Středa 18. února, 20.00
Žalman & spol., Koncert známé folkové 
kapely

Čtvrtek 19. února, 19.30
Znalci
Nikoline Werdelinová (rež. K. Purkar), DS Tyl 
Říčany - hra

  

Neděle 22. února, 9.00
Říčanský pohár, 32.ročník taneční soutěže ve 
standardních a latinsko-amerických tancích
 
Středa 25. února, 20.00
Musica dolce vita
hraje klenoty české hudby

Sobota 28. února, 20.00
Ples Rugby

Připravujeme:

Středa 4. března, 20.00
Robert Křesťan a Druhá tráva

Kulturní centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, Kamenice, 
e-mail: kckamenice@volny

10. února od 19.30 hodin
Setkání s Josefem FOUSKEM
„NEMÁM ČAS LHÁT“
Vstupné 150,- Kč

21. února od 20.00 hodin
KAMENICKÝ PLES
Hraje kapela CAROLINE BAND. 
Vstupné 200,- Kč

2. února od 9.00 hodin
NAŠEL SE MEDVĚD
Pořad pro děti od 4 do 10 let. 
Divadlo KRAPET
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AbbA wORLD REVIVAL 

Dne 16. ledna se v sále MěKS Říčany roze-
zněly písně švédské skupiny ABBA. Žádná 
nová aranžmá, upravená tempa nebo počíta-
čem vytvořené doprovody. Vše živě a s plnou 
parádou.
Zeptali jsme se zakladatele skupiny ABBA 
WORLD REVIVAL Dana Hofrichtera na do-
jmy z vystoupení. „V říčanském městském 
kulturním středisku jsme nyní vystupovali již 
podruhé a musím říci, že se setkání opravdu 
vydařilo. S paní Lídou Řehákovou, která se 

v současnosti stará o kulturní akce v MěKS, 
se známe již mnoho let. Přijetí od zcela zaplně-
ného sálu bylo úžasné. Jsem rád, že lidé dnes, 
v době playbacků a poloplaybecků, preferu-
jí živá vystoupení. Parket se zaplnil hned bě-
hem první písně. Měli jsme velmi příjemný po-
cit, atmosféra nám připomínala spíše velkole-
pou oslavu narozenin nějaké velké rodiny. Pu-
blikum nás provázelo svou přízní skutečně až 
do konce. Musím přiznat, že odehrát dvouho-
dinový maratón jen s jednou malou přestávkou 

není vůbec lehké, ale který muzikant by odo-
lal aplausu a skandování „ještě jednu“? To cítí-
te skutečnou radost, i kdybyste potili krev. Na-
víc v ABBA WORLD REVIVAL válí na sa-
xofon i vaši rodáci – Tomáš Remek a Zdeněk 
Hostinský.
S Lídou Řehákovou jsem se dohodl, že v září 
opět přijedeme. Milí příznivci, děkujeme za 
krásné přijetí a těšíme se na další setkání.

Foto: Petr Hněvsa

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                                                                  strana 13

ZUŠ Říčany vyhlašuje již pátý ročník výtvarné 
soutěže, který je tentokrát zasvěcen ROKU AS-
TRONOMIE 2009 a soutěž má příznačný ná-
zev  VIDÍM VESMÍR.  Proto jsme požádali 
o spolupráci Astrononický ústav AV Ondřejov 
a Mikroregion Ladův kraj.

Letošní soutěž není určena pouze říčanským 
ZŠ, ale bude regionální – tudíž je určena všem 
MŠ, ZŠ , gymnáziím a ZUŠ v regionu Ladův 
kraj. Do soutěže tedy zveme všechny školy 
(Čestlice, Hering, Hrusice, Kaliště, Kamenice, 
Klokočná, Kostelec u Křížku, Kunice, Louňo-
vice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mu-
kařov, Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby, 
Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Velké Po-
povice, Všestary a Zvánovice) a těšíme se na 
jejich výtvarná díla.

Veškeré další podrobnosti najdete na www.
zusricany.cz a na telefonním čísle ZUŠ 
323 60 22 78. Informace přijdou také mailem 
na jednotlivé školy.
Informace podají i paní učitelky ze ZUŠ Říča-
ny – Hana Šebestíková a Eva Pokorná.
Vyhlášení výsledků  proběhne 17. dubna v 17.00 
hodin v MěKS v Říčanech. 
V plánu jsou ještě další doprovodné akce k vý-
stavě o kterých vás budeme informovat.

ZUŠ Říčany 

VÝTVARNá SOUTĚž PRO DĚTI Z LADOVA KRAJE



MAS Říčansko MAS Říčansko
ASOCIACE STŘEDO-
ČESKÝCH MASEK 
V ŘÍČANECH

Jak podpořit rozvoj v rámci Středočeského kra-
je, o tom především byl pracovní workshop 
Asociace středočeských místních akčních sku-
pin (MAS), který se uskutečnil 5. ledna v ří-
čanském hotelu Pratol. Semináře se zúčastni-
lo jedenáct MASek, které ve středočeském kra-
ji působí a starají se o rozkvět svěřených regi-
onů. Síť, kterou jednotlivé MAS vytvořily jak 
v rámci kraje tak i republiky, postupuje spo-
lečně v klíčových otázkách – nastavení pravi-
del a parametrů pro dotace plynoucí do ven-
kovských oblastí (především Program rozvoje 
venkova osa IV. Leader)  a také při spoluprá-
ci s krajskými úřady a vyjednání podmínek pro 
podporu z krajských zdrojů.  MASky jsou rov-
nocenným partnerem při jednání s Krajem i na-
dregionálními orgány a mohou tak plně podpo-
rovat zájmy venkova s ohledem na jeho rozvoj. 
Ze semináře vznikl materiál s návrhy k progra-
mu LEADER, který dostane ke schválení Mi-
nisterstvo Zemědělství a Státní zemědělský in-
tervenční fond. Nově navržená metodika zjed-
noduší možnost získání finanční podpory pro 
Vaše projekty.

LT

PŘEDSTAVUJEME úSPĚŠNÝ PROJEKT 
V PRVNÍ VÝZVĚ LEADER 2008: 
ZáCHRANA HRUSICKéHO KOSTELA

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                                                                  strana 14 Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                                                                  strana 15

SPOLUFINANCOVáNO 
EVROPSKOU UNIÍ

EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM 
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

SPOLUFINANCOVáNO 
EVROPSKOU UNIÍ

EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM 
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

Fotografie v pravém sloupci: 
Stav zdi a krovu je z bližšího pohledu havarijní, fotografie z léta 2008 jasně dokládají potřebnost 
oprav, k nim přibude ještě zásadní oprava krytiny a zdí vstupní brány. 
Tři snímky přibližují činnost Klubu Kvítek ze soutěží v parajezdectví.

Hrusický kostelík z Ladových obrázků je tu 
a bude tu navždycky. Nedovedeme si předsta-
vit, že by se mohl pohnout. Na každém obráz-
ku vypadá tak pevně a ani při zběžném pohle-
du od dálnice či z návsi člověku nepřipadne, 
že je něco zásadního v nepořádku. Kostelík, 
poprvé zmiňovaný v roce  1205, však potřebu-
je naléhavou opravu zdí, krovů a krytiny. Vlh-
kost se dostala už do stropu a zdí. A proto-
že naše vlhkost je spíše povahy chemické, ve 
zdech reaguje a působí závažné změny. O kos-
telíku jsme už několikrát psali, ale teď mů-
žeme jasně: Kostel sv. Václava dostal v první 
výzvě LEADER v minulém roce 1 174 000,- 
Kč z EU a z národních zdrojů. Samozřejmě, 
že opravy budou pravděpodobně stát více než 

rozpočtovaných  1 300 000,- Kč, ale tento zá-
klad je dobrým příspěvkem pro ochotné reali-
zátory. Žadatelem je římskokatolická farnost, 
která je spravována z Mnichovic. Odborné zá-
ležitosti garantuje stavební technik Arcibis-
kupství pražského. Za nimi od začátku aktivně 
stojí hrusický pan starosta. Žádost zpracováva-
lo MAS Servis Říčansko, o.s.

venkově. Tyto fiche budou vyhlášeny v druhé 
výzvě 2009 v měsíci dubnu. 
Konzultace projektových záměrů (do všech 
operačních programů) probíhají v kanceláři 
MAS Říčansko o.p.s. Masarykovo nám.6, Ří-
čany ve dnech: út 8-17, čt 8-17 a pá 8-17 nebo 
po telefonickém objednání mimo tyto hodiny. 
Tel: 323 606 881 a 774 780 141 sl. Zoubková, 
mail: kancelar@ricansko.eu

Za tým MAS Říčansko L. Třeštíková

úSPĚŠNé PROJEKTy 
NAJDEDTE NA 
INTERNETOVé STRáNCE 
www.MAS.RICANSKO.EU,
SLEDUJTE PRŮbĚH 
VÝZVy 1/2009

vyhlašovatel název výzvy termín 
uzáv rky oblast podpory kontaktní informace

Nadace eský literární fond Nada ní program pro rok 2009 13.2.2009
kultura, vzd lávání (podpora vydání 
p vodní prózy, esejistického textu, apod.) www.nclf.cz 

Ministerstvo pr myslu a 
obchodu R

Opera ní program Podnikání a 
inovace - Program Školící 
st ediska 28.2.2009

vzd lávání a podnikání - prost ednictvím 
zajišt ní kvalitního zázemí pro realizaci, 
organizaci a ízení vzd lávání, 
personálních inností a dalších aktivit 
souvisejících s rozvojem lidských zdroj , 
zvýšit konkurenceschopnost podnik  a 
podnikatelských subjekt

www.mpo.cz  

Nadace rozvoje ob anské 
spole nosti

Blokový grant pro NNO 
Finan ních mechanism  
EHP/Norska - Zlepšení života 
v komunitách prost ednictvím 
aktivit a služeb NNO 9.3.2009

Rozvoj multikulturního prost edí v 
komunitách, Posílení lidských práv a boj 
proti diskriminaci a rasismu, Podpora d tí a 
mladistvých se specifickými problémy, 
Ochrana životního prost edí 

www.nros.cz 

Nadace eský hudební fond Výzva k p edkládání projekt 31.3.2009 kultura, vzd lávání (hudba) www.nchf.cz 

Nadace partnerství
Strom života - malé granty do 
20.000 K 28.8.2009

životní prost edí - podpora výsadby strom  
se zapojením ve ejnosti www.nadacepartnerství.cz 

