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Současná plesová sezóna nám jakoby protahuje silvestrovské veselí. Do nového roku si „to
nejlepší“ navzájem přejeme pomalu až do Velikonoc, pak se začneme připravovat na léto,
dovolené a prázdniny, z těch nás vytrhne začátek školního roku a vzápětí se v regálech
vedle školních brašen a pravítek posadí santa klausové doprovázeni čím dál agresivnějším
útokem koled z reproduktorů a zas tu je konec
roku a my bilancujeme, jestli nám ten život náhodou neutíká stejně rychle, jako prchají bublinky šampaňského po silvestrovském přípitku.
Nebojte, není to tak zlé. Jsme sice o rok starší,
ale také o rok moudřejší. Víme, kde máme hledat své radosti.
Autorovi tradičních osmisměrek (strana 21)
přináší vymýšlení hádanek pro čtenáře Zápraží evidentně nesmírnou radost a ke svým výtvorům přistupuje s dojemnou pečlivostí a starostí.
Rodiče (řekneme si to upřímně, zejména mámy)
angažující se v mateřských a rodičovských centrech (jejich program přináší strana 11 „Drobotina“) 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 Četnických humoresek Michalem Dlouhým (strana 6).
Neúnavně před sebou valí káru akcí pracovníci
ve sportovních a i kulturních centrech v Ondřejově, Kamenici, Říčanech či v Kunicích (strany 5, 9 a 13) – kdyby jim to nepřinášelo radost,
pochybuji, že vy všemu věnovali tolik energie.
Méně radostný je pohled na dusící se ulici Černokosteleckou (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
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Dění kolem nás
Rehabilitační péče v Olivovně
Díky vyhlášce MZ ČR došlo v Olivově dětské Pro fyzioterapii je moderní přístrojové vybaléčebně loni na podzim k výraznému rozšíření vení zásadním předpokladem. Olivova dětská léčebna proto velmi děkuje Olivově nadaci
poskytovaných zdravotních služeb.
a všem firmám, které významně podpořily náJeden z nosných pilířů říčanského zařízení tvoří kup nezbytných rehabilitačních pomůcek.
rehabilitační oddělení, jehož vedoucí PhDr. Helena Božková Ph.D. konstatuje: “Kromě tradiční pomoci malým pacientům s dýchacími, alerODL
gickými a kožními onemocněními se věnujeme
nově také dětem s vrozenými a získanými nemocemi pohybového ústrojí. Jsou k nám překládáni pacienti z nemocniční péče pro následnou rehabilitační léčbu poúrazových a pooperačních stavů v ortopedii a traumatologii. Další
novinkou je projekt léčby dětské obezity.“
O využívaných rehabilitačních metodách doktorka Božková uvádí: “Základ rehabilitace
představuje pohybová terapie, která je během
dne rozložena do několika cvičebních jednotek a obsahuje aerobně-kondiční cvičení, jízdu
na rotopedu, běh na běhacím pásu, posilování na veslovacím trenažéru, strečink a zdravotní tělesnou výchovu. Děti mají možnost docházet i na vodoléčebné procedury, které přispívají
k regeneraci a relaxaci pohybového aparátu.

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.

prostředek komunikace. Dále se naučili používat nové počítačové programy, jejichž pomocí tvořili prezentace, krátké filmy a dorozumívali se se svými kolegy na partnerské škole ve
Francii.
Kromě studijních přínosů byl však projekt
úspěšný v sociálních ohledech. Studenti zís„Naše škola se umístila na 3. místě v kategorii kali zodpovědnost za zadaný úkol, naučili se
základních škol s finanční odměnou 25 000 ko- spolupracovat v týmu a zažili pocit úspěšnosrun. I naši francouzští partneři se umístili na 3. ti i důležitosti.
místě v národní soutěži ve Francii," řekla Marcela Erbeková, ředitelka Základní školy T.G. Mezinárodní den tolerance
Masaryka Mnichovice.
Hlavním bodem projektu byl Mezinárodní den
tolerance, který se konal současně na obou
Obě úspěšné školy získaly také národní a ev- partnerských školách. Probíhal pomocí workropský certifikát kvality a postupují do soutěže shopů a jeho výstupy žáci vzájemně sídleli na
o Evropskou cenu eTwinning.
TwinSpace.

„Netolerance je velmi blízká šikaně, projevuje se jak fyzicky (dělání naschválů, povyšování se atd.), tak psychicky (přehlížení určité osoby, pohoršování atd.),“ (citováno z práce žáka
8.tř.)

Chystáme se
do školy

Tip na výlet

Tak jako každoročně i v letošním roce připravily paní učitelky pro rodiče ukázkovou hodinu práce s předškoláky. Jako příležitost pro
děti ukázat co umějí. A jako možnost pro rodiče pozorovat a porovnávat výkon svého dítěte s vrstevníky. Rozhovory v komunitním kruhu 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 dětem připravila paní učitelka Marcela Krčálová. 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

ZŠ Mnichovice získala
národní cenu eTwinnig

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 zkušenosti, vymýšleli příběhy, diskutovali.

Dění kolem nás

„Mnohdy se učitel učí od studentů. Získané
dovednosti využívají studenti i učitelé v jiných
předmětech či práci pro školu,“ řekla k projektu Ivana Drbohlavová, s jejíž pomocí dosáhli
žáci těchto výsledků.
Národní specifika se projevila ve výběru oblastí, kde se intolerance projevuje. Žáci z Mnichovic se zabývali netolerancí Romů v naší společnosti, naopak Francouzi se více věnovali intolerancí k homosexuálům. Společným problémem
byla například vzájemná netolerance studentů
na jedné škole nebo intolerance ve sportu.

Přínosem se pro žáky staly nové vědomosti a názory, které si žáci postupně utvářeli na Více informací, fotografií a výtvorů žáků si
téma tolerance a netolerance vůči jiným oso- můžete prohlédnout na www.zsmnichovice.cz.
bám. Projekt zvýšil jejich motivaci k učení anglického jazyka, který poznali jako praktický
Mgr. Pavla Brůhová
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu

Příjemným tipem na výlet nedaleko od našeho Zápraží je zřícenina hradu Zbořený Kostelec 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. století, 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.

AKCE V REGIONU

Zprávy z kraje
•Hejtman Středočeského kraje David Rath
a náměstek pro oblast regionálního rozvoje
a evropské integrace Marcel Chládek představili koncepci na založení nové středočeské
univerzity. Přestože má Středočeský kraj 1,2
milionu lidí a je jeden z největších v celé republice, je zároveň jediný, který nemá veřejnou vysokou školu. Proto se Rath rozhodl zřídit novou středočeskou univerzitu. „Hlavním
důvodem je udržet mladé lidi v kraji, aby nemuseli za vzděláním cestovat. Dojíždění zatěžuje veřejnou dopravu a vede také k vylidňování kraje,“ vysvětlil hejtman. Univerzita je
také zajímavým zdrojem zaměstnání pro kvalifikované pracovníky. Rektorát nové středočeské univerzity by měl být v Jezuitské koleji
v Kutné Hoře. Univerzita bude nabízet bakalářské, 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 vybrali sami občané a zaměstnanci. Celkově v oblasti 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 renovaci zvoniček v obcích Todice, Brtnice, Lojovice, Dubiny a Řepčice. Také letos se vybíral projekt Rady reprezentantů, která se
rozhodla podpořit sanaci obecního domku
v Radimovicích.
podle TZ
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8. února Nedělní pochod s Líbou, na který zve
KČT – Radošovice. Trasa Zvánovice – Klokočná – 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.

čtvrtek v měsíci od 18 do cca 20 hodin. Zahajuje 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 přímého nákupu. Vzhledem k omezenému prostoru
si svá místa rezervujte na telefonu 605 957 774
nebo mailem na
ivana.kovarikova@e-sommelier.cz.

Maestro klub Kolovraty
Pátek 6. února od 20 hodin
Společenský ples, kulturní sál U Boudů, hraje Radimovice u Velkých Popovic
skupina Fo-Fo. Ples je nekuřácký.
2. února 16:30 Kadeřnický salón pro nejmenší na Hromnice
Hrusice
Také se Vaše dítě bojí stříhání? Přiveďte ho
„Bleší trh“ 7. února v hrusické sokolovně
k nám a děťátko se v kolektivu přestane bát.
Hrusické maminky a babičky zvou zájemce Zkušená kadeřnice Lucie Sládečková ze Stranz řad prodejců i zájemců o koupi na všeobecný čic Vás trpělivě ostříhá, a nebo učeše culíky
„Bleší trh“ do sokolovny. Bude připraveno ma- a odmění všechny dárečkem za trpělivost.
ximálně 30 stolů (pronájem stolu 50,- Kč), nabídnout můžete vše (v přiměřené velikosti) od 17. února 19:30 Korálkování
dětských věcí přes oblečení a potřeby do do- S sebou si vezměte velmi tenký háček na háčmácnosti až po sběratelské předměty. Za své kování (velikost 10-12) a jehlu na navlékání kozboží odpovídá každý prodejce sám. Prodej na rálků (dlouhá s malinkým ouškem)-pokud se
„Bleším trhu“ není výkonem obchodní živnos- včas ozvete na tel.774135126 můžeme háčky
ti a trh není určen obchodníkům.Časový har- a jehly pro Vás koupit. Vše ostatní bude přimonogram: 9 – 10 hod. registrace a příprava praveno v Mateřském centru Lodička. Vstupzboží, 10 – 16 hod. „Bleší trh“, 16 – 17 hod. né 150Kč.
úklid sokolovny. Stoly si rezervujte na telefonu
605 957 774 nebo mailem na
24. února 16:00 Masopustní karneval na Maivana.kovarikova@e-sommelier.cz.
těje Odpoledne Vás přivítáme na karnevalu
pro nejmenší. Vyzkoušíme si, jak budou děti
Objevte svět vína!
vypadat v maskách –medvěda, kašparů, oslíPočínaje čtvrtkem 5. března zveme zájem- ků, koziček nebo slepiček. Jinou tradiční masce k účasti na řízených degustacích vín, kte- kou bývá tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček),
rá představí buď samotní vinaři, nebo odborní- skrývající často dvě osoby. Objevuje se i maska
ci v tomto oboru. Vinné večery budeme pořá- s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem
dat v Hořejší hospodě v Hrusicích každý první na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem,
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu

kozel a mnoho dalších. Těšíme se na děti proměněné ve veselé masky.
Kostelec nad Černými lesy
21. února MASOPUSTNÍ PRŮVOD, alegorických 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 koleda 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 HODYTRADIČNÍ ZABÍJAČKA.
Informace: tel.: 736 75 75 77,
e-mail: ruzickova@alkom.cz.
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Historie

Četnické osudy
V jednu mrazivou sobotu se u stolu ve strančické knihovně sešla zvláštní společnost. Diskutovali nad osudy sepsaného příběhu praporčíka Bojase, jehož střípek jsme před časem publikovali 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 Československého četnictva. Po tom, co na téma „Organizace Československého četnictva 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 pracoval také jako odborný poradce při
natáčení různých detektivních pořadů a jednou přišel za Antonínem
Moskalykem s nápadem natočit sérii policejních příběhů z první republiky, které si posléze pod názvem "Četnické humoresky" vysloužily širokou oblibu u diváků
a dokonce cenu TýTý za nejúspěšnější televizní seriál 2005.
Humoresky se však staly až jakousi
záležitostí četnické cti.
Četníkem totiž není pouze francouzský Louis de Funés a ani přísný pohůnek s karabáčem. Četník
byl obyčejný člověk, soused a třeba i otec od rodiny, obecní honorace pod penzí, ale i přes to „drhl od
výplaty k výplatě". V zimě i v létě
pochůzkoval s helmou a těžkou výzbrojí po okolí. Vdavkuchtivé ženy
častokrát házely zálibně očka,
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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 přesvědčení bojovníci za vlast, svědci všech přelomových událostí první poloviny 20. století, jakési svědomí národa a možná také proto režimu
nepohodlní. Mnoho z nich se zapojilo do protinacistického odboje a častokrát také zaplatilo
životem. Jejich životních příběhů je bezpočet
a častokrát se spojují dohromady nebo vynořují na místech, kde by je nikdo nečekal. A tu začíná skutečná práce pro badatele. Bojoval Arazím v Rusku? Co potkalo skutečného Béďu?
A co Toníček, měl opravdu po boku psa Arga?
Osudy hrdinů jsou většinou inspirovány pravdivými 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 angíny a to mladého Taubera zničilo. Měsíc potom
byl však zastřelen spolu se svým psem Argem
při obléhání statku, kde se skrýval nebezpečný zločinec. Alois byl uložen do stejného hrobu i se svou snoubenkou a Argovi byl postaven
pomník v Pyšelích.
Ale proč právě tam? A to už se pomyslná skládačka 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 sjížděli psovodi z celé republiky. Bývalá židovská škola se tak stala výcvikovým střediskem
se vším všudy. Byly postaveny kotce, ordinace
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zvěrolékaře i s operačním sálem a kuchyňka. Ústav byl důležitou částí obce, zaměstnával spoustu místních obyvatel a další významné
osobnosti, které v něm působily, se zase účastnily na chodu obce.
Výcvik trval 10-12 týdnů a pes se naučil nejprve poslušnosti, potom byl cvičen ve skocích,
šplhu, aportu, odmítání potravy, obraně vůdce
a dalších věcech a nakonec také stopování. Četník dostal psa buď erárního nebo si také mohl
pořídit svého a psi se poté stávali nedílnou součástí 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 četnictva není zdaleka u konce. Pan Dlouhý cestuje po celé republice, setkává se s potomky
četníků a čas od času se také sám oblékne do
četnické uniformy a uspořádá besedu. Kromě
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všech svých aktivit je pan Dlouhý také amatérským 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, neboť je důležité pokračovat v práci, kterou Humoresky už začaly – rehabilitace četnické pověsti u široké veřejnosti.