Dota ní p íležitosti pro rozvoj í anska

Nenápadný domek s klubovnou a stájí na kon-
ci Ondřejova, přes silnici pastviny a na nich 
tři koníci, to je království neziskové organiza-
ce s názvem Klub Kvítek. V Ondřejově sídlí 
již osmým rokem. Její zaměření je na  parajez-
dectví  tj. jezdecký výcvik handicapovaných  a  
soutěže v paradrezuře. Je to jediná organiza-
ce  v celé České republice, která je takto vý-
hradně zaměřená  - jak hloubkou práce s han-
dicapovanými dlouhodobou a individuální péčí 
– a také organizováním a koordinací seminářů 
a soustředění, národních i mezinárodních závo-
dů a mistrovství ČR v paradrezuře. Členka klu-
bu MUDr. Kulichová je mezinárodní klasifi-
kátor handicapu pro jezdectví FEI (mezinárod-
ní jezdecká federace) a loni se zúčastnila coby 
klasifikátor Paralympijských her. 
Jak říká paní Zenklová, předsedkyně klubu 
a trenérka, i postižení lidé mohou díky pev-
né vůli a úsilí něco dosáhnout. Možnost ukázat 
druhým své dovednosti jim velmi zvyšuje sebe-
vědomí a také motivaci svůj handicap překoná-
vat. Pomáhá jim k tomu i vztah s dalšími zá-
vodníky a vzájemný příklad. V práci s koňmi 
dochází také k intenzivní rehabilitaci, neboť je 
třeba vyrovnat se s přenosem pohybu ze zvíře-
te na jezdce. Při závodech se pak hodnotí para-
jezdci v podstatě  stejně jako jezdci zdraví – jen 
obtížnost úloh je přizpůsobena handicapu jezd-
ců. Profesionální přístup postižených dokazuje 

i fakt, že na mezinárodních závodech si jezd-
ci mohou koně na start zapůjčit. Na koních 
z Onřejova tak závodili například slepá dívka 
z Německa či vozíčkář z Finska. Jde jak o prá-
ci jezdce tak i „šikovnost“ koně, který se musí 
vyrovnat s handicapem, který nezná. A někteří 
handicapovaní jezdci úspěšně startují i v soutě-
žích pro zdravé. 
Koně z Klubu Kvítek nejsou speciálně vybraní, 
ale jsou pečlivě připravovaní. Prošli klasickou 
drezúrou a závody; důležité je pro ně možnost 
uvolnění – velkého výběhu. Opravy stávajících 
ohrad, klubovny a zázemí lidí i koní se věří-
me podaří podpořit z programu rozvoje venko-
va Leader. Snem členů Klubu Kvítek je zlepšo-
vat možnosti tréninku handicapovaných např. 
malou krytou jízdárnou pro práci ve špatném 
počasí  a dalším zlepšováním zázemí. Na tyto  
plány je však třeba peníze ještě sehnat.  Se-
tkat osobně se s členy klubu můžete např. 28.2. 
v Ondřejově na besedě o paradrezuře,  na dět-
ském dni na Ondřejovské hvězdárně, na mezi-
národních závodech v Praze na Císařském os-
trově 16.-18.10.2009 nebo se můžete přijít po-
dívat jen na běžný trénink. Máte-li zájem pro-
jekt podpořit, ozvěte se MAS Říčansku nebo 
na kontaktech na www.kvitek.org

LT 

MAS PŘEDSTAVUJE PARTNERA: KLUb KVÍTEK

V NOVéM ROCE 
NOVé MOžNOSTI 
REALIZOVAT 
PROJEKTy
Místní akční skupina Říčansko dostala i pro le-
tošní rok peníze na projekty s realizací v na-
šem kraji. Celkem tento rok budou podpořeny 
projekty za 9 057 523Kč. Jak jsme informova-
li v posledním čísle Zápraží roku 2008, první 
výzva právě proběhla – 30.ledna byl ukončen 
příjem projektů spadajících do záměrů Fiche 
3 a Fiche 4. Jde o investice v oblasti Obno-
vy a rozvoje veřejné infrastruktury (Fiche 4) 
– tedy projekty týkající se zázemí volnočaso-
vých aktivit, sociální a kulturní sféry  a v ob-
lasti Obnovy a rozvoje vesnic (Fiche 3) – týkají-
cí se obnovy veřejných prostranství, chodníků, 
komunikací, čekáren atp. Tyto záměry byly vy-
brány jako prioritní pro Říčansko při zasedání 
pléna MAS Říčansko v prosinci 2008 a bylo na 
ně vyčleněno celkem 6,5mil Kč. 
Jako další potřebné investice pro rok 2009 
byly partnery vybrány ještě Fiche 5 – Roz-
voj a uchování kulturního dědictví, tedy obno-
va kulturních objektů, parků a alejí a vytváře-
ní nových expozic či studií obnovy a využití 
kulturního dědictví - a Fiche 6 – Vzdělávání 
– vzdělávací aktivity podporující podnikání na 



Nanečisto

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                                                                  strana 16 Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                                                                  strana 17

(O zařazení České republiky do evropských 
struktur)

 Evropská unie, tak jako společnost samotná, 
procházela od samého počátku mnohými pro-
měnami. Musela stát na velice pevném zákla-
du, a to hned na čtyřech nosných pilířích, zná-
mých pod názvy Evropské společenství, Evrop-
ské společenství uhlí a oceli, Evropské hospo-
dářské společenství a Euroatom. Nově vzniklá 
Unie byla vystavěna na úrodné půdě demokra-
tických zásad a svou železnou vůlí změnit Evro-
pu do svého vnitra vtahovala nové a nové státy 
dychtící po tom, zařadit se mezi elitu. Společ-
ně s nimi ale přicházela i další pravidla a hlav-
ně mnohem přísnější kritéria pro přijetí. Bylo 
to možná proto, že by Unie příliš tloustla a za 

poslední roky přibrala nadměrně. Získat člen-
ství v Evropské unii bylo tedy teď pro některé 
země pouhým růžovým oparem, pro další jen 
zase o kus delší cesta.
Těžko soudit, co se odehrávalo v hlavách po-
litiků, či jaké myšlenkové pochody jimi pro-
cházely. Zdá se však, že pocit prestiže vyvolal 
v jejich šlechetných srdcích vlastenectví a tou-
ha po blahu země způsobila ještě větší zapá-
lení pro věc. Více vypitých šálků kávy, více 
rozčilování, popravení starých osvědčených 
metod a vysazování nových, těch revolučních 

a pokrokových. Na hrášku klečela celá republi-
ka dlouhých devět let, s koleny bolavými. Na-
konec se ale přeci jen dočkala. Pěknou řádku 
let jsme měli dostatek času na to předvést, že 
jsme s to postavit se i vedle takových veliká-
nů a hospodářských tahounů, jako je Němec-
ko nebo Francie. Trnitou stezku dokazování se 
přitom možná ani nevyplatilo vyšlapávat, ne-
boť přes všechnu snahu v očích některých Moc-
ných států zůstáváme malou zemičkou, repub-
ličkou nehodnou převzít štafetu některých vý-
znamných událostí a zodpovědnost s nimi sou-
visející na svá bedra.
 Předsednictví Evropské unii se ale mezi tako-
vé velké příležitosti počítat dá. Dostali jsme 
šanci po první polovinu příštího roku ukázat, 
čeho jsme schopni. Možnost, ač váhavým kro-

kem, vystoupat po těch několika prvních scho-
dech a vydat se ke stupínkům vyšším. Vydá-
me se znovu vstříc ostatním. Znovu se posluš-
ně ohneme jako vrbové proutky v závanu sil-
ného větru, poslechneme rady cizích, ale o to 
chytřejších, poučíme se z chyb vlastních.
 Evropě to osladíme. O pravdivosti této věty ani 
v nejmenším nepochybuji, právě naopak. Aby-
chom nepřesladili.

Eva Lehovcová, Gymnázium Říčany 4.A

Seriál cestopisů v angličtině na pokračování, 
dnes s hádankou

By Jan Liska

When I first heard that there are awesome whi-
tewater sections on the White Nile river in 
Uganda it immediately became my dream to 
go there. I had already done kayak trips to the 
Alps so I really wanted to go to an exotic des-
tination. I persuaded some of my friends to go 
there with me.

Before we went there we had to get proper va-
ccination particularly against yellow fever, he-
patitis and typhus. We started our journey be-
fore Christmas 07 in Vienna. From Vienna we 
flew to Entebbe (the airport in Kampala-the 
capital of Uganda) via Dubai.
We all expected very hot climate and it was 
therefore quite surprising to realize that the 
temperatures were around 27 degrees and it re-
ally felt like a perfect summer day all the time. 
The first thing you realize when you leave the 
airport is that there are lots of guns in Uganda 
because you can see that almost every second 
man has a Kalashnikov, a shotgun or at least 
a spear or a bow. The Ugandans are, however, 
very friendly and relaxed.
When we arrived to the camp we were ama-
zed by the beauty of the nature. You can see 
many species of birds, monkeys and flowers all 
around you, especially close to the river.
The River Nile is even at its source a magnifi-
cent giant. Usually it is four or five times wider 
than Vltava in Prague. The rapids are perfect 
for kayaking and you can really enjoy your-
self and meet many people from all over the 
world.
We also walked a lot through the countryside 
and watched the everyday life of the Ugandans 
and we even used the public transport mini-
buses. At one point there were 28 people in 
our minibus which was designed for 14! The 
Ugandans are experts on transport, though, so 
you can rely on the public transport even more 
than in Prague, there are lots of minibuses and 

boda-bodas (motorcycle taxis) waiting to take 
you anywhere you like.
Uganda is certainly a very interesting country 
and I would recommend it to anyone who wants 
to see the real Africa.
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Pro Zápraží připravuje kolektiv lektorů jazyko-
vé školy Linda www.skolalinda.cz

CESTUJEME S LINDOU - UGANDA - THE SOURCE OF THE NILE

EVROPĚ TO OSLADÍME

Nanečisto

Takový je název projektu Odborného učiliště 
Kunice, který byl realizovaný žáky a učiteli ve 
školním roce 2007/2008 v rámci Státního pro-
gramu environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty (EVVO). Cílem a obsahem projektu 
bylo vytvořit pro žáky učiliště poznávací a na-
učnou stezku a poznávací záhony.  Aktivně je 
zapojit do realizace prací spojených se založe-
ním poznávacích záhonů, které budou součástí 
naučné stezky. Naučná  stezka i poznávací zá-
hony budou využívány  při vyučování odbor-
ných předmětů a odborného výcviku, při pro-
jektovém vyučování již tradičně realizovaném 
u příležitosti Dne Země a též při realizaci  dal-
ších aktivit školy /sportovně turistický kurz , 
akce výchovy mimo vyučování/. 

Finanční prostředky na realizaci projektu byly 
získány od MŠMT v rámci rozvojového pro-
gramu ve vzdělání Podpora environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve ško-
lách v roce 2008.
S realizací projektu jsme začali ihned po zve-
řejnění výsledků o přidělení dotace v květnu 
2008. Nejprve začaly na zahradě v objektu uči-
liště Všešímy 18  probíhat přípravné práce po-
třebné pro vytvoření naučné stezky.  
Na pracích souvisejících s přípravou pozemku 
pro poznávací záhon – vytýčení záhonu, zpra-
cování půdy, obohacení půdy o substrát a ra-
šelinu (vzhledem ke kvalitě stávající půdy byla 
nutná její kultivace), natažení černé netkané 
textilie na záhon – se vystřídali všichni žáci 
učiliště, protože se často jednalo o práci ná-
ročnou a zdlouhavou, bylo potřeba dostatek fy-
zických sil i dobré spolupráce. Většina žáků se 
pod vidinou díla, které jim vzniká pod ruka-
ma, práce zhostila  s velkým nadšením a s pří-
kladným pracovním nasazením. Největší záslu-
hu samozřejmě nelze upřít žákům oboru vzdě-
lání  Květinářské a aranžérské práce, kteří se 
pod vedením svých učitelek odborného  výcvi-
ku skvěle ujali i samotné výsadby rostlin na po-
znávací záhon a následného zamulčování kůrou 
mezi jednotlivými stromy a keři. 

V projektu bylo též pamatováno na vzdělávání 
žáků. V posledním červnovém týdnu jsme pro-
to společně se žáky navštívili Podblanické eko-
centrum Vlašim, kde jsme se zúčastnili akce 
věnované  problematice životního prostředí 
a jeho ochrany. Jednalo se o workshop, při kte-
rém se žáci s danou problematikou seznamova-
li v exteriéru, přímo v zahradě zámku ve Vla-
šimi, v blízkosti tamního potoka a řeky. Pouze 
konečné vyhodnocení práce probíhalo v budo-
vě Ekocentra, a proto se tato akce  setkala s ve-
lice kladnou odezvou ze strany žáků. 
V dubnu 2009 v rámci školního projektu envi-
ronmentálního vzdělávání ke Dni Země bude 
oficiálně otevřena veřejnosti a především ostat-
ním školským zařízením v regionu učiliště na-
bídnuta Naučná stezka. 
O otevření a zpřístupnění Naučné stezky Vás 
budeme informovat na webových stránkách 
školy – www.oukunice.cz, kde můžete nalézt 
i další infomace o projektu.  

Ing. Eva Černotová 
koordinace a realizace projektu

Mgr. Eva Divíšková 
materiálně technické zajiště-

ní a realizace projektu

ZAHRADOU ZA POZNáNÍM A OCHRANOU

14. únor je slaven jako den všech zamilovaných. 
Tento americký svátek vznikl na základě legen-
dy, která má křesťanskou i pohanskou podo-
bu. Známější je však verze křesťanská , která 
se odehrává ve 3. stol.př.n.l., za vlády římské-
ho císaře Claudia II. Svatý Valentýn byl řím-
ský kněz, který nedbal na císařův zákaz a taj-
ně oddával zamilované páry. Za tyto skutky 
byl uvězněn a odsouzen k smrti. Legenda ješ-
tě uvádí, že před popravou stihl napsat milost-
ný dopis jisté ženě, a tak vzniklo první valen-
týnské přání. 
Ve Spojených státech byla první valentýnská 
přáníčka vyrobena v devatenáctém století a tato 
tradice stále přetrvává. U nás je často Valentýn 
odsuzován jako uměle vytvořený svátek. I pře-
sto ho tisíce párů rok co rok slaví, aby si vy-
jádřily city, které k sobě cítí. Mezi nejčastější 
valentýské dárky patří přáníčka, plyšáci, slad-
kosti a spodní prádlo. Na příklad ve Skotsku 
věří, že jméno své vyvolené si mladíci vytáh-
nou na lístečku z klobouku, v Anglii byli lidé 
dříve přesvědčeni, že 14. února si ptáci volí 

své partnery. Zejména holubi a holubice, kteří 
jsou známí tím, že se páří na celý svůj život jen 
s jedním partnerem, podobně jako labutě. Pro-
to jsou holubi a labutě symbolem věrnosti.
Udělala jsem si ve svém okolí menší anketu, 
abych zjistila, jaký názor mají lidé různých 
generací na tento ,,dovezený“ svátek. Říčan-
ská veřejnost se vcelku shodla na tomto názo-
ru : Když už slavíme Dny matek, žen, otců, 
dětí, dokoce i pracujících..., proč neslavit i den 
zamilovaných?  
Věřím,že lásku většina z nás projevuje svým 
partnerům mnohem častěji než jednou za rok. 
Valentýn nám má pouze připomenout ono silné 
pouto, které nás spojuje.

„Láska je jako sněhová vločka. Když si mys-
líš, že ji pevně držíš, roztaje...“
                                                                                               

Karolína Sochorová 
(3.A , Gymnázium Říčany)

TAKé SLAVÍTE SV.VALENTÝNA?

Tomáš Fenyk 

Tehovečtí
Energičtí
Hasiči
Opravdu
Vytrvale a
Emotivně
Cákali!

Daniel Bedrníček 

Malá
Upravená
Klikatá
A
Řádně
Opečovávaná
Víska

Daniela Toulcová

Překrásná Libuše
Radostnou zprávu zvěstovala
A takto pravila :
Hoj! Vidím město veliké
A jeho sláva hvězd se bude dotýkat!

Dorota Šimonová

Říčka podobného jména
I tři rybníky,
Černý les
A
Náměstí.
Y to jsou naše Říčany!

Lukáš Pacovský

Říčka tudy protéká,
Íhahá nedaleko kůň zařehtá.
Časem však nic z toho není
A v rušné městečko se to tu mění.
Na náměstí se vše semele,
Yak na radnici, tak v kostele.

Ivana Krejčířová, třída 3.A

V sobotu a neděli zde
Obvykle bývá nádherně.
Jako 
Kdyby neexistoval
Okolní svět.
Vy si tu můžete odpočinout.

báSNĚ – 
AKROSTICHy 
STUDENTŮ 
1.A GyMNáZIA 
ŘÍČANy

STUDENTSKÉ STRÁNKY



U jednoho stolu Kořeny
FARáŘSKé SLOVO 
Když se sejde velká rodina, občas už jeden 
s druhým neví, jak jsou vlastně příbuzní. Po 
chvíli vysvětlování odpadají zvláště ti nejmlad-
ší. Nebo naopak zírají. Když se sejdou křes-
ťané, je to hodně podobné. Na uhříněveské 
kruchtě (to je krásné slovo pro prosklený kos-
telní balkón) se v půlce ledna sešli křesťané 
z několika církví pražských a mimopražských, 
my říkáme ze Zápraží. Uhříněveský Otec 
Gerndt, petrovický farář Otec Převrátil, dva ří-
čanští v bílých řádových oděvech, Otec  Buchta 

a Vágner. Tedy všichni dostupní římskokatolič-
tí duchovní. Usměvavý Josef Hejnic z hostivař-
ského Křesťanského společenství, domácí čes-
kobratrský farář Pír (jež však musel ulehnout) 
a nakonec i pisatel těchto řádek. 
Všichni mají něco společného a dovedou si 
o tom dlouze povídat. Každý je zastáncem ji-
ných zvyků, což je zajímavé a pro církev jako 
takovou vlastně užitečné. Ač nám různost lidé 
vytýkají, ona má svou logiku. A každý z těch 
jmenovaných mužů je něčím zajímavý. Tak 

například petrovický františkánsky prostý fa-
rář Miloš František Převrátil o sobě říká, že 
bydlí na faře, která byla dříve obecní pastouš-
kou. Je to plesnivý domek, ve kterém není sou-
kromí. Farář se ráno budí s ucpaným nosem, 
protože je alergický na plísně a vlastně se dusí, 
sotva přijde domů. Tam, co spí, byl dřív chlív, 
ve kterém byli dva volové. Teď je tam prý jen 
jeden... A všem lidem dobrá vůle a dobrý nový 
rok!

Daniel Kvasnička

LORETA V PyŠELÍCH

V malebné krajině středního Posázaví, třicet 
kilometrů jižně od Prahy na návrší obráceném 
k jihu se rozprostírá dnes již město Pyšely. Jeho 
jedinečnou dominantou na návrší zvaném „Ža-
biška“ (419 m.n .m.) je Loretánská kaple.  Le-
tošního roku 2009 tomu bude 310 let, co ji na 
tomto místě dal postavit hrabě František Anto-
nín Halleweil, majitel pyšelského panství. Byl 
jednou z nejvýznačnějších osobností v dějinách 
Pyšel. Zasloužil se také o to, aby byly Pyšely 
povýšeny na město a to v roce 1703.
Loretánská kaple je jednoduchá barokní stav-
ba, napodobenina „Santa Kasy“ v městě Lore-
tu v Itálii.  Byl to, jak se píše v kronikách, pů-
vodní „Svatý domek“ v Nazaretu, kde Panna 
Maria přebývala, zde ji navštívil archanděl Ga-
briel a zvěstoval narození Mesiáše.  Dále legen-
dy praví, že „Svatý domek“ byl přenášen andě-
ly na různá místa, až zůstal stát v Loretu.
Ve 14. století toto místo začalo být navštěvová-
no mnoha poutníky, papež Kliment se obával, 
aby domek nebyl poškozen, a tak dal kolem 
něj  obestavět ještě jeden plášť, a to z mramo-
ru s honosnou výzdobou, na které  se podíleli 
nejlepší umělci a architekti.  Uvnitř zůstal Do-
mek tak, jak býval původně. Cihlové zdi mís-
ty neomítnuté, místy se zbytky fresek s posta-
vami světců.  Od té doby vzniklo mnoho sta-
veb loretánských kaplí po celém světě, i v Če-
chách a na Moravě. Kdo byl stavitelem pyšelské 
Lorety není známo, jistě se dobře vyučil u mi-
strů v Itálii. Loreta má také dvojí plášť, uvnitř 
jsou cihlové stěny se zbytky omítky, na kterých 
jsou imitace starých freskových obrazů s posta-
vami světců. Za prostým oltářem je dřevěné 
mřížové pažení se schody po stranách. Na dve-
řích jsou namalovány erby hraběte Halleweila 
a jeho manželky. Za mřížemi je výklenek, kde 
bývala socha Panny Marie Loretánské. Orámo-
vání bylo ze skleněných svícnů s paprsky a hla-
vičkami andílků.
U stropu Lorety je zavěšena dělová koule. Dal 
ji sem umístit sám hrabě Halleweil jako projev 

díků Panně Marii,  že při vpádu švédských 
vojsk byla tato koule vystřelena na jejich dům, 
aniž by jej poškodila.
K Loretě a obrazu Panny Marie lidé vzhlíželi 
s velikou úctou a nadějí. Na základě několika 
zázračných uzdravení nemocných lidí, odvrá-
cení morové rány z tohoto kraje, byla připiso-
vána Panně Marii velká zázračná moc. Lore-
ta se stala vyhledávaným poutním místem až 
do doby, kdy se ujal vlády rakouský císař Jo-
sef II, který vydal nařízení o zrušení klášterů 
a církevních objektů, jako byla pyšelská Lore-
ta. V roce 1781 k tomu skutečně došlo. Kraj-
ským komisařem byla pyšelská Loreta uzavře-
na a zapečetěna. V Pyšelích nastaly zlé časy. 
Lidé se houfně scházeli u Lorety, naříkali, bě-
dovali, chtěli trhat pečetě.
Loretu ale zachránilo jiné rozhodnutí stejného 
císaře. Zakázal pohřbívat na hřbitovech upro-
střed obcí, což byl případ Pyšel. Byl zrušen 

hřbitov u kostela a byl  zřízen hřbitov u Lorety 
a 1789 byl vysvěcen. Loreta byla přeměněna na 
hřbitovní kapli, a tak byla zachráněna.
Byla opět svědkem prosebných procesí, po-
hřbů, Svatováclavských oslav, zapalování ohňů 
k výročí upálení Mistra Jana Husa a velkých 
slavných poutí. 
Její odlehlá, i když krásná poloha způsobila, 
že byla několikrát vykradena. Už v 19. stole-
tí, jak píše pyšelských kronikář František An-
tonín Pokorný, byl okraden Mariánský  obraz 
o zlaté a stříbrné mince a jiné cenné předměty, 
které tam darovali věřící a bylo poničeno zaří-
zení kaple.
V nedávné době byla kaple opět několikrát na-
vštívena zloději a vandaly, kteří odnesli a zniči-
li to, co tam ještě zůstalo. Naštěstí před tím byl 
předměty historické hodnoty uloženy v Muzeu 
a v Pražském arcibiskupství.
V roce 1999 k 300letému  výročí od postave-
ní Lorety, byla v Pyšelích  uspořádána výstava  
Pyšelským muzeem těch předmětů, které jsou 
v úschově v Muzeu a na Pražském arcibiskup-
ství. K tomu výročí byla nákladem JUDr. Ivo 
Koudelky a přispěním pyšelských občanů ob-
novena fasáda, střecha a věžička Lorety  a  za-
budováno večerní osvětlení kaple. 
Loreta opět ožila, pořádají se zde poutě, a to 
první neděli v červenci, dále výstavy obrazů 
a oslavuje se tu konec roku.