					

Magdalena Kvasničková
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Rozhovor

Sport
TJ SOKOL ONDŘEJOV REKONSTRUUJE

JAK ŘÍČANSKÝ TURISTA PROŠEL CELÝ SVĚT
turistický oddíl v Říčanech. Za první republiky totiž v Říčanech existoval velmi aktivní odbor turistiky, který bohužel v průběhu 2. světové války zanikl. Setkání zájemců proběhlo v roce 1978 v zasedačce Národního výboru v Říčanech. Bylo zde rozhodnuto o vzniku
turistického odboru v rámci TJ Sokol Radošovice. Brzy po založení jsme pořádali první turistickou akci – pochod „Okolím Říčan“. O pochod byl velký zájem, a tak jsme se rozhodli
uspořádat další pochody "Pytláckými roklemi"
a „Říčanskou stovku“. S pomocí doktora Vojtěcha jsme naše akce propagovali po celé republice. Na akce sportovní turistiky nejprve chodilo zhruba sedmdesát lidí, postupem času se to
zvedlo na tři sta a v době vrcholu se účastnilo
akcí přes tisíc lidí.

Klub českých turistů oslavil120 let od založení organizované turistiky a říčanská turistika
30 let od svého znovuzaložení. Jedním ze spoluzakladatelů 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 turistů uděleno nejvyšší turistické vyznamenání „Veřejné uznání – Čestný odznak Vojty Náprstka“.
Jak jste se ke sportovní turistice vlastně
dostal?
Narodil jsem se ve Velkém Meziříčí na Vysočině. Před naším domem se spojovaly dvě řeky
a každá z těchto řek má své údolí. Nejčastěji jsme chodili s rodiči na výlety údolím řeky
Oslavy. Turistika mě zaujala už tenkrát. Toužil jsem navštívit Bolívii, kde žil a zemřel můj
strýc Albert. Tento sen se mi však podařilo splnit 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 výkonnostní turistice.
Jaká byla Vaše profese?
V Říčanech bydlím od roku 1955. Po gymnáziu
v Říčanech jsem studoval na univerzitě hudební vědu. Poté jsem pracoval na státní umělecké
a hudební agentuře a postupně jsem se vypracoval na ředitele zahraničního odboru. Zajišťoval jsem vystoupení a turné předních českých
orchestrů a sólistů po celém světě, například
České filharmonie, Smetanova kvarteta, a dalších. Hodně jsme také spolupracovali na společných akcích se světově proslulou Berlínskou
filharmonií. Také jsem působil ve funkci ředitele osvětového domu v Říčanech.
Jak vznikl oddíl turistiky KČT v Říčanech?
V roce 1977 s panem Josefem Hoznourem a Pavlem Vojtíškem jsme se rozhodli znovuzaložit

Spolupracovali jste s nějakými turistickými
kluby v zahraničí?
Podařilo se dojednat družbu s kolegy z německého 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 stadionu v Říčanech a společně jsme vytipovali
trasu pochodu. Když jsme jeli zase k nim, ubytování zajistili oni a šla se trasa po kopcích a po
hřebenech o okolí zámku Wartburg blízko města Eisenach. Spolupráce s Postupimí se postupně rozšířila i na spolupráci tělovýchovných jednot zejména pro oblast fotbalu a následně se
uskutečnilo několik výměnných zájezdů říčanských 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 Německo, Belgie, Rakousko, Lucembursko, Švýcarsko, Holandsko, Itálie, Vatikán, San Marino,
Polsko, Maďarsko, Jugoslávie, Slovensko, Velká 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 Tahiti, Indonésie, USA, Kanada, Tunis, Izrael, Kanada, Brazílie, Andora, Peru, Monako, Argentina, Bolívie, Ohnivá Země, Patagonie.

Hodně lidí kouká na turistiku jako na konzumní odvětví. Čím se odlišuje sportovní
turistika?
Na rozdíl od cestovní kanceláře si sportovní pochod člověk připravuje spíše sám. Je to
jiný přístup, musí se více přemýšlet, vybírat 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 výhody. Musel jsem si koupit knížky a číst anglicky
nebo v jiné řečí. Je to velká výhoda, když musíte sám pátrat. Když jedete potom na zájezd,
pak už se jinak díváte na to, co je hezké. Hezká 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 výkonnostní 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 táhla. Tak jsem si vymyslel udělat několikadenní pochod celým Posázavím. Přidala se většina
členů našeho odboru. Tato první několikadenní akce byla fakt výborná. Celou trasu od Velkého 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 výkonnost, musí se přizpůsobit zdravotnímu stavu 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 zahradu, nadýchám se čerstvého vzduchu. Když
mám chuť, zajdu na Jureček, kde pořádáme
Jak vypadal Váš nejdelší pochod?
řadu našich akcí. Je výhoda, že bydlím v ŘíčaJeden dvouměsíční pochod v rámci Mezinárod- nech a ne v Praze, kam rád zajedu na kulturní
ní chodecké ligy začal na Novém Zélandě, za akce. Přeji si, aby Říčanům zůstala krásná přítýden pokračoval v Austrálii, poté jsem se ze roda v okolí, kam se můžeme vydávat na vySydney přeplavil do Kanady, kde jsem absol- cházky a výlety s dětmi i námi důchodci.
voval další pochod a poslední byl v USA.. Při
cestě zpátky jsem se zastavil na Havaji a Tahiti. Na Tahiti bydlel knihkupec Klíma, který byl
připravil Zdeněk Černovský
rodák z Velkého Meziříčí jako já. Když jsem
ve spolupráci s Přemyslem Doušou
našel to knihkupectví a hledal pana Klímu, jedz KČT Říčany Radošovice
na paní nám řekla, že už zemřel. Později se
ukázalo, že to byla jeho dcera a že zná také
Velké Meziříčí. Popovídali jsme si francouzsky. Bylo to tam mnohem hezčí než na Havaji.
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Volejbal i nohejbal patří mezi populární sportovní hry, které lze provozovat prakticky bez
věkového omezení. I v Ondřejově odjakživa mají své tradiční místo. A tak se sportovní nadšenci různého věku scházejí na antukovém hřišti či v tělocvičně a v přátelsky soutěživém duchu tuží tělo a dovednosti těchto her. Na
podzim vznikl nápad založit volejbalový oddíl
TJ Sokol, kde by se jednak sdružili všichni zájemci 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 získat na tuto rekonstrukci grant z Fondu sportu a volného času Stč. kraje na rok 2008. Bylo
nám poskytnuto 30 000 Kč. Při této rekonstrukci členové TJ Sokol Ondřejov odpracovali 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 založeného volejbalového oddílu, a těšíme se na nadcházející herní sezónu.

Mládež a šachy v sále MěKS
V sobotu 10. ledna se konal v sále MěKS žákovský turnaj, který zaplnil taneční plochu velkého sálu. Dostaveníčko si daly děti do 15 let
z okolí, v takzvané regionální  žákovské lize.
Tento turnaj je součástí celého Mistrovství, které 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 vysněných cílů nelze dosáhnout. Trénink je první předpoklad. V systému soutěží musí však začít regionální žákovskou ligou. Ta v našem regionu začíná v září a končí v březnu. Hraje se
celkem 9 turnajů a ti nejlepší si v každé věkové kategorii vybojují postup do finále krajského přeboru. Náš region patří k těm nejpočetnějším a k nejlepším v kraji, takže z každé věkové kategorie postupuje cca 7 dětí do zmíněného finále. V letošním roce se prvních šesti
kol reg. žákovské ligy zúčastnilo již 130 dětí.
Do šachového regionu patří děti z Říčan, Pravonína, Vlašimi, Dolních Kralovic, Týnce nad
Sázavou, Sázavy, Stříbrné Skalice, Neveklova,
Kamenice, Zvole a Struhařova, Benešova, Postupic. Kategorie se člení na U 10,12,14,16. Finále se pak celkem pravidelně koná poslední
červnový víkend. Z něj pak opět nejlepší z kraje, ale již v počtu cca 6 dětí postupují na říjnové
Mistrovství Čech. Na M Čech se probojuje nejlepší 50 dětí v každé kategorii. Prvních
8 pak postupuje na M ČR, které se koná v březnu dalšího roku. Znamená to, že nadaný a hlavně pracovitý malý šachista začíná v září a finále M ČR jej čeká až za jedenatřičtvrtě roku.
ME a MS se pak hraje ještě tentýž rok. Systém
využívá pro nejlepší přímé postupy, takže pravidelní účastníci M ČR se již nemusí probojovávat přes Regionální žákovské ligy a finále KP. Nicméně naše regionální žákovská liga,
kterou prošli všichni úspěšní hráči, je velmi oblíbená a na start se někdy i účastníci M ČR
postaví.

16 dětí průběžného pořadí utvoří skupinu A. Ta
hraje pomalejším tempem 2 x 45 minut se zapisováním a celkově odehrají 4 kola. Zbylá dítka
bojují na 7 kol tempem 2 x 25 minut bez povinného 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 prošpikována. Ze zbylých 67 dětí tvoří Říčany téměř polovinu (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 půvabných trenérek ještě trenéři Zamrazil, Pospíšil, Doležal a Říha. V současné době trénuje
pravidelně každý týden v Říčanech 56 dětí do
16 let.. Říčanský šachový oddíl disponuje kvalitním trenérským zázemím a má významnou
podporu Městského úřadu. Ta se týká jak grantového příspěvku na šachovou školu, tak příspěvku 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 drobnosti. Ačkoliv se nevybírá žádné startovné, přesto jsou děti odměněny. Je 15.00 hod a ti nejlepší dostávají diplomy. A jak B turnaj dopadl?
Říčany mají pouze jediného medailistu. V kategorii dívek zvítězila Kateřina Müllerová.
Všechny děti se rozcházejí, domácí uklízí sál
a všichni jsou v očekávání, jak bude příští turnaj 7.2. v Sázavě.

Vraťme se ale do Říčan, do sálu MěKS. Je sobota 10. ledna a před devátou hodinou se začínají sjíždět rodiče a děti z okolí. Pořadatelé čekají
na poslední zbloudilé auto z Dolních Kralovic.
Hlavní rozhodčí, p. Havelka ze Sedlčan uzavírá startovní listinu. Celkem 83 dětí. Prvních
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Turnaj
v minikopané
V sobotu 17. ledna se ve Sport centru Na Zámečku konal další ze série turnajů v kopané,
kategorie minipřípravka. První se umístily Radošovice, druhé domácí Kunice, třetí Zeleneč.
Nejlepším brankářem turnaje byl Pytloun Tomáš, nejlepším střelcem s osmi brankami Odvárko Šimon, oba z Radošovic. Nejlepším hráčem byl Zoubek z domácích Kunic.