Zdena Srnská, zpracováno podle knih
Antonína Podlahy a Františka Pokorného 

Foto Jakub Tabery
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DObROU NOC – DObRé RáNO!
„Jakpak ses vyspinkala?“ ptá se každé ráno ba-
bička své desetileté vnučky. „Dobře“, říká kaž-
dé ráno holčička s plnou pusou a dívá se z okna 
na honící se kosy. Nechápe babiččin ranní slov-
ní rituál. Babička je spokojená, všechno je, jak 
má být. O dva roky později však na babiččinu 
otázku odpoví „nic moc“. Babička trochu zne-
jistí a začne se vyptávat. Chytrá vnučka obje-
ví zájem a vymyslí pár důvodů. Na konci celé-
ho procesu je spokojená babička, 
spokojená vnučka a nový dětský 
pokojíček. Jen tatínek se trochu 
ošíval… 
Zdravý spánek považujeme za je-
den z nejcennějších darů, kte-
rý nám byl dán. A podobně jako 
chceme jíst zdravě, hýbat se zdra-
vě, toužíme se také zdravě vyspat. 
Kromě toho, že kvalita spánku zá-
visí na našem psychickém rozpolo-
žení, teplotě, obsahu žaludku nebo 
dostatečné únavě, je také závis-
lá na typu podložky, na které spí-
me. Klademe si otázku, která mat-
race je nejlepší – tvrdá, měkče-
ná, s péry nebo s tvarovou pamětí? 
Vyzbrojeni spoustou otázek odcházíme do Cen-
ter spánku a těšíme se, že si domů odneseme tu 
pravou. S hrůzou však zjišťujeme přemíru na-
bídek a odnášíme si hlavně zmatek a nerozhod-
nost. S výběrem nové matrace je třeba si tro-
chu pohrát. Neměla by být příliš měkká, ale ani 
tvrdá. Naše tělo není ze dřeva, a proto je po-
třeba, aby se podložka tvaru našeho těla trochu 
přizpůsobila. Proto je matrace s předpruženou 
vložkou považována za vyhovující, navíc je vět-
šinou dimenzována na zatížení podle hmotnosti 

těla. Každá matrace by měla mít pevný větra-
telný podklad. Za nevhodné se považují mat-
race se zabudovanými péry. Obecně lze říci, 
že člověk by si měl vybrat podobnou kvalitu 
matrace, na které spal doposud, pokud netrpěl 
po ránu bolestmi zad. V případě vertebrogen-
ních obtíží bychom měli nejprve hledat odpo-
věď na otázku, co je příčinou. Ne zas tak čas-
to je totiž důvodem špatná matrace. Spíše jde 

o kombinaci faktorů: přetěžování pohybového 
aparátu, nevhodné polohy při spánku, nadměr-
né psychické zátěže a nakonec možná i špatné 
podložky. Při rozhodování o typu matrace by 
samozřejmě bylo nejlepší ji nejprve vyzkoušet. 
Bohužel zatím nevím o Centru zdravého spán-
ku, které by umožňovalo matraci přes noc otes-
tovat či alespoň zapůjčit. Jistě by tak vznikly 
velice zajímavé objekty, které by byly vyhledá-
vány nejen koupěchtivými bezdomovci.

Dalším neméně důležitým aspektem je poloha 
při spánku. Setrváváme-li delší dobu v jakéko-
li extrémní poloze, většinou se nakonec proje-
ví nějaká bolest. To se nejčastěji stává při spa-
ní vleže na břiše, neboť krční páteř je při této 
poloze maximálně rotována. Proto se při boles-
tech krční páteře, ramen, hlavy, nebo při zá-
vratích spánek vleže na břiše nedoporučuje. 
Další otázkou je podložení hlavy ve spánku. 

Poměrně rozšířená, ale ne úplně 
pravdivá, je představa, že polštář 
by měl být co nejmenší. Ve sku-
tečnosti je velikost podložky pod 
hlavou závislá na tvaru horní pá-
teře. V lehu na zádech i na boku 
má polštář podkládat hlavu tak, 
aby nedocházelo ani k předklonu 
ani k záklonu. Postavení krční pá-
teře vleže si můžete ověřit jedno-
duchým testem: položte se na záda 
a bez napětí se podívejte vzhůru. 
Pokud hledíte kolmo na strop, je 
hlava zakloněná a tudíž je potřeba 
ji při spánku podložit. Při správ-
ném nastavení krční páteře vleže 
na zádech by měl úhel pohledu sví-

rat s polohou těla asi 60 stupňů. 
Dobrý spánek patří k životu v plném zdraví. 
Babičky to vědí. Zeptejte se jich.
Přeji vám šťastný nový rok a každou dobrou 
noc.

                            Mgr. Štěpánka Vojtová

VZKAZ CESTOVCE
Znáte to, chcete udělat radost, třeba pod stro-
meček, a protože tradičně vyrážíte za nákupy 
do Polska, necháte se zlákat nabídkou jedné ří-
čanské cestovní kanceláře na výlet do Jelenie 
Góry, nakupovacího ráje mimo jiné oblečků pro 
děti. Vyrazila jsem takto s kamarádkou v listo-
padu. Když jsme dojeli na místo, všude bylo 
pusto a prázdno, obchody a trhy zavřené. Po-
láci slavili státní svátek, což naší cestovní kan-
celáři nějak uniklo. Průvodkyně se nás snaži-
la zlákat na prohlídku tamních pamětihodnos-
tí a tvářila se, že jsme kulturní barbaři, když 

nás nezajímají klenoty kultury polské a poslé-
ze náchodské. Ale vnucujte někomu zmrzlinu, 
i když ji má rád, když byl natěšený na řízek! 
Pro příště doporučuji vyrazit třeba na tulipány 
do Holandska, nejlépe v prosinci. Nebo takový 
zájezd na Šumavu spojený se sběrem hub v led-
nu? Hitovka by mohl být zájezd lyžařský v půl-
ce července, řekněme do Krkonoš. 
Ale vážně – nebudu se zlobit, když mě cestov-
ní kancelář vzkáže, že s ní mohu jet do Polska 
někdy příště, zadarmo nebo s výraznou slevou. 

Nebo se aspoň – což je bohužel tak nečeské – 
omluví a uzná chybu. 

MV

Náš prostor pro vzkazy je tu proto, abyste moh-
li decentní formou upozornit někoho na něco, 
co se vám nelíbí. Těšíme se na vaše další řád-
ky, na základě kterých se nad sebou třeba ně-
kteří z nás zamysli. A klidně si naše články vy-
střihněte a dotyčnému to pošlete. Nebo připích-
něte na nástěnku.
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Co nás pálí
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PETICE
Podpoří zastupitelé Říčan petici za vyřešení 
dopravní zátěže na Černokostelecké?
Sběr podpisů petice za vyřešení dopravní zá-
těže na Černokostelecké pokračuje

O vytvoření petice za vyřešení dopravní zátě-
že na Černokostelecké jsme už v Zápraží infor-
movali. Kutnohorská výpadovka (postupně ne-
soucí řadu jmen Černokostelecká, U Chirany, 
U Mototechny, Pražská, Kutnohorská, Praž-
ská) je registrována jako silnice I.třídy, kte-
rá je určená pro dálkovou tranzitní dopravu. 
V úseku silnice od Říčan po Vyžlovku projíž-
dí v současnosti až 20 000 motorových vozi-
del denně. Podíl tranzitní dopravy činí zhru-
ba tři čtvrtiny. 
Množství dopravy mezi Říčanským regionem 
a pražskou aglomerací každým rokem narůstá. 
Důvodem je zvyšování počtu nákladních auto-
mobilů (zejména kamionů, které tudy projíždě-
jí i v nočních hodinách) a intenzivní rezidenč-
ní výstavba v Říčanech i přilehlých lokalitách 
směrem na východ. 
Dopravní „Studie vlivu regionální a nadregio-
nální dopravy“ (CityPlan, 2005), která byla po-
řízena městem Říčany za přispění Středočes-
kého kraje, navrhuje variantní řešení obchva-
tu Kutnohorské výpadovky v úseku Říčany 

- Vyžlovka a jeho přeznačení na silnici první 
třídy. Následné překlasifikování řešeného úse-
ku na silnici 2. třídy, otevře prostor pro další 
bezpečnostně - technická a regulační opatření, 
která v současnosti na silnici 1. třídy nelze rea-
lizovat (omezení max. celkové hmotnosti vozi-
del, zvýšené zpomalovací  prahy apod.).
Společným jmenovatelem navrhovaných vari-
ant je komplexní řešení dopravní situace v šir-
ším říčanském regionu včetně fixace varian-
ty přepokládaného řešení přeložky silnice I/2 
v celém úseku Říčany – Vyžlovka, která by 
měla vycházet přímo z plánovaného pražského 
silničního okruhu. 
Text petice s podpisovým archem je ke stažení 
na adrese http://www.sweb.cz/peticecernokos-
telecka. V případě, že nemáte přístup na inter-
net, lze domluvit získání textu petice prostřed-
nictvím telefonu 602 183 054, či zasláním SMS 
PETICE jmeno, prijmeni, adresa. Podepsané 
petiční archy je možno vložit do schránky na 
budově Městského úřadu Říčany na Masaryko-
vě náměstí, nebo donést do Infocentra v budo-
vě Staré radnice v Říčanech nebo na obecní 
úřadě v Mukařově.
Čas běží. Stavba Pražského silničního okru-
hu u Modletic již byla zahájena stavbou velké 
dálniční mimoúrovňové křižovatky (na osmém 

kilometru dálnice D1), která rovněž spojí dálni-
ci D1 a plzeňskou D5. Studie CityPlanu z roku 
2005, upozorňuje na zvyšující se riziko růstu 
zatížení Černokostelecké v návaznosti na zpro-
voznění pražského silničního okruhu.
V této souvislosti petice apeluje na nutnost 
včasného zajištění účinné koordinace tvorby 
a úprav územních plánů obcí, do jejichž katas-
trů toto řešení dopravní situace zasáhne.
Petici již vyslovily podporu řada zastupitelstev 
dotčených obcí (např. Mukařova, Louňovic 
a Vyžlovky). V Říčanech je přislíbeno projed-
nání petice v dopravní komisi města. Očekává-
me, že v případě získání kladného doporučení 
dopravní komise bude zastupitelstvo Říčan pro-
jednávat podporu petice 11.února na svém řád-
ném jednání zastupitelstva.
Předpokládáme, že po „vyslovení podpory pe-
tice“ zastupiteli Říčan, bude sběr podpisů bě-
hem února ukončen. Petiční archy budou petič-
ním výborem předány adresátům.

Zdeněk Černovský, 
za petičního výbor

Hrátky se slovy
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Slova, která máte najít:

AKCELERACE – ASFALT – ATLAS 
– AUTOKAR – AUTOMOBIL – 
BAGROVÁNÍ – BENZÍN – BETON – 
BEZPEČNOST – BISTRO – BLÁTO – 
BŘEMENO – CEMENT – CESTUJÍCÍ – 
CÍL – CISTERNA – CÍVKA – COUVÁNÍ 
– ČÁRA – ČERPADLO – ČTYŘPRUH 
– DÁLKA – DEFEKT – DIFERENCIÁL 

– DÍLO – DISPEČINK – DODÁVKA 
– DRENÁŽ – DYNAMO – DŽÍP – 
EKOLOGIE – EKONOMIE – ESPRESO 
– ETAPIZACE – EXHALACE – EXIT – 
FÁZE – FILTR – FINANCE – FINIŠER 
– FIRMA – FREKVENCE – FUNKCE 
– GEOGRAFIE – GLYKOL – GUMA – 
HALOGEN – HOSPODÁRNOST – HRÁZ 
– HŘÍDEL – HŘMOT – CHLADIČ – 
CHROMOVÁNÍ – CHUMELENICE – 
IMATRIKULACE – IMPREGNACE 
– INFORMACE – INVESTICE – 
IZOLACE – JEDNOSMĚRNOST – 
JÍDLO – JÍMKA – JINOVATKA – 
JÍZDA – KAFE – KAMION – KÁZEŇ 
– KONTROLA – KORÁB – LEDOVKA – 
LESÍK – LESK – LIMUZÍNA – LINKA – 
LOŽISKO – LŮŽKO – MAPA – MLHA – 
MONTÉR – MOPED – MOST – MOTEL 
– MOTOCYKL – NAFTA – NÁJEZD – 
NAKLADAČ – NÁSTAVBA – NÁVĚS 
– OBCHVAT – ODPOČÍVADLO – 
ODSTAVENÍ – OHBÍ – OLEJ – PARTA 
– PÍST – PLÁŠTĚ – PLYNULOST 

– PNEUMATIKA – POKUTA – PROFIL 
– PŘÍČKA – PŘIVADĚČ – PŘÍVĚS – 
RACIONALIZACE – RADAR – RÁFEK 
– REFLEKTOR – ROVINA – ROZCESTÍ 
– RÝHA – ŘAZENÍ – ŘEKA – ŘETĚZ 
– ŘIDIČKA – SILNICE – SÍŤ – SKLO 
– SMOG – SMYK – SNÍH – SOUKOLÍ – 
SPOLUJEZDEC – STROJ – SVODIDLO 
– SYPAČ – ŠASI – ŠETRNOST – ŠÍŘKA 
– ŠKRABÁK – ŠKVÁRA – ŠŇŮRA 
– ŠOFÉR – ŠOSÉ – ŠRÁM – ŠTĚRK 
– ŠVIH – TAHAČ – TACHOMETR – 
TEMPERATURA – TEPLOTA – TEST – 
TIRÁK – TLUMIČ – TONÁŽ – TRANZIT 
– TURBODIESEL – ÚBOČÍ – ÚDRŽBA – 
ÚRAZ – ÚSILÍ – ÚSPORA – UVOLNĚNÍ 
– UZAVÍRKA – VARIANTA – VELÍN – 
VĚŽ – VLEK – VOLANT – VŮZ – WC 
– WOLFRAM – ZÁLET – ZASTAVENÍ – 
ZATÁČKA – ZAVAZADLO – ZNAČKA 
– ZRYCHLENÍ – ŽÁROVKA – ŽIVICE 
– ŽLÁBEK – ŽULA 

Na ploše 30 x 31 písmen je osmi různými smě-
ry rozmístěno 170 výrazů, vztahujících se 
k dálnicím, silnicím a automobilismu a uvede-
ných v abecedně řazeném seznamu, Po jejich 
pečlivém vyhledání a úplném vyškrtnutí zbýva-
jí v síti ještě volná, nikam se nehodící písmena 
(celkem 31), v nichž se – při čtení vodorovně po 
řádcích – objeví tajenka. V ní se uvádí, v čem 
spočívá důležitost petiční akce v zájmu urych-
leného zahájení jednání ohledně variant ob-
chvatu Říčan a dalších obcí ležících při Kutno-
horské silnici. Očekáváme, že obchvat … (do-
plňte tajenkovou větu). Přejeme zdar jak petič-
ní akci, tak i luštitelům. Obojí by mělo vést ke 
zdárnému konci. 

bUDE ObCHVAT?

Převzato z www.ricansko.info

E T Z P K F A P A M O T E L A R U T A R E P M E T O N Á Ž
I S L E R I A L O E C A L U K I R T A M I E T N A L O V Š
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R R L G O S S Z V Y E F Z D M N F C R O B U Z N E I B E
O O Z T M S E T E A Í Á U O O E S N S R CH A B M R O L

D P M Í É I R Y I J R N L Z B T D B K A T U R C T O Á CH
A S S S C L O K Y L G Á K Í CH A O P Á I O U T O E T N K Í Y
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I Š N A K E Ž E V P A A A O A Y S K K V O E A K É B Á Z

Í D S L M I G O N O T B S K K Í I O Á A L G M Í R A V A
P E O O S A D E D L A I V P L L V L N Z F N B I S T R O T
L K J T K B I U S U K D A O A E A Í T E I U J O E H K R Á
Y A Í O Ž D M T Ž V J V A T D D D D W R R Í N N L R Š G
N F Z R L A A K O Í E O L S Á A O L O O A M Š K V Á R A K
U E D O T V O L D C Z R CH Á R V O L L K A K V Í C Z Á B A
L Ú A I E R N L I Í D Á O N N Á K F A U T O K A R E M A K
O R K N Á O V E W E Ž L N O R A D R E N Á Ž H Í D E L
S A Í B N T I X E S C Í E S A Z N A K A Ý S O U K O L Í
T Z S Í K Ž L Á B E K V D P T A CH O M E T R O Z C E S T Í
T K E F E D I F E R E N C I Á L U V A R I A N T A T U K O P



Poradny
ObČANSKá PORADNA
Podle čeho se určuje, kdo je vlastníkem plo-
tu, komu patří a kdo se o něj stará? 
Vlastníkem plotu, zdi či jiného ohraničení po-
zemku je zpravidla ten, kdo jej zhotovil. V sou-
časnosti není povinnost vlastníka pozemku 
svůj pozemek oplotit. V minulosti tato povin-
nost stanovena byla, pro stavby oplocení platilo 
tzv. „pravidlo pravé ruky“. (k domu patřil plot 
vpravo od vchodu). 
Dopátrat se, kdo je vlastníkem stavby plotu, je 
možné v archivní dokumentaci stavby (mohla 
by být založena v archivu příslušného stavební-
ho úřadu) či ze znaleckého posudku ke stavbě. 
Pro určení vlastníka je třeba zjistit, z které stra-
ny se v minulosti domy začaly stavět. Je nanej-
výš pravděpodobné, že první stavebník si svůj 
pozemek ohradil ze všech čtyř stran.

Jak mám postupovat, když se domnívám, že 
sousedova  žumpa  protéká  a  poškozuje můj 
zdroj pitné vody?
Pokud se opravdu jedná o žumpu a nikoliv 
o septik, ze kterého jsou odpadní vody vypouš-
těny přímo do vodního toku nebo průsakem do 
půdy, pak máte několik možností.
Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) ve 
svém ustanovení §127 uvádí, že se vlastník 
věci musí zdržet všeho, čím by nad míru při-
měřenou poměrům obtěžoval sousedy hlukem, 

prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, 
pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, 
stíněním a vibracemi. Pokud Vás tedy soused 
obtěžuje „svými“  tekutými odpady, můžete se 
tomu bránit.
Nejlepší cestou k řešení sousedského sporu je 
bezpochyby dohoda se sousedem. Jenže ta vět-
šinou není možná. Pokud tedy ústní jednání ne-
vedlo k žádnému řešení situace, můžete zkusit 
podat sousedovi výzvu k odstranění závadného 
stavu písemně.
Dalším možným krokem možnost obrátit na or-
gán veřejné moci, tedy obecní úřad s požadav-
kem, aby věc vrátil do tzv. pokojného stavu. 
Touto cestou se můžete domáhat ochrany pro-
ti komukoliv, kdo způsobuje rušení, které za-
příčiní porušení pokojného stavu (viz.§ 5 Ob-
čanského zákoníku), přičemž pokojný stav 
je stav, který zde trval před shora uvedeným 
obtěžováním.
Tímto postupem lze řešit všechny případy 
spojené s ohrožováním sousední nemovitosti, 
tedy například v případech imisí, bezprostřed-
ně hrozících škod, narušování hranic a podob-
ně. Obec může tomu, kdo pokojný stav narušil, 
uložit, aby věc uvedl do předešlého stavu. 
 Pokud soused na výzvu obce nereaguje, ne-
zbude Vám nic jiného, než se obrátit na soud, 
jelikož rozhodnutí správního orgánu, tedy 

obecního úřadu, není definitivní, ale má pou-
ze předběžný charakter. Soud není předchozím 
rozhodnutím správního orgánu nijak vázán.
Nic Vám nebrání obrátit se přímo na soud nebo 
podat současně stížnost na Krajskou hygienic-
kou správu, na odbor životního prostředí a na 
stavební odbor příslušného úřadu. 

Vztahuje  se  rušení  nočního  klidu  i  na 
zvířata? 
Pokud vás v noci obtěžuje sousedův pes ště-
káním, nejde o rušení nočního klidu, protože 
toho se může dopustit jedině člověk a ne zvíře. 
Rušení nočního klidu je přestupkem upraveným 
v zákoně o přestupcích č. 200/1990 Sb. Vztahu-
je se však opravdu pouze na člověka. K řešení 
této situace se vám ale nabízejí stejné možnosti, 
jaké jsou uvedeny v předchozí odpovědi na do-
taz. Z hlediska dokazování jste však v horším 
postavení,  protože nikdy nemůžete předem vě-
dět, kdy bude pes štěkat a kdy bude zticha. 

      Mgr. Barbora Kölblová
          Občanská poradna Říčany
      Tel.: +420 774 780 107
            www.cestaintegrace.cz
     obcanskaporadna@email.cz 
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POVÍDKA KANALIZAČNÍ
Povím Vám dobrodružný příběh o kanalizaci, 
která čekala dlouhou dobu jen v plánech pro-
jektantů, zatímco kýžený materiál, na který se 
tolik těšila, putoval z trativodů s mírným zdr-
žením přes rybník do potoků, které s velkou 
chutí ničil.
Příběh je tak trochu i o jedné paličaté starostce, 
která si umanula, že ty potoky budou jednou 
čisté a v tom rybníce přestanou hynout ryby 
a bude se zas jednou dát koupat. O starostce 
a o lidech kolem ní, kteří pomáhali, nebo byli 
alespoň trpěliví a vstřícní.  