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 malování 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 nejoblíbenější 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 počet 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 informace o všech aktivitách centra najdete na
www.obecondrejov.cz/skcentrum nebo zavolejte na 775 564 064.
Ing. Bohumila Řešátková
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Větvičky štiřínského parku

Drobotina
KUK DO KOLEČKA

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 kanadských kalendářů, přece jen zima přišla, třebaže 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 jediná vločka. Trávníky i keře byly pokryté jinovatkou, ojíněné. A tehdy přišly ke slovu i jiné
kytky. Třeba takové trávy, ponechané neuklizené, neseřezané na místě. Jejich trsy za jedinou
noc se převléknou do stříbřitých krajek a vaše
fantasie se může vydat do Andersenova ledového království. Kam nedosáhly pořádkumilovné ruce zahradníků, všude zbyly po létu stébla trav, mnohé se zachovalými latami či klasy,
zkrátka zbytky květenství. Za běžného podzimního či zimního dne na nich téměř nic k vidění není. Zato za prvního sněhového poprašku nebo ještě lépe za pořádné jinovatky taková mez, břeh nebo neuklizená zahrada doslova
znovu rozkvete. Nebo tehdy, vytvoří-li se omrzlice! Ojíněná, ojinovatkovaná stříbřitá květenství jsou jako ty nejdražší diamantové šperky,
které by ani ruka toho nejzdatnějšího stříbrotepce a zlatníka nevytepala. A což teprve v protisvětle! Jediný procházející sluneční paprsek
takový přírodní šperk ještě zhodnotí. Přimlouvám se tedy za všechny nepořádné zahradníky,
kteří nestihli zahrádku před zimou uklidit, seřezat, vyhrabat a div ne vyluxovat. Připravili tak
spolu s mrazem a vlhkých vzduchem nejen pro
sebe, ale i pro všechny kolemjdoucí mimořádnou podívanou. A pustí-li do postříbřené zahrady své reflektory ranní slunce, je to lepší inscenace než na Národním. Přidám ještě malou poznámku: Ti „nepořádní" zahradníci jsou v uvozovkách. 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..

*
Zahrady a parky nemusí být stříbrné jen zasněžené, ojíněné nebo s omrzlicí. Kdo by neznal
třeba stříbrné smrky. Stříbrné v létě, v zimě,
bez ohledu na počasí. Nebo stříbrné jedle, které se dokonce po česku jmenují jedle ojíněné!
Stříbřitě ojíněné, a to taky v létě, v zimě.
Zatímco je ale to zimní postříbření a ojínění jev křišťálově čistý, sklovitě průhledný, se
stříbrnou barvou rozmanitých jehličnanů jde
o velký klam. O přírodní jev zvaný lom světla. O voskové výkvěty na povrchu jehlic. Je to
s nimi skoro na chlup stejně jako s bílou barvou květů. Taková bělostná lilie nebo leknín na
zešeřelé hladině rybníka, to by si nikdo ani vymyslet nedokázal, takovou dokonalost. A přece
jde jen a jen o optický klam. Jak zmíněný leknín, tak voňavá lilie bělostná jsou bezbarvé. To
jen fyzika, lom světla ve skoro prázdných buňkách způsobují, že máme krásný dojem z panensky bílé barvy. Stejnou fintu nám připravily
všelijak chlupaté rostliny, třeba jeden z čistců
a jiný z rožců, ten kavkazský. Jemňounce chlupaté jsou, ve vláknech chlupů se světlo láme
a nám zbyde jen obdiv nad takovým patentem
přírody.
Není snad dnes u nás zahrady, kde by nerostl alespoň zakrslý stříbrný smrček. V zahradě
patří k perlám, které i do zimní zahrady vnášejí trochu jasu a světla. Jak to jen ta příroda a zahradníci dokázali, že se mezi zelenými
rostlinami najednou objeví namodrale stříbřité jehlany stříbrných smrků nebo jedle ojíněné? Kde je jejich tolik potřebná zelená barva?
Zbavím vás iluzí: vezměte do ruky zapalovač
nebo hořící svíčku nebo alespoň škrtněte sirkou. Pod utrženou větévkou, venku, ne v bytě
u schnoucího vánočního stromku! A pak už se
jen divte, před očima vám veškerá stříbrná zmizí a v ruce zůstane živě, svěže zelená smrková
větévka. Kdyby tolik nepíchala, jako by z oka
či z kmene vypadla našemu obyčejnému zelenému smrku. Všechna stříbřitá modř je jen voskový klam a opět lom světla. Smrk pichlavý, populární stříbrňák i jiné stříbřitě olistěné jehličnany vylučují voskové povlaky, které je především chrání před nadměrným vysýcháním.
A zahradníci toho využili.
Svět chce být klamán, ale v uvedených případech klamán bezelstně, příjemně a krásně.

*
Jak si to počasí s námi hraje! Ovšem co od něj
můžete čekat uprostřed zimy na přelomu ledna? 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 pokles. Teplot, ne morálky. Ta přece u nás není
nikdy pokleslá! Jeden podobný jsme už zažili
v noci ze Silvestra na Nový rok koncem sedmdesátých let. Tehdy klesla teplota asi o 30 stupňů.
Něco podobného můžeme zažít co chvíli, studený vzduch se nad zemí přelévá skoro pravidelně. 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 okolí praštivé rány, tak to čert vyorává na tamním rybníku brázdy a rýhy, a do pluhu má zapřaženého Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan.
On totiž rožmberský regent má v tamním kostele nad rybníkem něco jako náhrobek. A protože 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 pořádném parku zase hlubší pokles teplot může vyvolat podobné praskání či praštění. I na velVáclav Větvička
mi starých stromech se potom objevují dlouhé
Pro Zápraží 2009
svislé pukliny, mrazové trhliny, k nimž zpravidla dochází právě v této době, kdy náhlý pokles
teplot způsobí roztrhání vodivých pletiv stro- Větvičkova poradna pro veřejnost s možností
mů, v nichž buď ještě zůstala, nebo se už tlačí zakoupení knih – třetí středa v měsíci, dům
míza. Pro oba jevy platí ono staré úsloví o tom, ATIS na Štiříně 15-18 hod. z d a r m a
že mrzne až praští.

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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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 zaměřeny 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 měsíc jedna, a to vždy předposlední nebo poslední pátek v měsíci. První lednová dílna byla zaměřena na malování na sklo vypalovacími barvami. 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-

Centrum LODIČKA
vá, a to 4. února od 10 hodin s přednáškou na
téma Sourozenecká žárlivost.
Z větších akcí vás letos čeká 21. února Masopustní průvod, jarní Otevírání studánek, po
prázdninový Strašidelný les a oblíbená Dýňová
slavnost. Mezi ně nasypeme ještě další drobnější 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 dětského hřiště, které se bude dále rozvíjet a růst.
Průběžně do dubna budeme sbírat ve spolupráci se Základní školou a veřejností hliník a prostředky půjdou opět na budování a údržbu dětského hřiště. Sledujte náš program a stránky
www.rckolecko.cz.

Veselé úterý  9:30 – 10:30 Hrátky s batolátky s Andreou
Hrátky jsou zaměřeny na psychomotorický vývoj dítěte, sociální vnímavost a posílení vztahu rodič a dítě. Jednoduché písničky,
tanečky, říkadla, hudebně pohybové a rytKatka Hejduková mické hry doplněné výtvarnou činností.
50,-Kč

PŘÍSTAV vstupuje do nového roku
s dobrým pocitem
Nejen že si můžeme v našem mnichovickém
centru pochvalovat pěkně rozběhnuté kroužky,
mnoho vylepšených detailů, aby se naši klienti cítili ještě komfortněji, profesionálně odvedenou práci při organizaci akcí pro veřejnost
(Rozloučení s létem, Položení základního kamene v parku, divadla, Adventní spirála, Mikulášská), ale hřeje nás také vědomí, že jsme
byli iniciátory projektu Rekonstrukce a znovuoživení parku J. Holíka v Mnichovicích
a s naším přičiněním byla dokončena realizace I.etapy tohoto projektu Loďky herního a odpočinkového prostoru. Něčeho, co má trvalejší hodnotu, co Mnichovičané opravdu využijí
a co také již mělo své kořeny v minulosti. Jedná se o zpustlý park na velmi strategickém místě v Mnichovicích poblíž knihovny, jehož centrální část byla nyní proměněna v malé hřišťátko
pro děti, zastavení a odpočinek dospělých a seniorů, 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 spolupráce a s touto podporou mohlo být na konci
loňského roku vše realizováno. Velmi nám pomohly příspěvky a pomoc obce, firem z Mnichovic i okolí, a co bylo podstatné, podpora ze
strany obyvatel. Byly oživeny vzpomínky pamětníků 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 patří obyvatelům a sami ho naplňují svým životem. Ukázkově tu proběhlo položení základního kamene, kam sousedé přinesli ve velké míře
báječné občerstvení domácí výroby, soutěžilo
se, povídalo, hrálo, vyrábělo, právě tak mohou vypadat naše sousedská setkání a zde by

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,
mohla být založena jejich tradice. Loďku nyní
razítkování, krájení, plácání, koulení.
převzal do své péče Městský úřad jako provoPřed vypálením můžete dílka obarvit engobou
zovatel a chystá se pokračovat v rekonstrukci
nebo po vypálení si výrobek ozdobit glazurou.
zbylého prostoru. Jak je vidět, společnými silami můžeme proměnit mnoho míst i věcí v proČtvrtek  9:30 – 11:30 Prozpěvování a říkadla
spěšné a příjemné. Nechť nám dobře slouží a je
při hře na klávesy 50,-Kč
do budoucna místem, kde se lidé rádi setkávají
Společně si zazpíváme za doprovodu kláves,
a prožívají spolu příjemné chvíle!
zopakujeme oblíbená dětská říkadla.
Prosíme také všechny naše příznivce, aby podPo svačince si podle zájmu zacvičíme nebo vypořili naše snažení a přispěli dodatečně na část
tvoříme něco pěkného. Před a po programu
oplocení Loďky, a na některé herní prvky a dovolná herna.
plňky, na které stále ještě hledáme prostředky.
Prostředky zasílejte na účet: 198819467/0300,
Více na http://xp.me.cz/lodicka
ev. možno dar uhradit v hotovosti také na recepci klubu v Nádražní ulici č.313, kde budou
k dispozici také darovací smlouvy.
Do dalšího období Vás v Přístavu , vedle našich kudy z nudy
pravidelných kroužků, čekají tyto akce:
Všechny naše schůzky probíhají
3.2. ve 20h Kosmetická péče ve zkratce,
v tělocvičně na o.ú. v Jevanech.
pí. S. Denemarková, KOSMETIKA KOČ2., 9., 16., 23. 2. PO 18.30 - 20hod.
KA – setkání s povídáním a kosmetickým
Harmonizační cvičení pro
ošetřením, Přístav
dospělé s Irenou Sladkou
7.2. ve 14h Hejblata – kreativní pohybo3., 10., 17., 24. 2. ÚT 10 - 12hod.
vý workshop pro rodiče a děti, Knihovna
r.c.Tudyznudy - Sportovní hrátky s batolátky
Mnichovice
4., 11., 18., 25. 2. ST 18 - 19hod.
24.2. v 15h Šátkování – nošení dětí v šátku,
Zdravotní cvičení pro ženy
úvazy, rady, Přístav
5., 12., 19., 26. 2. ČT 10.30 -1 1.30
r.c.Tudyznudy - Shiatsu pro rodiče s dětmi
Vážení přátelé, příznivci, i všichni ostatní,
16 - 18.30 r.c.Tudyznudy - Hry a říkadla
KOMU NENÍ LHOSTEJNÝ DALŠÍ OSUD
7.2. SO 16hod. TUČŇÁKŮV VÝLET –
RODINNÉHO KLUBU PŘÍSTAV, VYTVOŘdivadlo pro děti z produkce divadla Krab
TE S NÁMI NOVÝ KOORDINAČNÍ A VÝ12.2. ČT 16 - 17.30 r.c.Tudyznudy
KONNÝ TÝM. Tím, že se přidáte, pomů- Hry a říkadla
žete zajistit kontinuitu mnichovické komuni17.30 - 20.30 KURS PATCHWORKU pod
ty. Kontaktujte nás na veronika@pristav.info,
vedením profes.lektorky p. Vondruškové
777 323 847.
26.2. ČT 16 - 18.30 r.c.Tudyznudy
- Hry a říkadla
Více na www.pristav.info, 776 419 413,
Více info na www.tudyznudy.eu,
patronem Přístavu je firma Mountfield
tudyznudy@email.cz.

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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Kotelna „V zrcadle skutečnosti“

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI Z LADOVA KRAJE
ZUŠ Říčany vyhlašuje již pátý ročník výtvarné
soutěže, který je tentokrát zasvěcen ROKU ASTRONOMIE 2009 a soutěž má příznačný název VIDÍM VESMÍR. Proto jsme požádali
o spolupráci Astrononický ústav AV Ondřejov
a Mikroregion Ladův kraj.