Technici projekt kanalizace dohnali k dokona-
losti, takže prošla stavebním povolením spolu 
s čistírnou odpadních vod a vodovodem a pak 
se čtyři roky natřásala v šuplíku, kdy už ji ko-
nečně někdo postaví. Celou její dokumentaci 
nebo různé kousky ta paličatá starostka rozná-
šela po všech čertech a ďáblech – dotačních ti-
tulech -  spolu s žádostmi o financování. Po-
tkávala různé absurdity -  proč to či ono nejde. 
V mezičase se vzdala iluze, že by se vodovod 
a kanalizace stavěly najednou, když na vodo-
vod se prostředky sehnat podařilo z Operační-
ho programu Infrastruktura a ten se za rok sku-
tečně postavil a začal fungovat. Kanalizace se 
dál vrtěla v šuplíku a chtěla také udělat lidem 
dobrou službu. Záviděla vodovodu a tak sta-
rostka běhala dál – do šuplíku sáhla dvanáct-
krát, popsala hory papíru a… nepřestávala dou-
fat. Podařilo se získat prostředky od Středočes-
kého kraje na čistírnu odpadních vod, ale hro-
zilo, že do ní nebude mít co přitékat i když se 
už staví. Kanalizace vyčkávala dál.

Jednoho krásného dne, sedíc na konferenci 
MŽP a MZe o dotacích EU, poslouchala ta pa-
ličatá starostka  projev ministra životního pro-
středí, jak jsou Evropské peníze každému na 
dosah, jen vědět, jak na to… a myslela na ten 
nedočkavý šuplík a už propadala skepsi největ-
ší, že opravdu, ale opravdu neví jak na to. Za-
mračená si sotva všimla kolegyně starostky ze 
sousedství, která jen tak mezi řečí utrousila 
„Gratuluji!!“  „????? A to jako k čemu? Děláš 
si ze mě legraci? Já tu skoro brečím nad mar-
ností úsilí a ty mi gratuluješ?“  „No, jste přece 
ta obec, co dostala těch 35 mil. Kč z Programu 
obnovy venkova na kanalizaci?“ odvětila kole-
gyně překvapeně. „Hm, dobrý vtip, a to jsi jako 
vzala kde? Žádali jsme sice, ale to nemůžeme 
být my, určitě se pleteš!?“ Nicméně po hodince 
napětí a prověřování se účastníci přednášky tá-
zavě ohlíželi k předsálí, kde paličatá starostka 
hlasitě výskala a snad i trochu tančila.  

Šílenou radost vystřídala poctivá dřina, o kte-
rou se podělila s neméně paličatým místosta-
rostou a ostatními kolegy. Projekt letěl z šup-
líku ke své realizaci, řítil se přes výběrové ří-
zení, zavrtal se pod zem v podobě trubek do 
každého domu, potrápil všechny lidi připojová-
ním jímek a čerpadel i administrativou. Trub-
ky, čerpadla, bahno, papíry, předfinancování, 
úvěr, snaživci i  potížisti – zkrátka rachot – za 
5 měsíců polovina vesnice napojená na novou 
fungující čistírnu. 

A tak do vánoc zbývá pár dní, kanalizace si 
spokojeně bručí za zvuku svých čerpadel, živí 
čistírnu pod obcí, paličatá starostka plave pod 
horou papíru, které musí vykázat na všechny 

světové strany, paličatý místostarosta honí děl-
níky na mrazu, aby ještě zasypali tu či onu 
díru. 
Potok pod vesnicí se už ale tolik nestydí, když 
do něj při bobování spadne nějaké to děcko. 
Smrdí totiž o polovinu méně a ví, že příští rok 
si oddechne úplně. Příběh kanalizace pokraču-
je, jen přes zimu nabírá dechu do dalšího kola. 
Všem, kteří pomáhají k jeho happy-endu, pat-
ří veliký dík!!!       

Obec Struhařov

Obec Struhařov v roce 2008 postavila komplet-
ní mechanicko-biologickou čistírnu odpadních 
vod pro 1200 EO s laskavým přispěním Fondu 
životního prostředí Středočeského kraje ve výši 
5 mil Kč a vlastní investicí 3 mil Kč. Hlavní do-
davatel (technologie)  REC.ing spol. s.r.o.
Obec Struhařov v roce 2008 postavila I. etapu 
tlakové kanalizace o celkové délce cca 5,4km 
a 128 čerpacích jímkách. V roce 2009 pak dílo 
dokončí a zajistí tak odkanalizování celé obce. 
Projekt kanalizace realizuje díky laskavé pod-
poře Evropského zemědělského fondu pro roz-
voj venkova v rámci podopatření III.2.1. Obno-
va a rozvoj vesnic Programu rozvoje venkova 
ČR, který poskytl 90% z celkových cca 40 mil. 
Kč nákladů. Hlavní dodavatel - KNOSS s.r.o. 
                                      
Obec Struhařov tímto děkuje za poskytnuté 
dotační prostředky Středočeskému kraji a Ev-
ropskému zemědělskému fondu pro rozvoj 
venkova.

Mgr. Dagmar Fedáková

Co jsme možná nevěděli o rakovině. Jako ra-
kovinu označujeme skupinu nemocí, které se 
vyznačují nekontrolovaným buněčným dělením 
a schopností těchto rychle se dělících buněk na-
padat jiné tkáně a rozšiřovat se do jiných částí 
těla, tzv. metastázovat. Ke vzniku rakoviny do-
chází poškozením DNA geneticky nebo vlivem 
karcinogenity prostředí takovým způsobem, že 
dojde ke zhoubnému buněčnému dělení. Rako-
vina je vlastně nejtěžší porucha imunity. Osob-
ní prevence a biokorekce SPCN se proto za-
měřuje nikoliv na léčbu, ale na nepřátele imu-
nitního systému. Nezdravá strava složená z ne-
živých produktů není o kaloriích, ale o slabé 
životní síle. 
Porucha dělení buněk je zaviněna nedostatkem 
enzymů, překyselením organizmu, přítomnos-
tí karcinogenů a dalšími vlivy. Svou roli hra-
jí organické sloučeniny chlóru a fluóru, zbyt-
ky léků (léková rezidua) a další karcinogenní 
látky, jejichž počet neustále narůstá a které ne-
lze odstranit ani při výrobě pitné vody. Ve vodě 
zůstávají i po převaření. 
Významné jsou rakovinotvorné látky vznikají-
cí hnilobnými procesy obsahu tlustého střeva 
v důsledku špatného trávení a nedostatečného 
vyprazdňování. Další škodlivé látky, jako an-
tibiotika, kortikoidy, cytostatika, konzervan-
ty, atd., poškozující střevní mikroflóru v potra-
vě, poškozují imunitu. 80% imunity se tvoří 
ve střevě jako výsledek správné činnosti střev-
ní mikroflóry. Nejvíce ohrožené je tlusté stře-
vo, protože je se škodlivými látkami v přímém 
kontaktu. Tyto látky se dále vstřebávají do krve 
a šíří se po celém organizmu. Tak rakovina 

vzniká v ostatních orgánových tkáních. Většina 
druhů rakoviny je nevirového původu. Po ope-
raci se rakovina obvykle šíří dále a ozářením 
jsou poškozeny nejen rakovinné, ale i všech-
ny přilehlé tkáně. Tak vznikají další a nena-
pravitelné škody. Jedním z nepřátel imunitního 
systému je přemíra sacharidů, jmenovitě glu-
kózy. Hyperglykémie je zabiják. Jakmile je jí 
příliš, ničí naše cévy, ledviny a kosti. Tělo se 
brání proti tomuto nebezpečí i tvorbou tumo-
rů. Je to poslední pokus, záchranná brzda, jak 
se zbavit nadbytku glukózy. Ozdravnou výživo-
vou biokorekcí a změnou stravovacích návyků 
se můžeme pokusit růst tumoru zastavit. Čím 
dříve tumor objevíme, tím lépe. Pokud se zba-
víme nadbytku glukózy, dojde k samovolnému 
uzdravení a tento tumor se ztratí sám. Tumo-
rem se také tělo může bráni proti infekci v za-
žívacím traktu. Tumor produkuje živé enzymy, 
které mohou zastavit šíření infekce a vyloučit 
ji. Pak se opět ztratí sám. Když se růst tumoru 
nezastaví, je zde stále možnost operovat pozdě-
ji. Proto bychom měli zvážit operaci a odstra-
nění každého tumoru ihned po jeho zjištění. 
Vznik tumoru tedy může být paradoxně naopak 
řešením! Na druhou stranu nemusí být pravda, 
že když jsme bez lékařského nálezu, jsme zdra-
ví.  Program osobní prevence a biokorekce 
rakoviny SPCN
1. MOHUTNÁ PODPORA IMUNITNÍHO SYS-
TÉMU a detoxikace organizmu důsledným na-
sazením preventivně ozdravného výživového 
programu MOSSSPCN (VitaLifeSPCN, Chlo-
rellaSPCN, OnkoExpertSPCN), šťáva z tahit-
ského ovoce NONI dle návodu.

2. DENNĚ 2 dcl čajové houby kombuchy nebo 
3 dcl mixu:  2 dcl tibetské kefírové houby 
a 1 dcl kefírového mléka, acidofilního mléka 
a dalších dostupných kysaných mléčných vý-
robků. Při akutním stavu přidávat denně lžičku 
čisté kyseliny L askorbové (vitamin C) v práš-
kové formě.
3. VÝBĚR VHODNÝCH POTRAVIN. Při akut-
ním stavu doporučujeme denně vypít jeden litr 
čerstvé zeleninové šťávy vyrobené (nejlépe liso-
váním, kterým chráníme dlouhé molekuly en-
zymů před rozsekáním ostrými noži při mixo-
vání) především z mrkve, červené řepy, celeru, 
ředkve, zelí, brambor. Šťávu vylisujeme ráno 
a půl litru si uložíme na chladné místo k od-
polednímu použití. Mezi jídly každou hodinu 
nebo půlhodinu pijeme několik doušků, může-
me také žvýkat slunečnicová nebo tykvová se-
mena. Tato pitná kúra je zdravá i při mnohých 
jiných chorobách. 
4. Vyhýbat se stresům, navodit psychickou po-
hodu a silnou chuť a víru v uzdravení. Dokud to 
jde, doporučujeme místo utišujících léků proti 
bolesti obklady z rozemletých zelných listů. Po-
stupně přidáváme co nejvíce syrové nevařené, 
průmyslově nezpracované stravy.
Více při osobní konzultaci a při pravidel-
ných veřejných setkáních vždy poslední pátek 
v měsíci v 18.30 v učebně Kulturního středis-
ka Labuť, Říčany a v poslední středu v měsíci 
v 18.30 v salonku Mnichovická krčma. Dopo-
ručuje tým Sdružení prevence civilizačních ne-
mocí – SPCN. Tel. 603 460 424, 
e-mail v-tomek@atlas.cz, www.spcn.cz
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Senior Dům
„Felicita”

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

Neplaťte víc, než musíte! 

Helena Melicharová 
Daňový poradce 

V Jedlovci 249, Všestary
 

Účetnictví
Daňová evidence 

Mzdy 
Daňová přiznání 

Zastoupení na úřadech 

telefon: 605 105 274

BONUS: Pro stálé klienty 
daňová optimalizace 

a odklad daní zdarma !

 •  Zateplujeme střechy, půdy a těžko dostupná místa foukanou izolací
 •  Naše metoda vyžaduje minimální přípravy
 •  Během ani po zateplování nezanecháváme nepořádek
 •  Používáme certifikované materiály splňující bezpečnostní požadavky
 •  Naše izolace odpuzuje drobné hlodavce a hmyz
 •  Izolace je vysoce účinná, dlouhodobá a ekologická

      Další informace a odpovědi na své otázky můžete získat na informativní schůzce, 
      která se koná v Říčanech v konferenční místnosti hotelu Pavilon dne 12. 2. 2009
      ve dvou časech – v 19:00 a ve 20:30 hod. Občerstvení je součástí akce.

Hotel Pavilon, Bezručova 222/68, Říčany
ve čtvrtek 12. 2. 2009 v 19:00 nebo ve 20:30 hod

       RODAH-EU s.r.o., sídlo firmy: Nádražní 6, 737 01 Český Těšín
       tel. 774 447 870, email:  rodah-eu@seznam.cz, www.postavsidum.info  

Utíká vám teplo z domova? 
Hledáte jednoduché účinné zateplení?

   Firma RODAH-EU s.r.o. má pro vás řešení.

??
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Doplňková rehabilitační masáž 
na přístrojovém

termálně-akupresurním lehátku
Přijďte se přesvědčit – první masáž zdarma!

 Těším se na vaši návštěvu. 
Objednávky na čísle 608 022 406

Od března v Říčanech
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Composite

C M Y CM MY CY CMY K

NEJLEPŠÍ CENY U NÁS
I  NA NOVÉ MODELY

Spotřeba a emise CO2 pro model Fiesta 1.25/60 k: město/mimo město/kombinovaná 7,3/4,3/5,4 l/100 km; CO2: 128 g/km,
Fusion Duratec 16V 1,4/80 k: město/mimo město/kombinovaná – 8,5/5,3/6,5 l/100 km; CO2: 154 g/km. Foto je pouze ilustrační.

Plně vybavený
FordFusion Ebony

Standardní výbava:
• motor 1,4i 80k
• klimatizace
• rádio s CD přehrávačem
• 15“ kola z lehkých slitin
• el. ovl. přední okna a zrcátka
• centrální zamykání s dálk.ovl.
• airbagy řidiče i spolujezdce
• kožený volant
• přední mlhová světla

Nyní již za  249.990 Kč

Nový FordFiesta Trend

Bohatá standardní výbava:
• 5dveřové provedení
• motor 1,25i 60k
• klimatizace
• rádio s CD přehrávačem
• centrální zamykání s dálk. ovl.
• el. ovl. př.okna a zrcátka
• airbagy řidiče a spolujezdce

Již od  269.990 Kč
AUTO PALACE, s. r. o.

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

296 574 860 - 4

www.autopalace-ford.cz

Skvělé akční ceny
i na ostatní modely!

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

Nový FordFiesta v provedení Ambiente
již od 234.990 Kč

ZEA Světice, a.s.
 p r o d á

výrobní  areál  v Žernovce
(15 622 m²,  z toho zast. 

3 654 m², inž. sítě zajištěny)
Info: tel. 323 604 055-6 

mob. 604 431 113
E-mail:  zea.svetice@iol.cz

ÚČETNICTVÍ
Hana Kyselová

Tehov 74
251 01 Říčany

telefon: 724 108 627
hana.cizlerova@seznam.cz

Zpracování účetnictví
a daňové evidence

Zpracování pohledávek
a závazků

 Zajištění fakturace
Zpracování slovenského DPH
Zpracování daňových přiznání



SOUKROMÁ
Hledám šikovného mobilního důchodce v okolí 
Říčan, který rozumí zahradě a rád by ji udržoval. 
Současně nabízím ubytování jedné osoby. 
Telefon: 606 470 756

Prodám štěňata welsh corgi pembroke /psík jako 
liška/ nar. konec ledna, k odběru konec března. 
Osobní výběr možný, veškeré info na 
tel. 737124829 

Kurzy základní ovladatelnosti 
psů všech plemen i kříženců 
pořádá ZKO Říčany na Strašíně 
1.kurz od 18.1.2009 
2.kurz od 29.3.2009 
Kontakt a bližší informace:  
tel: 737921890 

Paní, nejlépe důchodkyni, která by občas hlídala 
ani ne ročního chlapečka a někdy i jeho pětiletého 
brášku hledá rodina z Pětihost u Senohrab. Více 
na 602110082

ZAMĚSTNÁNÍ
Uklízečku do soukromého SENIOR domu 
"FELICITA" na Vyžlovce hledáme ke spolupráci na 
DPP. Tel. 775122404

MAS Servis Říčansko, o.s. - Vydavatel ZÁPRAŽÍ
Hledá do kanceláře ve Strančicích pracovníka 
pro kontakt s inzerenty a veřejností. Poloviční 
úvazek, mzda složena z pevné a pohyblivých 
složek
Požadavky: Spolehlivost, komunikativnost, 
práce na PC, zájem o dění v občanské 
společnosti
Výhody: Možnost práce v dynamicky se 
rozvíjejících projektech, možnost úpravy 
pracovní doby. 
Nabídky na Email: inzerce@zaprazi.eu

Adresář firem
Antény
ANTÉNY – Roman  LEHOVEC, 603753312

ANTÉNY, TV-SAT-STA, 602195272 

Autodoprava
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 
602328807

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

BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121

Automobily – prodej
AUTOCENTRUM ROŠKOTA – JANOUŠEK 
s.r.o., Křenice 101, Sibřina, 323605313

BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666129

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

AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov, 
603522048

BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121

AUTOOPRAVNA CHUDOBA, Rooseveltova 
364, Říčany, tel: 323502681, 603140574,
www.partnerelit.cz, 
autoopravnachudoba@seznam.cz

Autoskla - klimatizace
AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2, 
776002357

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

Beton
ZAPA beton, Kolovratská, Říčany, 323602008, 
323603616

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

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

Čerpadla – prodej
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 
323602235, 323602877

V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 
323661731-2, www.vtmat.cz

Dřevo palivové
BROUKAL, palivové a krbové dřevo, 
602238849, www.broukal.cz

Domácí potřeby
SKLO PORCELÁN, 
Masarykovo nám. 34, Říčany, 723 513 431

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

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

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

Instalatérský materiál – prodej
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 
323602235, 323602877

V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 
323661731-2, www.vtmat.cz

Instalatéři
KARBAN PETR, Svojšovice 4, Strančice, 
323602073, 775935800

OPRAVY A ROZVODY VODY A TOPENÍ, 
777630660,  vodatopenipokorny@seznam.cz

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

Izolace tepelná
RODAH-EU, 774447870, 
rodah-eu@seznam.cz; www.postavsidum.cz

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

Květinářství
Květinářství Dominika, Říčany, 603447354

Klempířství a pokrývačství
KLEMPÍŘSTVÍ SLÁMA, Sosnová 221, Mukařov, 
739544665

Koupelny – vybavení
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 
323602235, 323602877

Malíři, lakýrníci
MIROPLAST, Havlíčkova 320, Velké Popovice, 
323665276, 602365258

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

TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN SVOBODA, Říčany, 
777832084

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

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

Okna
OKNA*EU, Černokostelecká 53/17, Říčany, 
323601719, www.okna.eu

Pily – nástroje a stroje
LESPARK s.r.o., www.lespark.cz, Husqvarna, 
Jonsered Říčany, 323605881/606152656
vedle OD BILLA    

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

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

Podlahové krytiny, podlahoviny
PODLAHÁŘSTVÍ, Ládví 107, Štiřín, 323672195, 
602861847

Pojištění, pojišťovny
GENERALI POJIŠŤOVNA A.S.
Agenturní kancelář S. Ungr
Olivova 181/6, Říčany
323661111, 603474747 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA V. FRANĚK, 
Louňovice 168, Mukařov, 323660413, 
603932472

ČPP, PAZOUREK PAVEL, Spartakiádní 378, 
Bystřice, 604600861

Pokrývači
HDK, Olivova 223, Říčany,  323631458, 
606472505

Překlady do cizích jazyků
Mgr. Denisa Pánková-Schránilová, z/do 
francouzštiny, i s ověřením, 731104429, 
denisasch@volny.cz 

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

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

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

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

Stavebniny,  stavební materiál
STAVEBNINY ŘÍČANY U NÁDRAŽÍ s.r.o., 
17. listopadu 238, Říčany, 323602035

V-MONT s.r.o., Krabošice, Říčany, 777243910, 
777809755

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

Stěhování
MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 603414075

Střechy 
STŘECHY NA KLÍČ -  veškeré práce 
pruchamarek@seznam.cz, 737 745 565

Těsnění oken a dveří
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany, 
606888525, 321698698, www.ekotes.com

Topení – prodej
KORAL, spol.s.r.o., Pražská 28, Mnichovice, 
323641115, 602381056

PRODEJNA ZTT, Přátelství 550, (Pragochema), 
Uhřiněves, 271082214, 604245839

PRONTO ŘÍČANY,  Černokostelecká 62, 
Říčany, 323602235, 323602877

V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov, 
323661731-2, www.vtmat.cz

Účetnictví 
RADEK SKŘIVÁNEK, 
www.ucetnictvi-skrivanek.eu, 323603631, 
info@ucetnictvi-skrivanek.eu, 
ucetnictvi.skrivanek@tiscali.cz

ING. IVANA MALÁ, Zelená 248, Mukařov, 
323660705,  ivana.mala@maledane.cz

HANA KYSELOVÁ, účetnictví, Tehov  74,  
251 01 Říčany, 724 108 627, 
hana.cizlerova@seznam.cz

CAMARET, daňové a účetní poradenství, 
Všechromy 26, Strančice, tel 777707321

HELENA MELICHAROVÁ
Daňový poradce V Jedlovci 249 Všestary, 
TEL: 605105274

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

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

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

Výroba klíčů
Výroba klíčů (sklo porcelán), 
Masarykovo nám. 34, Říčany, 723 513 431

Výkup lesů
BROUKAL, výkup lesů surového dřeva, 
602238849

Zednictví
ZEDNICTVÍ VADKERTI, 728 373 852

Zemní práce
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 
602328807

Zlatnictví
Zlatnictví, Havlíčkova 2063, Říčany  251 01, 
323601285

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

Řádková inzerce

AUTOSERVIS
Autoservis PLUS

AUTOSERVIS

www.partnerelit.cz

majitel

603 140 574

Poskytované služby

DIAGNOSTIKA

Pneuservis 

Autosklo

Zajištìní STK

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLÙ 

• autoservis  • mechanické opravy

seriová komunikace s øídící jednotkou
VW • AUDI • SEAT • ŠKODA • ostatní znaèky - OBD II.