Říčanská galerie Kotelna nabízí tentokrát výstavu obrazů malířky Markéty Urbanové a Jana
Gemrota obohacenou o sochy Martina Skalického a Radka Nivnického. M. Urbanová vychází ve své figurální malbě z barokně temnosvitných kontrastů, ale zároveň ve své tvorbě představuje 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. Skalický odlehčuje svou tvorbu užitím netradičních
materiálů např. těstovin a korálků. Prostor galerie Kotelny umožnil prezentovat nádhernou
výstavu, kterou by si obyvatelé Říčan a přilehlého okolí neměli nechat ujít. Některá díla bude
možno po skončení výstavy zakoupit. Účastníci 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 Festival amatérské malby.

PŘEHLED AKCÍ
MěKS Říčany,

Více na www.galeriekotelna.cz

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

ABBA WORLD REVIVAL

Dne 16. ledna se v sále MěKS Říčany rozezněly písně švédské skupiny ABBA. Žádná
nová aranžmá, upravená tempa nebo počítačem vytvořené doprovody. Vše živě a s plnou
parádou.
Zeptali jsme se zakladatele skupiny ABBA
WORLD REVIVAL Dana Hofrichtera na dojmy 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

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 Říčany – Hana Šebestíková a Eva Pokorná.
Vyhlášení výsledků proběhne 17. dubna v 17.00
Letošní soutěž není určena pouze říčanským hodin v MěKS v Říčanech.
ZŠ, ale bude regionální – tudíž je určena všem V plánu jsou ještě další doprovodné akce k výMŠ, ZŠ , gymnáziím a ZUŠ v regionu Ladův stavě o kterých vás budeme informovat.
kraj. Do soutěže tedy zveme všechny školy
(Čestlice, Hering, Hrusice, Kaliště, Kamenice,
Klokočná, Kostelec u Křížku, Kunice, LouňoZUŠ Říčany
vice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby,
Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Velké Popovice, Všestary a Zvánovice) a těšíme se na
jejich výtvarná díla.

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 zabývají 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 holywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big bandů. Vitální jazzový výraz interpretů je umocňován smyslem pro show, nadhledem a humorem. Ondřej Havelka na jevišti
rád improvizuje, nechybí mu humor a své publikum vždy příjemně překvapí.
Věříme, že tomu tak bude i u nás v Říčanech
a že si oblíbenci O.Havelky přijdou na své.

v současnosti stará o kulturní akce v MěKS,
se známe již mnoho let. Přijetí od zcela zaplněného sálu bylo úžasné. Jsem rád, že lidé dnes,
v době playbacků a poloplaybecků, preferují živá vystoupení. Parket se zaplnil hned během první písně. Měli jsme velmi příjemný pocit, atmosféra nám připomínala spíše velkolepou oslavu narozenin nějaké velké rodiny. Publikum nás provázelo svou přízní skutečně až
do konce. Musím přiznat, že odehrát dvouhodinový maratón jen s jednou malou přestávkou
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není vůbec lehké, ale který muzikant by odolal aplausu a skandování „ještě jednu“? To cítíte skutečnou radost, i kdybyste potili krev. Navíc v ABBA WORLD REVIVAL válí na saxofon 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
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18.února ve 20.00 - Žalman & spol.
Pavel Žalman Lohonka je český folkový písničkář, jedna z nejvýraznějších postav české folkové scény. Byl a je vůdčí postavou několika
významných českých folkových souborů, velmi známé je jeho působení v legendární jihočeské folkové kapele Minnesengři, kde působil
od roku 1969 až do roku 1985. Spolupracoval
i s další významnou jihočeskou folkovou skupinou Nezmaři či pardubickou skupinou Stopa
(skupina Spojených trampských osad Pardubice). V současné době působí ve své vlastní hudební skupině s názvem Žalman & spol., která

byla založena již v roce 1982. Hraje ve složení
Pavel Lohonka, Petr Novotný, Jindřiška Brožová (dříve Petráková) a Jan Brož.
Vlastní tvorba Pavla Lohonky čerpá z několika inspiračních zdrojů. Vedle jihočeských lidových písniček jsou patrny velmi výrazné inspirační zdroje z tvorby různých osobností světového folku, v menší míře též lidová hudba
jiných národů. Jeho tvorba je charakteristická svou výrazně posmutnělou, někdy až teskně zachmuřenou náladou, je to velmi často hudba značně hloubavá a až sentimentálně
meditativní.

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

Kulturní centrum Kamenice

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

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
Úterý 17. února, 20.00
Originál Indigo, netradiční skupina tradiční- KAMENICKÝ PLES
Hraje kapela CAROLINE BAND.
ho jazzu
Vstupné 200,- Kč
Středa 18. února, 20.00
Žalman & spol., Koncert známé folkové 2. února od 9.00 hodin
NAŠEL SE MEDVĚD
kapely
Pořad pro děti od 4 do 10 let.
Divadlo KRAPET
Čtvrtek 19. února, 19.30
Znalci
Nikoline Werdelinová (rež. K. Purkar), DS Tyl
Říčany - hra
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MAS Říčansko
Asociace středočeských MASek
v Říčanech
Jak podpořit rozvoj v rámci Středočeského kraje, o tom především byl pracovní workshop
Asociace středočeských místních akčních skupin (MAS), který se uskutečnil 5. ledna v říčanském hotelu Pratol. Semináře se zúčastnilo jedenáct MASek, které ve středočeském kraji působí a starají se o rozkvět svěřených regionů. Síť, kterou jednotlivé MAS vytvořily jak
v rámci kraje tak i republiky, postupuje společně v klíčových otázkách – nastavení pravidel a parametrů pro dotace plynoucí do venkovských oblastí (především Program rozvoje
venkova osa IV. Leader) a také při spolupráci s krajskými úřady a vyjednání podmínek pro
podporu z krajských zdrojů. MASky jsou rovnocenným partnerem při jednání s Krajem i nadregionálními orgány a mohou tak plně podporovat zájmy venkova s ohledem na jeho rozvoj.
Ze semináře vznikl materiál s návrhy k programu LEADER, který dostane ke schválení Ministerstvo Zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond. Nově navržená metodika zjednoduší možnost získání finanční podpory pro
Vaše projekty.

MAS Říčansko

V novém roce
nové možnosti
realizovat
projekty

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, Říčany ve dnech: út 8-17, čt 8-17 a pá 8-17 nebo
Místní akční skupina Říčansko dostala i pro le- po telefonickém objednání mimo tyto hodiny.
tošní rok peníze na projekty s realizací v na- Tel: 323 606 881 a 774 780 141 sl. Zoubková,
šem kraji. Celkem tento rok budou podpořeny mail: kancelar@ricansko.eu
projekty za 9 057 523Kč. Jak jsme informovali v posledním čísle Zápraží roku 2008, první
Za tým MAS Říčansko L. Třeštíková
výzva právě proběhla – 30.ledna byl ukončen
příjem projektů spadajících do záměrů Fiche
3 a Fiche 4. Jde o investice v oblasti Obno- ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
vy a rozvoje veřejné infrastruktury (Fiche 4)
– tedy projekty týkající se zázemí volnočaso- NAJDEDTE NA
vých aktivit, sociální a kulturní sféry a v ob- INTERNETOVÉ STRÁNCE
lasti Obnovy a rozvoje vesnic (Fiche 3) – týkají- WWW.MAS.RICANSKO.EU,
cí se obnovy veřejných prostranství, chodníků, SLEDUJTE PRŮBĚH
komunikací, čekáren atp. Tyto záměry byly vyVÝZVY 1/2009
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 – Rozvoj a uchování kulturního dědictví, tedy obnova kulturních objektů, parků a alejí a vytváření nových expozic či studií obnovy a využití
kulturního dědictví - a Fiche 6 – Vzdělávání
– vzdělávací aktivity podporující podnikání na
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SPOLUFINANCOVÁNO
EVROPSKOU UNIÍ
EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

název výzvy

Nadace þeský literární fond Nadaþní program pro rok 2009

Ministerstvo prĤmyslu a
obchodu ýR

Nadace rozvoje obþanské
spoleþnosti

Operaþní program Podnikání a
inovace - Program Školící
stĜediska
Blokový grant pro NNO
Finanþních mechanismĤ
EHP/Norska - Zlepšení života
v komunitách prostĜednictvím
aktivit a služeb NNO

Nadace þeský hudební fond Výzva k pĜedkládání projektĤ
Strom života - malé granty do
Nadace partnerství
20.000 Kþ

termín
uzávČrky

oblast podpory

kultura, vzdČlávání (podpora vydání
13.2.2009 pĤvodní prózy, esejistického textu, apod.)
vzdČlávání a podnikání - prostĜednictvím
zajištČní kvalitního zázemí pro realizaci,
organizaci a Ĝízení vzdČlávání,
personálních þinností a dalších aktivit
souvisejících s rozvojem lidských zdrojĤ,
zvýšit konkurenceschopnost podnikĤ a
28.2.2009 podnikatelských subjektĤ
Rozvoj multikulturního prostĜedí v
komunitách, Posílení lidských práv a boj
proti diskriminaci a rasismu, Podpora dČtí a
mladistvých se specifickými problémy,
9.3.2009 Ochrana životního prostĜedí
31.3.2009 kultura, vzdČlávání (hudba)
životní prostĜedí - podpora výsadby stromĤ
28.8.2009 se zapojením veĜejnosti
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Hrusický kostelík z Ladových obrázků je tu
a bude tu navždycky. Nedovedeme si představit, že by se mohl pohnout. Na každém obrázku vypadá tak pevně a ani při zběžném pohledu od dálnice či z návsi člověku nepřipadne,
že je něco zásadního v nepořádku. Kostelík,
poprvé zmiňovaný v roce 1205, však potřebuje naléhavou opravu zdí, krovů a krytiny. Vlhkost se dostala už do stropu a zdí. A protože naše vlhkost je spíše povahy chemické, ve
zdech reaguje a působí závažné změny. O kostelíku jsme už několikrát psali, ale teď můžeme 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 základ je dobrým příspěvkem pro ochotné realizátory. Žadatelem je římskokatolická farnost,
která je spravována z Mnichovic. Odborné záležitosti garantuje stavební technik Arcibiskupství pražského. Za nimi od začátku aktivně
stojí hrusický pan starosta. Žádost zpracovávalo MAS Servis Říčansko, o.s.

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.

MAS představuje partnera: KLUB KVÍTEK

Dotaþní pĜíležitosti pro rozvoj ěíþanska
vyhlašovatel

PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÝ PROJEKT
V PRVNÍ VÝZVĚ LEADER 2008:
záchrana hrusického kostela

kontaktní informace
www.nclf.cz

www.mpo.cz

www.nros.cz

www.nchf.cz
www.nadacepartnerství.cz
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Nenápadný domek s klubovnou a stájí na konci Ondřejova, přes silnici pastviny a na nich
tři koníci, to je království neziskové organizace s názvem Klub Kvítek. V Ondřejově sídlí
již osmým rokem. Její zaměření je na parajezdectví tj. jezdecký výcvik handicapovaných a
soutěže v paradrezuře. Je to jediná organizace v celé České republice, která je takto výhradně zaměřená - jak hloubkou práce s handicapovanými dlouhodobou a individuální péčí
– a také organizováním a koordinací seminářů
a soustředění, národních i mezinárodních závodů a mistrovství ČR v paradrezuře. Členka klubu MUDr. Kulichová je mezinárodní klasifikátor handicapu pro jezdectví FEI (mezinárodní jezdecká federace) a loni se zúčastnila coby
klasifikátor Paralympijských her.
Jak říká paní Zenklová, předsedkyně klubu
a trenérka, i postižení lidé mohou díky pevné vůli a úsilí něco dosáhnout. Možnost ukázat
druhým své dovednosti jim velmi zvyšuje sebevědomí a také motivaci svůj handicap překonávat. Pomáhá jim k tomu i vztah s dalšími závodníky a vzájemný příklad. V práci s koňmi
dochází také k intenzivní rehabilitaci, neboť je
třeba vyrovnat se s přenosem pohybu ze zvířete na jezdce. Při závodech se pak hodnotí parajezdci v podstatě stejně jako jezdci zdraví – jen
obtížnost úloh je přizpůsobena handicapu jezdců. Profesionální přístup postižených dokazuje

i fakt, že na mezinárodních závodech si jezdci mohou koně na start zapůjčit. Na koních
z Onřejova tak závodili například slepá dívka
z Německa či vozíčkář z Finska. Jde jak o práci jezdce tak i „šikovnost“ koně, který se musí
vyrovnat s handicapem, který nezná. A někteří
handicapovaní jezdci úspěšně startují i v soutěžích 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 věříme podaří podpořit z programu rozvoje venkova Leader. Snem členů Klubu Kvítek je zlepšovat 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. Setkat osobně se s členy klubu můžete např. 28.2.
v Ondřejově na besedě o paradrezuře, na dětském dni na Ondřejovské hvězdárně, na mezinárodních závodech v Praze na Císařském ostrově 16.-18.10.2009 nebo se můžete přijít podívat jen na běžný trénink. Máte-li zájem projekt podpořit, ozvěte se MAS Říčansku nebo
na kontaktech na www.kvitek.org
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Nanečisto

STUDENTSKÉ STRÁNKY

ZAHRADOU ZA POZNÁNÍM A OCHRANOU

Evropě to osladíme

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

Finanční prostředky na realizaci projektu byly
získány od MŠMT v rámci rozvojového programu ve vzdělání Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008.
S realizací projektu jsme začali ihned po zveřejnění výsledků o přidělení dotace v květnu
2008. Nejprve začaly na zahradě v objektu učiliště Všešímy 18 probíhat přípravné práce potřebné pro vytvoření naučné stezky.
Na pracích souvisejících s přípravou pozemku
pro poznávací záhon – vytýčení záhonu, zpracování půdy, obohacení půdy o substrát a rašelinu (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 náročnou a zdlouhavou, bylo potřeba dostatek fyzických sil i dobré spolupráce. Většina žáků se
pod vidinou díla, které jim vzniká pod rukama, práce zhostila s velkým nadšením a s příkladným pracovním nasazením. Největší zásluhu samozřejmě nelze upřít žákům oboru vzdělání Květinářské a aranžérské práce, kteří se
pod vedením svých učitelek odborného výcviku skvěle ujali i samotné výsadby rostlin na poznávací záhon a následného zamulčování kůrou
mezi jednotlivými stromy a keři.

V projektu bylo též pamatováno na vzdělávání
žáků. V posledním červnovém týdnu jsme proto společně se žáky navštívili Podblanické ekocentrum Vlašim, kde jsme se zúčastnili akce
věnované problematice životního prostředí
a jeho ochrany. Jednalo se o workshop, při kterém se žáci s danou problematikou seznamovali v exteriéru, přímo v zahradě zámku ve Vlašimi, v blízkosti tamního potoka a řeky. Pouze
konečné vyhodnocení práce probíhalo v budově Ekocentra, a proto se tato akce setkala s velice kladnou odezvou ze strany žáků.
V dubnu 2009 v rámci školního projektu environmentálního vzdělávání ke Dni Země bude
oficiálně otevřena veřejnosti a především ostatním školským zařízením v regionu učiliště nabídnuta 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 zajištění a realizace projektu

CESTUJEME S LINDOU - Uganda - The Source of the Nile
Seriál cestopisů v angličtině na pokračování, Before we went there we had to get proper vadnes s hádankou
ccination particularly against yellow fever, hepatitis and typhus. We started our journey beBy Jan Liska
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 really 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 amazed 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 magnificent giant. Usually it is four or five times wider
than Vltava in Prague. The rapids are perfect
for kayaking and you can really enjoy yourself and meet many people from all over the
world.
We also walked a lot through the countryside
When I first heard that there are awesome whi- and watched the everyday life of the Ugandans
tewater sections on the White Nile river in and we even used the public transport miniUganda it immediately became my dream to buses. At one point there were 28 people in
go there. I had already done kayak trips to the our minibus which was designed for 14! The
Alps so I really wanted to go to an exotic des- Ugandans are experts on transport, though, so
tination. I persuaded some of my friends to go you can rely on the public transport even more
there with me.
than in Prague, there are lots of minibuses and
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu

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.
source- zdroj, pramen
awesome- skvělý, úžasný
persuaded- to persuade, pravidelné -přesvědčit
it really felt like a perfect summer day- to feel/
felt/felt (cítit emoce, dotek) opravdu to vypadalo jake perfektní letní den
spear- oštěp
we were amazed- to amaze, pravidelné- udivit,
we were amazed / byli jsme udiveni
which was designed for 14- který byl určen pro
14
though- ale, na druhou stranu
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Nanečisto

(O zařazení České republiky do evropských a pokrokových. Na hrášku klečela celá republistruktur)
ka dlouhých devět let, s koleny bolavými. Nakonec se ale přeci jen dočkala. Pěknou řádku
Evropská unie, tak jako společnost samotná, let jsme měli dostatek času na to předvést, že
procházela od samého počátku mnohými pro- jsme s to postavit se i vedle takových velikáměnami. Musela stát na velice pevném zákla- nů a hospodářských tahounů, jako je Němecdu, a to hned na čtyřech nosných pilířích, zná- ko nebo Francie. Trnitou stezku dokazování se
mých pod názvy Evropské společenství, Evrop- přitom možná ani nevyplatilo vyšlapávat, neské společenství uhlí a oceli, Evropské hospo- boť přes všechnu snahu v očích některých Mocdářské společenství a Euroatom. Nově vzniklá ných států zůstáváme malou zemičkou, repubUnie byla vystavěna na úrodné půdě demokra- ličkou nehodnou převzít štafetu některých výtických zásad a svou železnou vůlí změnit Evro- znamných událostí a zodpovědnost s nimi soupu do svého vnitra vtahovala nové a nové státy visející na svá bedra.
dychtící po tom, zařadit se mezi elitu. Společ- Předsednictví Evropské unii se ale mezi takoně s nimi ale přicházela i další pravidla a hlav- vé velké příležitosti počítat dá. Dostali jsme
ně mnohem přísnější kritéria pro přijetí. Bylo šanci po první polovinu příštího roku ukázat,
to možná proto, že by Unie příliš tloustla a za čeho jsme schopni. Možnost, ač váhavým kro-

Básně –
akrostichy
studentů
1.A Gymnázia
Říčany
Tomáš Fenyk
Tehovečtí
Energičtí
Hasiči
Opravdu
Vytrvale a
Emotivně
Cákali!
Daniel Bedrníček
Malá
Upravená
Klikatá
A
Řádně
Opečovávaná
Víska

poslední roky přibrala nadměrně. Získat členství 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 politiků, či jaké myšlenkové pochody jimi procházely. Zdá se však, že pocit prestiže vyvolal
v jejich šlechetných srdcích vlastenectví a touha po blahu země způsobila ještě větší zapálení pro věc. Více vypitých šálků kávy, více
rozčilování, popravení starých osvědčených
metod a vysazování nových, těch revolučních

kem, vystoupat po těch několika prvních schodech a vydat se ke stupínkům vyšším. Vydáme se znovu vstříc ostatním. Znovu se poslušně ohneme jako vrbové proutky v závanu silného 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. Abychom nepřesladili.
Eva Lehovcová, Gymnázium Říčany 4.A

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
Také slavíte sv.Valentýna?
A
Náměstí.
14. únor je slaven jako den všech zamilovaných. své partnery. Zejména holubi a holubice, kteří Y to jsou naše Říčany!
Tento americký svátek vznikl na základě legen- jsou známí tím, že se páří na celý svůj život jen
dy, která má křesťanskou i pohanskou podo- s jedním partnerem, podobně jako labutě. Probu. Známější je však verze křesťanská , která to jsou holubi a labutě symbolem věrnosti.
Lukáš Pacovský
se odehrává ve 3. stol.př.n.l., za vlády římské- Udělala jsem si ve svém okolí menší anketu,
ho císaře Claudia II. Svatý Valentýn byl řím- abych zjistila, jaký názor mají lidé různých Říčka tudy protéká,
ský kněz, který nedbal na císařův zákaz a taj- generací na tento ,,dovezený“ svátek. Říčan- Íhahá nedaleko kůň zařehtá.
ně oddával zamilované páry. Za tyto skutky ská veřejnost se vcelku shodla na tomto názo- Časem však nic z toho není
byl uvězněn a odsouzen k smrti. Legenda ješ- ru : Když už slavíme Dny matek, žen, otců, A v rušné městečko se to tu mění.
tě uvádí, že před popravou stihl napsat milost- dětí, dokoce i pracujících..., proč neslavit i den Na náměstí se vše semele,
ný dopis jisté ženě, a tak vzniklo první valen- zamilovaných?
Yak na radnici, tak v kostele.
Věřím,že lásku většina z nás projevuje svým
týnské přání.
Ve Spojených státech byla první valentýnská partnerům mnohem častěji než jednou za rok.
přáníčka vyrobena v devatenáctém století a tato Valentýn nám má pouze připomenout ono silné Ivana Krejčířová, třída 3.A
tradice stále přetrvává. U nás je často Valentýn pouto, které nás spojuje.
odsuzován jako uměle vytvořený svátek. I přeV sobotu a neděli zde
sto ho tisíce párů rok co rok slaví, aby si vy- „Láska je jako sněhová vločka. Když si mys- Obvykle bývá nádherně.
jádřily city, které k sobě cítí. Mezi nejčastější líš, že ji pevně držíš, roztaje...“
Jako
valentýské dárky patří přáníčka, plyšáci, sladKdyby neexistoval
kosti a spodní prádlo. Na příklad ve Skotsku
Karolína Sochorová Okolní svět.
věří, že jméno své vyvolené si mladíci vytáh(3.A , Gymnázium Říčany) Vy si tu můžete odpočinout.
nou na lístečku z klobouku, v Anglii byli lidé
dříve přesvědčeni, že 14. února si ptáci volí
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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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 nejmladší. Nebo naopak zírají. Když se sejdou křesťané, je to hodně podobné. Na uhříněveské
kruchtě (to je krásné slovo pro prosklený kostelní 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 říčanští v bílých řádových oděvech, Otec Buchta

Loreta v Pyšelích
a Vágner. Tedy všichni dostupní římskokatoličtí duchovní. Usměvavý Josef Hejnic z hostivařského Křesťanského společenství, domácí českobratrský 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 jiných 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 farář Miloš František Převrátil o sobě říká, že
bydlí na faře, která byla dříve obecní pastouškou. Je to plesnivý domek, ve kterém není soukromí. 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

Dobrou noc – dobré ráno!
„Jakpak ses vyspinkala?“ ptá se každé ráno babička své desetileté vnučky. „Dobře“, říká každé ráno holčička s plnou pusou a dívá se z okna
na honící se kosy. Nechápe babiččin ranní slovní rituál. Babička je spokojená, všechno je, jak
má být. O dva roky později však na babiččinu
otázku odpoví „nic moc“. Babička trochu znejistí a začne se vyptávat. Chytrá vnučka objeví zájem a vymyslí pár důvodů. Na konci celého procesu je spokojená babička,
spokojená vnučka a nový dětský
pokojíček. Jen tatínek se trochu
ošíval…
Zdravý spánek považujeme za jeden z nejcennějších darů, který nám byl dán. A podobně jako
chceme jíst zdravě, hýbat se zdravě, toužíme se také zdravě vyspat.
Kromě toho, že kvalita spánku závisí na našem psychickém rozpoložení, teplotě, obsahu žaludku nebo
dostatečné únavě, je také závislá na typu podložky, na které spíme. Klademe si otázku, která matrace je nejlepší – tvrdá, měkčená, s péry nebo s tvarovou pamětí?
Vyzbrojeni spoustou otázek odcházíme do Center spánku a těšíme se, že si domů odneseme tu
pravou. S hrůzou však zjišťujeme přemíru nabídek a odnášíme si hlavně zmatek a nerozhodnost. S výběrem nové matrace je třeba si trochu pohrát. Neměla by být příliš měkká, ale ani
tvrdá. Naše tělo není ze dřeva, a proto je potřeba, aby se podložka tvaru našeho těla trochu
přizpůsobila. Proto je matrace s předpruženou
vložkou považována za vyhovující, navíc je většinou dimenzována na zatížení podle hmotnosti

těla. Každá matrace by měla mít pevný větratelný podklad. Za nevhodné se považují matrace 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 vertebrogenních obtíží bychom měli nejprve hledat odpověď na otázku, co je příčinou. Ne zas tak často je totiž důvodem špatná matrace. Spíše jde

o kombinaci faktorů: přetěžování pohybového
aparátu, nevhodné polohy při spánku, nadměrné 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 spánku, které by umožňovalo matraci přes noc otestovat či alespoň zapůjčit. Jistě by tak vznikly
velice zajímavé objekty, které by byly vyhledávány nejen koupěchtivými bezdomovci.