- prodej pneumatik

 - výmìny autoskel

- vìtšiny znaèek automobilù
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Rooseveltova 364, 251 01 Øíèany
www.partnerelit.cz
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JASPRO PLUS s.r.o.
Pětihosty 17 – Vávrův statek

UHLÍ - DŘEVO - BRIKETY
ZEMNÍ PRÁCE - ŠTĚRKY - PÍSKY

602 365 236           323 654 321
vladimir.vavra@volny.cz                www.jaspro.cz 



   Dne 10.12.2008 nám bylo na zasedání za-
stupitelstva města Říčany oficiálně sděleno, 
že město samo bude pracovat na projektu tzv. 
Spolkový dům v budově kina. Město chce na 
sebe vzít všechny aktivity až do fáze dokončení 
rekonstrukce budovy, teprve potom ji bude na-
jímat zájemcům pravděpodobně na základě vý-
běrového řízení.
Mrzí nás, že nebudeme schopni garantovat zo-
hlednění žádného Vašeho ani našeho požadav-
ku v daném projektu a že nemůžeme nadále 
pracovat na projektu způsobem, který jsme na-
vrhovali – tedy v co nejširší spolupráci s orga-
nizacemi zabývajícími se volným časem dětí 
a mládeže, případně vzdělávacími institucemi. 
Město nám nabízí možnost spolupráce na jejich 
projektu, ale vzhledem k tomu, že náš hlas pro 
jakoukoli úpravu prostoru či jeho následné vy-
užití by neměl žádnou váhu, nejsme si jisti, že 
by taková spolupráce byla účelná.
Vzhledem k nejednotnému názoru zastupite-
lů na druh možného využití kina nelze v brzké 
době předpokládat definování konečného cíle 
rekonstrukce budovy, a proto ani plánovat její 
potenciální využití. To nás z časových důvo-
dů (jarní výzvy ROP) a vzhledem k vysoké po-
ptávce po službách pro děti všeho věku vede 
k tomu, abychom svoje snažení obrátili jinam 
a pokusili se sehnat jiné prostory, pochopitelně 
v jiném – daleko menším – rozsahu. Budeme 
potěšeni, zachováte-li nám přízeň. Věřte, že 
v naší snaze udělat něco pro říčanské nejmenší 
a jejich rodiče budeme pokračovat. S případný-
mi dobrými zprávami se opět ozveme.

Děkujeme, s pozdravem Kateři-
na Strnadová a Daniela Mouchová

 Nebezpečné zvíře 
Reaguji na článek o lani Líze, který napsala 
Mgr. Fedáková, starostka Struhařova, v němž 
některé skutečnosti účelově pozměnila. Byl 
jsem totiž hlavním aktérem při uspání a ná-
sledném transportu. Myslel jsem si, že případ 

struhařovské laně je uzavřen, ale bránící se sta-
rostka mě do toho stále zatahuje. Před 10 lety, 
když laň vycházela z lesa, pásla se se srnami, 
by mne ani ve snu nenapadlo, jak vše bude po-
kračovat. Srnčí zvěř pomalu zmizela a laň zů-
stala sama. Přicházela postupně blíž a blíž 

k lidem, zřejmě si vzpomněla, že byla vycho-
vána v zajetí. Nejvíce si oblíbila paní Horáč-
kovou, která pracovala na svém pozemku sou-
sedícím s lesem. Za čas byla v ulici Souběžná 
jako doma. A nejen tam. Chodila po obci, lidé 
si ji hladili a krmili dobrotami, a tak začaly 
s Lízou problémy. Nebezpečná byla hlavně pro 
rychle jedoucí motoristy. Asi zhruba před dvě-
ma roky jsem doprovodil paní Horáčkovou na 
její žádost na Obecní úřad, protože se připra-
voval její odvoz do zvířecího útulku. Paní sta-
rostka byla vstřícná a přislíbila, že si laň zde 
ponecháme. Tak se i stalo. Až najednou, děvče 
ze sousedství šlo za babičkou a v tašce si nes-
la věci na koupání. Zvědavá Líza, která leže-
la u mého plotu se zvedla a šla se podívat, co 
jí dívka přináší za dobroty. Holčička se však 
lekla, sehnula se, laň vyhodila kopýtky a děv-
če lehce zranila. Stížnost dvou občanů evoko-
valo rychlé jednání Obecního úřadu. Byl od-
souhlasen její odvoz ze Struhařova. Pán, který 
měl transport provést, se byl několikrát podívat 
na Lízu, řekl, kdyby záleželo na něm, tak by 
zde laň nechal. V osudný den odpoledne jsem 
pracoval na zahradě a v tom mě upozornil ště-
kot mého psa, že se něco v ulici děje. Stál tam 
pán pověřený převozem Lízy. Šel jsem za ním 
a v té chvíli jsem uviděl střelenou laň, jak se 
motá před vjezdem k mému domu. Zeptal jsem 
se ho, jestli má k odvozu potřebná povolení. 
Samozřejmě, že neměl, protože paní starostka 
se ve smluvenou hodinu na místo nedostavila. 
Musel tedy pro ni zajet. Když se starostka s ča-
sovým odstupem objevila, byla u všeho pou-
ze moje 80ti letá máma. Chovala se jako spa-
sitelka Struhařova, řvala na moji mámu tako-
vým nevybíravým způsobem, že jsem ji musel 
okřiknout. Snažil jsem se sehnat paní Horáč-
kovou a ostatní dotčené osoby, ale nikdo nebyl 
doma. Místostarosta, který se později dostavil, 
na mé námitky k odvozu řekl, abych jim pode-
psal papír, že se budu o laň starat. Paní starost-
ka se ale postavila proti a přesvědčovala mne, 
abych to nedělal. Jelikož nebyli na místě její 
"nejbližší", tak jsem řekl, ať ji odvezou. Pak 
jsem odešel zase ke svojí práci, nikoli zalezl, 
jak tvrdí paní starostka. Asi to bylo v tu chvíli 
její největší přání. Chtěl bych ještě upozornit na 
skutečnost, že uspání laně proběhlo na hranici 
mého pozemku, a proto jsem tomu nemohl ne-
činně přihlížet. Nabízí se otázka, proč si paní 
starostka neodvedla laň před svůj dům a tam ji 
neuspala. Proč se tento cirkus musel odehrávat 
před mým domem? Nejsem "nejbližším" laně 
Lízy, nechodil jsem s ní na procházky, neče-
sal ji, ani s ní netančil a nemusím za ní jezdit.. 
Bral jsem to jako něco neobvyklého, co se běž-
ně nevidí. A že při převozu laně měla pani sta-
rostka slzy v očích? Kdo tomu věří?! 

Pavel Plaček

Reakce starostky:
V lidech je tak mnoho jedu a používají úče-
lových polopravd takovým způsobem, že nad 
tím zůstává rozum stát. V dobré víře, že člo-
věk dělá to nejsprávnější, co může, poštve pro-
ti sobě půl vesnice ani neví jak. Tak se zkrátka 
točí kola osudu. Nebudu již přikládat pod ko-

tel negativním vášním, které odvoz Lízy vyvo-
lal. Ať si pan Plaček i pan Munč a další sami 
v klidu doma sednou a zamyslí se, jak to všech-
no bylo a zkusí se na věc podívat třeba i z dru-
hé strany, třeba alespoň trochu pochopí. Já je 
v jejich zjitřených reakcích vlastně také tak tro-
chu chápu. A moje slzy a smutné pocity? To je 
soukromá věc, ale celá tahle causa jich přines-
la poměrně dost. Proboha lidi, zkuste ten svět 
vnímat o něco vstřícněji, bude se všem lépe 
dýchat! 

D. Fedáková

Tímto chceme příběh laně ukončit. Redakce

Za Vaše ohlasy na časopis a dění v regionu  
moc děkujeme a těšíme se na další!

Řešení křížovky z minulého čísla:
Pěkné Fšechno v dalším roce s námi

Úspěšní řešitelé křížovky jsou a ceny od nás 
dostanou: 

Jan Slabihoud, Hrusice - Hrušov

Jakub Tabery, Pětihosty

Jiří Studnička, Praha 8

Řešení veškerých sudoku či křížovek nalez-
nete i na www.zaprazi.eu.
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Časopis Zápraží je komunitním časopisem pro obyvatele kra-
je jihovýchodně za Prahou. Vychází v nákladu  21 500 ks. Mě-
síčník je roznášen společností Mediaservis, s.r.o., Českou Poš-
tou, a.s. a vlastními distributory MAS Servisu Říčansko, o.s. Je 
přednostně doručován do schránek, na obecní úřady, do škol, 
nemocnice, čerpací stanice PHM a na další distribuční místa. 
Obsluhovaná oblast zahrnuje: 
Babice, Božkov, Březí, Čestlice, Černé Voděrady, Dobřejo-
vice, Doubek, Herink, Hrusice, Chomutovice, Jažlovice, Je-
vany, Kamenice, Klokočná, Kolovraty, Kostelec u Křížků, 
Kozojedy, Krabošice, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, 
Kuří, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mu-
kařov, Myšlín, Nebřenice, Nupaky, Ondřejov, Pacov, Petří-
kov,  Pětihosty,  Pyšely,  Popovičky,  Průhonice,  Radošovice, 
Řehenice, Říčany, Říčany P.O. Box, Senohraby, Sluštice, Sr-
bín, Strančice, Strašín, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice, 
Štíhlice, Tehov, Tehovec, Uhříněves, Velké Popovice, Vodě-
rádky, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice, Žernovka.

Umožňujeme také čtenářům získat Zápraží na dalších místech. 
V nejbližších měsících plánujeme zásadní změnu distribuce, ve 
které upřednostníme roznášení našimi distributory.  Zatím časo-
pis  roznášejí ve Slušticích, v Hrusicích, v Kamenici, v Kostelci 
u Křížku a Sulicích, v Kunicích a v  Mirošovicích, v Senohra-
bech, ve Struhařově, v Pětihostech a Pyšelích. O distributorech 
budeme psát, pokud budou chtít, rádi je představíme a případná 
spolupráce se tak může stát vzájemně výhodnou. 

Pokud máte zájem, kontaktujte naši kancelář ve Strančicích 
a umožníme vám dodávku časopisu k distribuci a vaše místo za-
hrneme do následujícího seznamu, případně dodáme další čísla. 
Zde jsou místa, kde můžete Zápraží najít volně k odebrání:

 Infocentrum a vstupní hala, budova Městské-• 
ho úřadu v Říčanech, Masarykovo náměstí
 Infocentrum - recepce, budova městské-• 
ho úřadu v Říčanech, Komenského náměstí
 Prodejna potravin Na Růžku, Ma-• 
sarykovo náměstí v Říčanech
 Česká pošta, Masarykovo náměstí v Říčanech• 
 Nemocnice v Říčanech• 
 Infocentrum, Masarykovo ná-• 
městí v Mnichovicích 
 Koloniál, prodejna potravin a smí-• 
šeného zboží v Babicích 
 Vrátnice Open Gate Boar-• 
ding School v Babicích 

 Koloniál, prodejna smíšeného zboží v Doubku • 
 Obecní úřad v Doubku • 
 Obecní úřad v Kunicích-Vidovicích• 
 Hospoda v Doubku • 
 Zámek ve Štiříně, recepce• 
 Vrátnice pivovaru ve Velkých Popovicích• 
 Prodejna automobilů Fiat v Křenici• 
 Dolton Ranch ve Svojeticích • 
 Prodejny a MiniMarkety v Mukařově • 
 Hotel U Koně na Klokočné • 
 Čerpací stanice PHM u provo-• 
zovny BENO v Říčanech
 Čerpací stanice PHM Muka-• 
řov, směr Kutná Hora

Aktuální informace naleznete také na našich 
webových stránkách www.zaprazi.eu



Sudoku lehké Sudoku těžké

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

Posílejte svá řešení do 15. února na adresu 
redakce nebo na tajenka@zaprazi.eu.