Dalším neméně důležitým aspektem je poloha
při spánku. Setrváváme-li delší dobu v jakékoli extrémní poloze, většinou se nakonec projeví nějaká bolest. To se nejčastěji stává při spaní vleže na břiše, neboť krční páteř je při této
poloze maximálně rotována. Proto se při bolestech krční páteře, ramen, hlavy, nebo při závratích 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 skutečnosti je velikost podložky pod
hlavou závislá na tvaru horní páteře. V lehu na zádech i na boku
má polštář podkládat hlavu tak,
aby nedocházelo ani k předklonu
ani k záklonu. Postavení krční páteře vleže si můžete ověřit jednoduchým 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 správném nastavení krční páteře vleže
na zádech by měl úhel pohledu svírat 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 stromeček, a protože tradičně vyrážíte za nákupy
do Polska, necháte se zlákat nabídkou jedné říčanské cestovní kanceláře na výlet do Jelenie
Góry, nakupovacího ráje mimo jiné oblečků pro
děti. Vyrazila jsem takto s kamarádkou v listopadu. Když jsme dojeli na místo, všude bylo
pusto a prázdno, obchody a trhy zavřené. Poláci slavili státní svátek, což naší cestovní kanceláři nějak uniklo. Průvodkyně se nás snažila zlákat na prohlídku tamních pamětihodností a tvářila se, že jsme kulturní barbaři, když

nás nezajímají klenoty kultury polské a posléze 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 lednu? Hitovka by mohl být zájezd lyžařský v půlce července, řekněme do Krkonoš.
Ale vážně – nebudu se zlobit, když mě cestovní kancelář vzkáže, že s ní mohu jet do Polska
někdy příště, zadarmo nebo s výraznou slevou.
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Nebo se aspoň – což je bohužel tak nečeské –
omluví a uzná chybu.
MV
Náš prostor pro vzkazy je tu proto, abyste mohli decentní formou upozornit někoho na něco,
co se vám nelíbí. Těšíme se na vaše další řádky, na základě kterých se nad sebou třeba někteří z nás zamysli. A klidně si naše články vystřihněte a dotyčnému to pošlete. Nebo připíchněte na nástěnku.

strana 18

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 „Žabiška“ (419 m.n .m.) je Loretánská kaple. Letošního roku 2009 tomu bude 310 let, co ji na
tomto místě dal postavit hrabě František Antonín 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 stavba, napodobenina „Santa Kasy“ v městě Loretu v Itálii. Byl to, jak se píše v kronikách, původní „Svatý domek“ v Nazaretu, kde Panna
Maria přebývala, zde ji navštívil archanděl Gabriel a zvěstoval narození Mesiáše. Dále legendy praví, že „Svatý domek“ byl přenášen anděly na různá místa, až zůstal stát v Loretu.
Ve 14. století toto místo začalo být navštěvováno mnoha poutníky, papež Kliment se obával,
aby domek nebyl poškozen, a tak dal kolem
něj obestavět ještě jeden plášť, a to z mramoru s honosnou výzdobou, na které se podíleli
nejlepší umělci a architekti. Uvnitř zůstal Domek tak, jak býval původně. Cihlové zdi místy neomítnuté, místy se zbytky fresek s postavami světců. Od té doby vzniklo mnoho staveb loretánských kaplí po celém světě, i v Čechách a na Moravě. Kdo byl stavitelem pyšelské
Lorety není známo, jistě se dobře vyučil u mistrů v Itálii. Loreta má také dvojí plášť, uvnitř
jsou cihlové stěny se zbytky omítky, na kterých
jsou imitace starých freskových obrazů s postavami světců. Za prostým oltářem je dřevěné
mřížové pažení se schody po stranách. Na dveřích jsou namalovány erby hraběte Halleweila
a jeho manželky. Za mřížemi je výklenek, kde
bývala socha Panny Marie Loretánské. Orámování bylo ze skleněných svícnů s paprsky a hlavičkami 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, odvrácení morové rány z tohoto kraje, byla připisována Panně Marii velká zázračná moc. Loreta se stala vyhledávaným poutním místem až
do doby, kdy se ujal vlády rakouský císař Josef II, který vydal nařízení o zrušení klášterů
a církevních objektů, jako byla pyšelská Loreta. V roce 1781 k tomu skutečně došlo. Krajským komisařem byla pyšelská Loreta uzavřena a zapečetěna. V Pyšelích nastaly zlé časy.
Lidé se houfně scházeli u Lorety, naříkali, bědovali, chtěli trhat pečetě.
Loretu ale zachránilo jiné rozhodnutí stejného
císaře. Zakázal pohřbívat na hřbitovech uprostřed obcí, což byl případ Pyšel. Byl zrušen
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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, pohřbů, 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. století, jak píše pyšelských kronikář František Antonín Pokorný, byl okraden Mariánský obraz
o zlaté a stříbrné mince a jiné cenné předměty,
které tam darovali věřící a bylo poničeno zařízení kaple.
V nedávné době byla kaple opět několikrát navštívena zloději a vandaly, kteří odnesli a zničili 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 postavení Lorety, byla v Pyšelích uspořádána výstava
Pyšelským muzeem těch předmětů, které jsou
v úschově v Muzeu a na Pražském arcibiskupství. K tomu výročí byla nákladem JUDr. Ivo
Koudelky a přispěním pyšelských občanů obnovena fasáda, střecha a věžička Lorety a zabudováno 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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Co nás pálí

Hrátky se slovy
Bude obchvat?
Na ploše 30 x 31 písmen je osmi různými směry rozmístěno 170 výrazů, vztahujících se
k dálnicím, silnicím a automobilismu a uvedených v abecedně řazeném seznamu, Po jejich
pečlivém vyhledání a úplném vyškrtnutí zbývají 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 urychleného zahájení jednání ohledně variant obchvatu Říčan a dalších obcí ležících při Kutnohorské silnici. Očekáváme, že obchvat … (doplňte tajenkovou větu). Přejeme zdar jak petiční akci, tak i luštitelům. Obojí by mělo vést ke
zdárnému konci.
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

Převzato z www.ricansko.info

petice
Podpoří zastupitelé Říčan petici za vyřešení
dopravní zátěže na Černokostelecké?
Sběr podpisů petice za vyřešení dopravní zátěže na Černokostelecké pokračuje
O vytvoření petice za vyřešení dopravní zátěže na Černokostelecké jsme už v Zápraží informovali. Kutnohorská výpadovka (postupně nesoucí řadu jmen Černokostelecká, U Chirany,
U Mototechny, Pražská, Kutnohorská, Pražská) je registrována jako silnice I.třídy, která je určená pro dálkovou tranzitní dopravu.
V úseku silnice od Říčan po Vyžlovku projíždí v současnosti až 20 000 motorových vozidel denně. Podíl tranzitní dopravy činí zhruba tři čtvrtiny.
Množství dopravy mezi Říčanským regionem
a pražskou aglomerací každým rokem narůstá.
Důvodem je zvyšování počtu nákladních automobilů (zejména kamionů, které tudy projíždějí i v nočních hodinách) a intenzivní rezidenční výstavba v Říčanech i přilehlých lokalitách
směrem na východ.
Dopravní „Studie vlivu regionální a nadregionální dopravy“ (CityPlan, 2005), která byla pořízena městem Říčany za přispění Středočeského kraje, navrhuje variantní řešení obchvatu Kutnohorské výpadovky v úseku Říčany

- Vyžlovka a jeho přeznačení na silnici první
třídy. Následné překlasifikování řešeného úseku na silnici 2. třídy, otevře prostor pro další
bezpečnostně - technická a regulační opatření,
která v současnosti na silnici 1. třídy nelze realizovat (omezení max. celkové hmotnosti vozidel, zvýšené zpomalovací prahy apod.).
Společným jmenovatelem navrhovaných variant je komplexní řešení dopravní situace v širším říčanském regionu včetně fixace varianty 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/peticecernokostelecka. V případě, že nemáte přístup na internet, lze domluvit získání textu petice prostřednictvím 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 Masarykově náměstí, nebo donést do Infocentra v budově Staré radnice v Říčanech nebo na obecní
úřadě v Mukařově.
Čas běží. Stavba Pražského silničního okruhu u Modletic již byla zahájena stavbou velké
dálniční mimoúrovňové křižovatky (na osmém
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kilometru dálnice D1), která rovněž spojí dálnici D1 a plzeňskou D5. Studie CityPlanu z roku
2005, upozorňuje na zvyšující se riziko růstu
zatížení Černokostelecké v návaznosti na zprovoznění pražského silničního okruhu.
V této souvislosti petice apeluje na nutnost
včasného zajištění účinné koordinace tvorby
a úprav územních plánů obcí, do jejichž katastrů toto řešení dopravní situace zasáhne.
Petici již vyslovily podporu řada zastupitelstev
dotčených obcí (např. Mukařova, Louňovic
a Vyžlovky). V Říčanech je přislíbeno projednání petice v dopravní komisi města. Očekáváme, že v případě získání kladného doporučení
dopravní komise bude zastupitelstvo Říčan projednávat podporu petice 11.února na svém řádném jednání zastupitelstva.
Předpokládáme, že po „vyslovení podpory petice“ zastupiteli Říčan, bude sběr podpisů během února ukončen. Petiční archy budou petičním výborem předány adresátům.

Zdeněk Černovský,
za petičního výbor
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Příběh

Poradny
Občanská poradna

Převzato: www.phillyh2o.org

Podle čeho se určuje, kdo je vlastníkem plotu, komu patří a kdo se o něj stará?
Vlastníkem plotu, zdi či jiného ohraničení pozemku je zpravidla ten, kdo jej zhotovil. V současnosti není povinnost vlastníka pozemku
svůj pozemek oplotit. V minulosti tato povinnost 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 stavebního úřadu) či ze znaleckého posudku ke stavbě.
Pro určení vlastníka je třeba zjistit, z které strany se v minulosti domy začaly stavět. Je nanejvýš 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 vypouštěny 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 přiměřenou poměrům obtěžoval sousedy hlukem,

Povídka kanalizační
Povím Vám dobrodružný příběh o kanalizaci,
která čekala dlouhou dobu jen v plánech projektantů, zatímco kýžený materiál, na který se
tolik těšila, putoval z trativodů s mírným zdržením 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 dokonalosti, takže prošla stavebním povolením spolu
s čistírnou odpadních vod a vodovodem a pak
se čtyři roky natřásala v šuplíku, kdy už ji konečně někdo postaví. Celou její dokumentaci
nebo různé kousky ta paličatá starostka roznášela po všech čertech a ďáblech – dotačních titulech - spolu s žádostmi o financování. Potkávala různé absurdity - proč to či ono nejde.
V mezičase se vzdala iluze, že by se vodovod
a kanalizace stavěly najednou, když na vodovod se prostředky sehnat podařilo z Operačního programu Infrastruktura a ten se za rok skutečně postavil a začal fungovat. Kanalizace se
dál vrtěla v šuplíku a chtěla také udělat lidem
dobrou službu. Záviděla vodovodu a tak starostka běhala dál – do šuplíku sáhla dvanáctkrát, popsala hory papíru a… nepřestávala doufat. Podařilo se získat prostředky od Středočeského kraje na čistírnu odpadních vod, ale hrozilo, 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 paličatá starostka projev ministra životního prostředí, jak jsou Evropské peníze každému na
dosah, jen vědět, jak na to… a myslela na ten
nedočkavý šuplík a už propadala skepsi největší, že opravdu, ale opravdu neví jak na to. Zamračená 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 marností úsilí a ty mi gratuluješ?“ „No, jste přece
ta obec, co dostala těch 35 mil. Kč z Programu
obnovy venkova na kanalizaci?“ odvětila kolegyně 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 tázavě ohlíželi k předsálí, kde paličatá starostka
hlasitě výskala a snad i trochu tančila.

světové strany, paličatý místostarosta honí dělníky 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 pokračuje, jen přes zimu nabírá dechu do dalšího kola.
Všem, kteří pomáhají k jeho happy-endu, patří veliký dík!!!
Obec Struhařov
Obec Struhařov v roce 2008 postavila kompletní 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 dodavatel (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 podpoře Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci podopatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic Programu rozvoje venkova
ČR, který poskytl 90% z celkových cca 40 mil.
Kč nákladů. Hlavní dodavatel - KNOSS s.r.o.

Šílenou radost vystřídala poctivá dřina, o kterou se podělila s neméně paličatým místostarostou a ostatními kolegy. Projekt letěl z šuplíku ke své realizaci, řítil se přes výběrové řízení, zavrtal se pod zem v podobě trubek do
každého domu, potrápil všechny lidi připojováním jímek a čerpadel i administrativou. Trubky, čerpadla, bahno, papíry, předfinancování,
úvěr, snaživci i potížisti – zkrátka rachot – za
5 měsíců polovina vesnice napojená na novou Obec Struhařov tímto děkuje za poskytnuté
fungující čistírnu.
dotační prostředky Středočeskému kraji a Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj
A tak do vánoc zbývá pár dní, kanalizace si venkova.
spokojeně bručí za zvuku svých čerpadel, živí
čistírnu pod obcí, paličatá starostka plave pod
Mgr. Dagmar Fedáková
horou papíru, které musí vykázat na všechny
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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 většinou není možná. Pokud tedy ústní jednání nevedlo k žádnému řešení situace, můžete zkusit
podat sousedovi výzvu k odstranění závadného
stavu písemně.
Dalším možným krokem možnost obrátit na orgán veřejné moci, tedy obecní úřad s požadavkem, aby věc vrátil do tzv. pokojného stavu.
Touto cestou se můžete domáhat ochrany proti komukoliv, kdo způsobuje rušení, které zapříčiní porušení pokojného stavu (viz.§ 5 Občanského 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, bezprostředně hrozících škod, narušování hranic a podobně. Obec může tomu, kdo pokojný stav narušil,
uložit, aby věc uvedl do předešlého stavu.
Pokud soused na výzvu obce nereaguje, nezbude Vám nic jiného, než se obrátit na soud,
jelikož rozhodnutí správního orgánu, tedy

obecního úřadu, není definitivní, ale má pouze předběžný charakter. Soud není předchozím
rozhodnutím správního orgánu nijak vázán.
Nic Vám nebrání obrátit se přímo na soud nebo
podat současně stížnost na Krajskou hygienickou 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 štěkáním, 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. Vztahuje se však opravdu pouze na člověka. K řešení
této situace se vám ale nabízejí stejné možnosti,
jaké jsou uvedeny v předchozí odpovědi na dotaz. Z hlediska dokazování jste však v horším
postavení, protože nikdy nemůžete předem vědět, 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

SPCN žádá, radí, informuje
Co jsme možná nevěděli o rakovině. Jako rakovinu označujeme skupinu nemocí, které se
vyznačují nekontrolovaným buněčným dělením
a schopností těchto rychle se dělících buněk napadat jiné tkáně a rozšiřovat se do jiných částí
těla, tzv. metastázovat. Ke vzniku rakoviny dochází poškozením DNA geneticky nebo vlivem
karcinogenity prostředí takovým způsobem, že
dojde ke zhoubnému buněčnému dělení. Rakovina je vlastně nejtěžší porucha imunity. Osobní prevence a biokorekce SPCN se proto zaměřuje nikoliv na léčbu, ale na nepřátele imunitního systému. Nezdravá strava složená z neživých produktů není o kaloriích, ale o slabé
životní síle.
Porucha dělení buněk je zaviněna nedostatkem
enzymů, překyselením organizmu, přítomností karcinogenů a dalšími vlivy. Svou roli hrají organické sloučeniny chlóru a fluóru, zbytky léků (léková rezidua) a další karcinogenní
látky, jejichž počet neustále narůstá a které nelze odstranit ani při výrobě pitné vody. Ve vodě
zůstávají i po převaření.
Významné jsou rakovinotvorné látky vznikající hnilobnými procesy obsahu tlustého střeva
v důsledku špatného trávení a nedostatečného
vyprazdňování. Další škodlivé látky, jako antibiotika, kortikoidy, cytostatika, konzervanty, atd., poškozující střevní mikroflóru v potravě, poškozují imunitu. 80% imunity se tvoří
ve střevě jako výsledek správné činnosti střevní mikroflóry. Nejvíce ohrožené je tlusté střevo, 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 operaci se rakovina obvykle šíří dále a ozářením
jsou poškozeny nejen rakovinné, ale i všechny přilehlé tkáně. Tak vznikají další a nenapravitelné škody. Jedním z nepřátel imunitního
systému je přemíra sacharidů, jmenovitě glukózy. Hyperglykémie je zabiják. Jakmile je jí
příliš, ničí naše cévy, ledviny a kosti. Tělo se
brání proti tomuto nebezpečí i tvorbou tumorů. Je to poslední pokus, záchranná brzda, jak
se zbavit nadbytku glukózy. Ozdravnou výživovou biokorekcí a změnou stravovacích návyků
se můžeme pokusit růst tumoru zastavit. Čím
dříve tumor objevíme, tím lépe. Pokud se zbavíme nadbytku glukózy, dojde k samovolnému
uzdravení a tento tumor se ztratí sám. Tumorem se také tělo může bráni proti infekci v zažívacím 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 později. Proto bychom měli zvážit operaci a odstranění 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 zdraví. Program osobní prevence a biokorekce
rakoviny SPCN
1. MOHUTNÁ PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU a detoxikace organizmu důsledným nasazením preventivně ozdravného výživového
programu MOSSSPCN (VitaLifeSPCN, ChlorellaSPCN, OnkoExpertSPCN), šťáva z tahitského ovoce NONI dle návodu.

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

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 výrobků. Při akutním stavu přidávat denně lžičku
čisté kyseliny L askorbové (vitamin C) v práškové formě.
3. VÝBĚR VHODNÝCH POTRAVIN. Při akutním stavu doporučujeme denně vypít jeden litr
čerstvé zeleninové šťávy vyrobené (nejlépe lisováním, kterým chráníme dlouhé molekuly enzymů před rozsekáním ostrými noži při mixování) především z mrkve, červené řepy, celeru,
ředkve, zelí, brambor. Šťávu vylisujeme ráno
a půl litru si uložíme na chladné místo k odpolednímu použití. Mezi jídly každou hodinu
nebo půlhodinu pijeme několik doušků, můžeme také žvýkat slunečnicová nebo tykvová semena. Tato pitná kúra je zdravá i při mnohých
jiných chorobách.
4. Vyhýbat se stresům, navodit psychickou pohodu a silnou chuť a víru v uzdravení. Dokud to
jde, doporučujeme místo utišujících léků proti
bolesti obklady z rozemletých zelných listů. Postupně přidáváme co nejvíce syrové nevařené,
průmyslově nezpracované stravy.
Více při osobní konzultaci a při pravidelných veřejných setkáních vždy poslední pátek
v měsíci v 18.30 v učebně Kulturního střediska Labuť, Říčany a v poslední středu v měsíci
v 18.30 v salonku Mnichovická krčma. Doporučuje tým Sdružení prevence civilizačních nemocí – SPCN. Tel. 603 460 424,
e-mail v-tomek@atlas.cz, www.spcn.cz
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Neplaťte víc, než musíte!

SCHLECKER

Helena Melicharová
Daňový poradce
V Jedlovci 249, Všestary

Vaše šance

Účetnictví

Jsme největší drogistický řetězec v Evropě se sídlem v Německu
a pobočkami v České republice,
Rakousku, Holandsku, Francii, Itálii, Lucembursku, Belgii,
Dánsku, Polsku, Maďarsku a Portugalsku.
Důsledná podniková strategie, spolu s prvotřídními
spolupracovníky jsou základem našeho úspěchu.
Pro posílení našeho týmu v České republice hledáme

Daňová evidence
Mzdy
Daňová přiznání
Zastoupení na úřadech

telefon: 605 105 274
BONUS: Pro stálé klienty
daňová optimalizace
a odklad daní zdarma !

Skladníky (m/ž)
Řidiče vysokozdvižných vozíků
Senior Dům
„Felicita”

PROVÁDÍME
VEŠKERÉ
INSTALATÉRSKÉ
A TOPENÁŘSKÉ
PRÁCE

•
•
•
•

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

V případě zájmu si můžete domluvit osobní schůzku na
adrese:

montáže vč. dodávky materiálu
rekonstrukce
realizace nových projektů
opravy i drobné opravy
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SCHLECKER
Schlecker Logistik s.r.o.,
DC Všechromy 47, 251 63 Strančice
tel: +420 323 619 414 - sekretariát

Tel.: 775 935 800,
323 60 20 73

Utíká vám teplo z domova?
Hledáte jednoduché účinné zateplení?

Nabízíme Vám práci v jednosměnném provozu (Po - Pá)
Dobré platové podmínky včetně výkonnostního příplatku
Týden dovolené navíc
Pro výkonné zaměstnance možnost rychlého převzetí
odpovědnosti, systematický a nepřetržitý
"Training-on-the-job" a možnost dalšího kariérního rozvoje.
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Firma RODAH-EU s.r.o. má pro vás řešení.
•
•
•
•
•
•

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
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... nabízí kompletní daňový servis, odklady daní, zastupování
a kontroly na FU apod. Profesní odpovědnost, diskrétnost,
milý přístup. Ušetřete čas, nervy i peníze.
I Váš daňový poradce - více na www. camaret. cz,
e-mail helena.hlavackova@camaret.cz¨
Všechromy 26, Strančice, tel. 777707321

MALÍŘI
LAKÝRNÍCI
TAPETÁŘI
ŽALUZIE

■
■
■
■

Architektonický návrh, měření na místě zdarma
NA MÍRU
Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky
včetně elektrospotřebičů a dalších doplňků dle požadavků zákazníka
Dodací lhůty 4–6 týdnů nebo dle dohody
Atypické prvky jako barové pulty, světelné rampy, skleníky, jídelny, stoly, židle a jiné dle přání zákazníka
Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací pokoje
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Milan Rožníček

3!+'ç»(&$2u»)+ (%2

323 665 276
602 365 258

ÚČETNICTVÍ

Jankovcova 1518/2,
Praha 7 – Holešovice
Tel.:227031095
fax: 266314929
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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

ZEA Světice, a.s.
prodá
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

Od března v Říčanech
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

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

Martin Svoboda

Tel.: 777 832 084
E-mail: m.svoboda@cmail.cz
VIENNA INSURANCE GROUP

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

pojišťovací agent Pavel Pazourek

Říčany, Černokostelecká 44/32
naproti Motelu Marta
Tel.: 604 600 861, 323 604 353

SÁDROKARTONY

SLEVA 12%

PRODEJNÍ SKLAD

AKCE PODKROVÍ
* teplené pásy DF 160mm od 116 Kč/m2

Po - Pá 7.30 - 15.30
e-mail: vejlupek@cmail.cz
www.v-mont.cz
tel.: 777 809 755, 777 810 755, 777 243 910
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NEJLEPŠÍ CENY U NÁS
I N A N OV É M O D E LY
Nový FordFiesta Trend
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

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
Nový FordFiesta v provedení Ambiente
již od 234.990 Kč

www.autopalace-ford.cz

Příklady cen:

200 m od D1

sádrokartonových konstrukcí
tepelné a zvukové izolace
fasádní zateplovací systém
KB-blok systém - betonové tvárnice
okna Velux
minerální podhledy
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Povinné ručení os. automobil

ŘÍČANY - KRABOŠICE

Prodej
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- rolety, sítě proti hmyzu
- silikonové těsnění oken
a dveří
- čištění oken, koberců,
- sklenářství

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
■
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Jste prosperující firma? Stále odpovídáte za
Vaše daňové povinnosti? Nemusíte!
Svěřte své daně do rukou odborníků...

DOBRÝ ELEKTRO
Tel.: 323 631 206, 723 535 500

- REVIZE
- RODINNÉ DOMKY
- ELEKTROTOPENÍ
- PØIHLÁŠKY K EL. PROUDU

do 1000 cm nebo el. pohon 1463
nad 1000 cm do 1250 cm 1853
nad 1250 cm do 1350 cm 1983
nad 1350 cm do 1650 cm 2763
nad 1650 cm do 1850 cm 3023
nad 1850 cm do 2000 cm 4193
nad 2000 cm do 2500 cm 4323
6499
nad 2500 cm

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Skvělé akční ceny
i na ostatní modely!
Plně vybavený
FordFusion Ebony
Nyní již za

Povinné ručení nákl. automobil
do 3500 kg
od 3500 kg-12000 kg
nad 12000 kg

tahač návěsů

5420 Kč
8228 Kč
11874 Kč
32435 Kč

Otevírací doba: Po-Pá 8:00-16:00

Nejlepší od nás!

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.

249.990 Kč

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

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

Antény
ANTÉNY – Roman LEHOVEC, 603753312

PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62,
Říčany, 323602235, 323602877
Elektromateriál
Počítače – servis
ELEKTROMATERIÁL ŘÍČANY, Černokostelecká ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany,
53, Říčany, 608903848, www.elektro-ricany.cz
603486362, info@zavacomp.cz

ANTÉNY, TV-SAT-STA, 602195272
Autodoprava
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany,
602328807

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

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

Pojištění, pojišťovny
Automobily – náhradní díly
Instalatérský materiál – prodej
GENERALI POJIŠŤOVNA A.S.
AUTOVRAKOVIŠTĚ PEUGEOT, Tehov 70,
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, Agenturní kancelář S. Ungr
Říčany, 723607150, 602341984,
323602235, 323602877
Olivova 181/6, Říčany
www.peugeot-centrum.cz
323661111, 603474747
V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov,
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121
323661731-2, www.vtmat.cz
ČESKÁ POJIŠŤOVNA V. FRANĚK,
Louňovice 168, Mukařov, 323660413,
Automobily – prodej
Instalatéři
603932472
AUTOCENTRUM ROŠKOTA – JANOUŠEK
KARBAN PETR, Svojšovice 4, Strančice,
s.r.o., Křenice 101, Sibřina, 323605313
323602073, 775935800
ČPP, PAZOUREK PAVEL, Spartakiádní 378,
Bystřice, 604600861
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666129
OPRAVY A ROZVODY VODY A TOPENÍ,
777630660, vodatopenipokorny@seznam.cz
Pokrývači
Automobily – servis
HDK, Olivova 223, Říčany, 323631458,
AUTOCENTRUM ROŠKOTA- JANOUŠEK s.r.o., Izolace proti vodě
606472505
Křenice 91, Sibřina, 323605314
IZOLAST, Forsterova 6, Říčany, 777860901,
606818054
Překlady do cizích jazyků
AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov,
Mgr. Denisa Pánková-Schránilová, z/do
603522048
Izolace tepelná
francouzštiny, i s ověřením, 731104429,
RODAH-EU, 774447870,
denisasch@volny.cz
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121
rodah-eu@seznam.cz; www.postavsidum.cz
Půjčovna motocyklů
AUTOOPRAVNA CHUDOBA, Rooseveltova
Kanalizační potrubí – prodej
MOTORENT,721117198,info@motorent.cz,
364, Říčany, tel: 323502681, 603140574,
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, ICQ: 262-912-800, www.MOTORENT.cz
www.partnerelit.cz,
323602235, 323602877
autoopravnachudoba@seznam.cz
Realitní kanceláře
Květinářství
MNICHOVICKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ
Autoskla - klimatizace
Květinářství Dominika, Říčany, 603447354
s.r.o., Masarykovo náměstí 35, Mnichovice,
AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2,
323640672
776002357
Klempířství a pokrývačství
KLEMPÍŘSTVÍ SLÁMA, Sosnová 221, Mukařov, Rolety, markýzy
Barvy – laky
739544665
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany,
BARVY – LAKY – DROGERIE,
606888525, 321698698, www.ekotes.com
Černokostelecká 486, Říčany, 323601837,
Koupelny – vybavení
www.barvy-laky.net
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, FINESTRA STUDIO, 17. listopadu 162, Říčany,
323602235, 323602877
323603312, 777701575
Beton
ZAPA beton, Kolovratská, Říčany, 323602008,
Malíři, lakýrníci
Stavebniny, stavební materiál
323603616
MIROPLAST, Havlíčkova 320, Velké Popovice,
STAVEBNINY ŘÍČANY U NÁDRAŽÍ s.r.o.,
323665276, 602365258
17. listopadu 238, Říčany, 323602035
Bytový textil
FINESTRA STUDIO, 17. listopadu 162, Říčany, Nábytek
V-MONT s.r.o., Krabošice, Říčany, 777243910,
323603312, 777701575
ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ V. PROCHÁZKA, 777809755
Zvánovice 160, 323649470, 603203559
Čistírna oděvů
EUROPALIVO, Všechromy 1, 312310773,
ČISTÍRNA ODĚVŮ (sklo porcelán), Masarykovo TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN SVOBODA, Říčany,
www.europalivo.eu
nám. 34, Říčany, 723 513 431
777832084
Stěhování
Čerpadla – prodej
Oční optika
MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 603414075
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, O.K. OPTIK, Husova 85, Říčany, 323605072
323602235, 323602877
Střechy
FOKUS OPTIK, ul. 17. listopadu 1188, Říčany,
STŘECHY NA KLÍČ - veškeré práce
V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov,
tel.: 323 602 029
pruchamarek@seznam.cz, 737 745 565
323661731-2, www.vtmat.cz
Okna
Těsnění oken a dveří
Dřevo palivové
OKNA*EU, Černokostelecká 53/17, Říčany,
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany,
BROUKAL, palivové a krbové dřevo,
323601719, www.okna.eu
606888525, 321698698, www.ekotes.com
602238849, www.broukal.cz
Pily – nástroje a stroje
Topení – prodej
Domácí potřeby
LESPARK s.r.o., www.lespark.cz, Husqvarna,
KORAL, spol.s.r.o., Pražská 28, Mnichovice,
SKLO PORCELÁN,
Jonsered Říčany, 323605881/606152656
323641115, 602381056
Masarykovo nám. 34, Říčany, 723 513 431
vedle OD BILLA				
PRODEJNA ZTT, Přátelství 550, (Pragochema),
Elektro - revize
Počítače – prodej
Uhřiněves, 271082214, 604245839
DOBRÝ ELEKTRO, Roklanská 1466, Říčany,
ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany,
323631206, 723535500
603486362, info@zavacomp.cz

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

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

Výkup lesů
BROUKAL, výkup lesů surového dřeva,
602238849

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

Zednictví
ZEDNICTVÍ VADKERTI, 728 373 852

Ubytování
PENZION FELICITA, Pražská ul., Vyžlovka,
775122404, www.stroko.cz
Vedení účetnictví
SOŇA MILÁČKOVÁ – M.I.L., Hlubočinka 1005,
Sulice, 603760641

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

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

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

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

Řádková inzerce
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

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

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

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

AUTOSERVIS

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

majitel

JASPRO PLUS s.r.o. AUTOSERVIS
Pětihosty 17 – Vávrův statek

Poskytované služby

UHLÍ - DŘEVO - BRIKETY

ZEMNÍ PRÁCE - ŠTĚRKY - PÍSKY

602 365 236

323 654 321

vladimir.vavra@volny.cz

Autoservis PLUS

www.jaspro.cz

• autoservis • mechanické opravy

DIAGNOSTIKA

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

Pneuservis - prodej pneumatik
Autosklo - výmìny autoskel
Zajištìní STK
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLÙ - vìtšiny znaèek automobilù

www.partnerelit.cz

603 140 574

Originální kvalita vítìzí

Adresář firem
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Časopis Zápraží je komunitním časopisem pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou. Vychází v nákladu 21 500 ks. Měsíčník je roznášen společností Mediaservis, s.r.o., Českou Poštou, 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, Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, Chomutovice, Jažlovice, Jevany, Kamenice, Klokočná, Kolovraty, Kostelec u Křížků,
Kozojedy, Krabošice, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice,
Kuří, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Myšlín, Nebřenice, Nupaky, Ondřejov, Pacov, Petříkov, Pětihosty, Pyšely, Popovičky, Průhonice, Radošovice,
Řehenice, Říčany, Říčany P.O. Box, Senohraby, Sluštice, Srbín, Strančice, Strašín, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice,
Štíhlice, Tehov, Tehovec, Uhříněves, Velké Popovice, Voděrádky, 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 časopis roznášejí ve Slušticích, v Hrusicích, v Kamenici, v Kostelci
u Křížku a Sulicích, v Kunicích a v Mirošovicích, v Senohrabech, 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 zahrneme do následujícího seznamu, případně dodáme další čísla.
Zde jsou místa, kde můžete Zápraží najít volně k odebrání:

•
•
•
•
•
•
•
•

Infocentrum a vstupní hala, budova Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo náměstí
Infocentrum - recepce, budova městského úřadu v Říčanech, Komenského náměstí
Prodejna potravin Na Růžku, Masarykovo náměstí v Říčanech
Česká pošta, Masarykovo náměstí v Říčanech
Nemocnice v Říčanech
Infocentrum, Masarykovo náměstí v Mnichovicích
Koloniál, prodejna potravin a smíšeného zboží v Babicích
Vrátnice Open Gate Boarding 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 provozovny BENO v Říčanech
Čerpací stanice PHM Mukařov, směr Kutná Hora

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

 Dne 10.12.2008 nám bylo na zasedání zastupitelstva 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 najímat zájemcům pravděpodobně na základě výběrového řízení.
Mrzí nás, že nebudeme schopni garantovat zohlednění žádného Vašeho ani našeho požadavku v daném projektu a že nemůžeme nadále
pracovat na projektu způsobem, který jsme navrhovali – tedy v co nejširší spolupráci s organizacemi 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 využití by neměl žádnou váhu, nejsme si jisti, že
by taková spolupráce byla účelná.
Vzhledem k nejednotnému názoru zastupitelů 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 důvodů (jarní výzvy ROP) a vzhledem k vysoké poptávce 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 případnými dobrými zprávami se opět ozveme.
Děkujeme, s pozdravem Kateřina 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 následném transportu. Myslel jsem si, že případ

struhařovské laně je uzavřen, ale bránící se starostka 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 pokračovat. Srnčí zvěř pomalu zmizela a laň zůstala sama. Přicházela postupně blíž a blíž

k lidem, zřejmě si vzpomněla, že byla vychována v zajetí. Nejvíce si oblíbila paní Horáčkovou, která pracovala na svém pozemku sousedícím 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 dvěma roky jsem doprovodil paní Horáčkovou na
její žádost na Obecní úřad, protože se připravoval její odvoz do zvířecího útulku. Paní starostka 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 nesla věci na koupání. Zvědavá Líza, která ležela 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 děvče lehce zranila. Stížnost dvou občanů evokovalo rychlé jednání Obecního úřadu. Byl odsouhlasen 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 štěkot 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 časovým odstupem objevila, byla u všeho pouze moje 80ti letá máma. Chovala se jako spasitelka Struhařova, řvala na moji mámu takovým nevybíravým způsobem, že jsem ji musel
okřiknout. Snažil jsem se sehnat paní Horáčkovou a ostatní dotčené osoby, ale nikdo nebyl
doma. Místostarosta, který se později dostavil,
na mé námitky k odvozu řekl, abych jim podepsal papír, že se budu o laň starat. Paní starostka 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 nečinně 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, nečesal ji, ani s ní netančil a nemusím za ní jezdit..
Bral jsem to jako něco neobvyklého, co se běžně nevidí. A že při převozu laně měla pani starostka slzy v očích? Kdo tomu věří?!

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

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

tel negativním vášním, které odvoz Lízy vyvolal. Ať si pan Plaček i pan Munč a další sami
v klidu doma sednou a zamyslí se, jak to všechno bylo a zkusí se na věc podívat třeba i z druhé strany, třeba alespoň trochu pochopí. Já je
v jejich zjitřených reakcích vlastně také tak trochu chápu. A moje slzy a smutné pocity? To je
soukromá věc, ale celá tahle causa jich přinesla 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 naleznete i na www.zaprazi.eu.

Pavel Plaček
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1. ČÁST
TAJENKY

Mužské
jméno

Chomáč
Rodinný
dům (zkr.)
Pánský
doplněk

Tykvovitá
rostlina

Malá
písemná
zkouška

Úklon
Had z kn.
džunglí
Mohamedův druh

Něvěrec

Povel
psovi

Velký
hluk
Slezské
město

SPZ
Vsetína

Zdobit
kovem

Německy
"lékař"

Živočich

Baráček

Bratr

Vrážet
rohy
Krtci
(zast.)

Občanská
demokr.
aliance

SPZ
Benešova
Opojit
alkoholem
Obyvatel
Oravy
Otázka
při sázce

Spěch
Poté

Symetrála
Opatřiti
pásem
Inic. filos.
Kanta

Patřící
bohu
lásky

Tímto
způsobem

2. ČÁST
TAJENKY
Značka
elektroniky

Himaláj.
horská
skupina

Chamtivost

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.

Sudoku lehké

Útok

Sudoku těžké

Polokruhový
výklenek

