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Osobnost regionu
(str. 8-9)
Jitka Vrbová patří 
mezi nejvýraznější 
české zpěvačky 
country, jazzu, 
swingu a blues.

Letos přijde 
k zápisům 

rekordní 
počet 

prvňáčků

Život v kraji (str. 13)
Uhříněves: 
Se změnou RUD 
nesouhlasí 
starostové všech 
22 správních 
obvodů Prahy.

ZDARMA

Život v kraji
(str. 10)

V Božkově 
se pořídili 
obecního 
tygra.

Téma Zápraží
(str. 4-6)

Kapacita základních 
škol na Zápraží 
přestává stačit. 
Situace je vážná!



LBFI_110495_print_dealer_q_210x148.indd   1 10/17/11   12:28 PM

ABC AUTO s.r.o. Tomášská 321, Praha 10
tel.: 228 229 227

www.abcauto.cz
abcauto@abcauto.cz

Úvodník Napsali jste nám...

tiráž
Zápraží, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou. 
To je Ladův kraj a okolí, Průhonicko, Kolovraty a Uhřiněves. 
Číslo 2/2012, vychází 1. 2. 2012
Časopis je zdarma rozšiřovaný do schránek a na distribuční místa.
Měsíčník, náklad v únoru 22 500 výtisků, rozsah 32 stran
Kontakty: Jednatel časopisu: Hynek Kašpar
Kancelář časopisu: SKC Ondřejov, Choceradská 62, 251 65
Telefon do kanceláře: 606 607 943
Šéfredaktorka: Helena Vlnařová
Redakce na mobilu: 774 780 140, e-mail: redakce@zaprazi.eu
Manažer inzerce: Hynek Kašpar
Inzerce na mobilu: 774 780 038, e-mail: inzerce@zaprazi.eu
Grafická úprava: Dita Novotná

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 2. 2012 pro texty
a 20. 2. 2012 pro inzerci.

Vydavatel: 
Nezisková org. MAS Servis Říčansko, o.s.,
Roklanská 805, 251 01 Říčany, IČO27028917
Evidence u Ministerstva kultury ČR pod číslem
MK ČR E 17548 (PATRIOT MK E 10604)

Redakcí nevyžádané fotografie a rukopisy se 
nevracejí. Zveřejňované texty nemusí vyjadřovat 
stanovisko redakce. Bez písemného souhlasu 
vydavatele nesmí být kopírována a rozšiřována 
žádná část časopisu Zápraží v jakékoliv formě.

Distribuční místa: Babice – bistro Elit. Božkov, Březí – Z konzum, Čestlice, 
Černé Voděrady – Potraviny, OÚ, Dobřejovice – potraviny, Doubek – potraviny, Herink 
– potraviny, Hrusice – potraviny, Chocerady, Chomutovice, Jažlovice, Jevany – potraviny, 
pošta, vinotéka Liverpool, Kamenice – KD, Klokotná – potraviny, Kolovraty – potraviny 
U Chadů, OÚ, Kozojedy, Krabošice, Křenice – Fiat, Křížkový Újezdec, Kunice – potraviny, 
zámek Berchtold, Křenice – potraviny, Lensedly – potraviny Vaňková a U Miládky, Louňovice 
– zahradnictví Alfík, Mirošovice – potraviny, Mnichovice – potraviny, info.centrum, tabák, 
Modletice, Mukařov – potraviny, tabák, Flip, Myšlín, Nupaky, Ondřejov – SKC, potraviny Senft, 
pošta, Pacov, Petříkov, Pětihosty, Popovičky, Průhonice – obchodní dům Azalka, OÚ, 
potraviny, Radošovice – Magnific – čistírna oděvů, Řehenice, Říčany – Potraviny Na růžku, 
OÚ, knihovna,galantérie Flachs, potraviny na Komenského nám., Senohraby – potraviny, 
Sluštice, Srbín – tabák, Strančice – potraviny, Bistro, OÚ, Strašín, Struhařov, Sulice, Světice, 
Svojetice – potraviny U Čápů, U Pačesů,tabák, Stříbrná Skalice – potraviny Senft, tabák, 
vinotéka, Štíhlice, Tehov potraviny, Tehovec , Uhřiněves OÚ, Norma, Velké Popovice – potraviny, 
Voděrádky, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice – potraviny, Žernovka, „Hospůdka“ v Kalištích. 

inzerce

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101  |  250 84  İ  tel. 323 605 313-6  |  www.fiat-krenice.cz

POCTIVÉ
české dveře

DVEŘE

Průmyslová 62 | 251 63 Strančice
Tel./fax: 725 878 565 | cag-strancice@novedvere.cz 

svítidla
a elektromateriál
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kabel CYKY 4x10 85,20 Kč

jistič PL6 10 49,90 Kč

jistič PL6 16 49,90 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH a platí
do vyprodání zásob.
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MŠ Pastelka, 
Petříkov 
stmeluje 
komunitu 

Nová MŠ, otevřená v 9/2011, 
se vyznačuje partnerským přístu-
pem. Dalšími motty jsou spolupráce, respekt, environmen-
tální zaměření, ochutnávky alternativních metodik. 

Moderní budova zkrásněla smíchem dětí, říkankami, ta-
nečky, dekoracemi a vším, čím vdechly život, s týmem učite-
lek, do prostor zařízení. Ředitelka G. Strýčková, spolu s uči-
telkami, připravují vzdělávací program vhodný, zábavný, 
podnětný a takový, ze kterého si děti denně odnášejí střípek 
domů, aby mohly mozaiku vyprávění doplnit i ukázkou. 

Školka žije vnitřními pravidly a aktivitami, neuzavírá se 
však ani před okolím. Naopak, právě MŠ probouzí v Petří-
kově veřejnost ke komunitnímu životu. Řada akcí proběhla 
v rámci běžného programu, fotografování, návštěvy sol-
ných jeskyní, divadelní, kouzelnické a klaunské vystoupe-
ní, hudební dopoledne, Indiánský a Šmoulí den, Andělská 
nadílka a Vánoční besídka, razítkování formou workshopu. 
Dobře funguje i všech 6 kroužků. Chystají se výlety, spo-
lupráce s farmami, plavání, bruslení. Pro veřejnost již MŠ 
zorganizovala:  zářijové odpoledne pro maminky s výrobou 
javorových růžiček, bukvicových skřítků a domečků z kůry, 
říjnovou drakiádu se soutěžemi, tvořením, občerstvením 
a odměnami, třetí byl lampionový průvod ku příležitosti 
slavnosti Sv. Martina, kdy děti hledaly kouzelné světýlko, 
byly obeznámeny s  legendou, setkaly se s bílými koňmi, 
Martinem i žebrákem rozdávajícím martinské podkovy a na 
závěr shlédly překvapení v podobě lampionů štěstí. Posled-
ní akcí roku bylo adventní setkání.

Napadlo Vás, proč zrovna tato MŠ iniciuje akce s účastí 
veřejnosti? Možná proto, že s pí. ředitelkou jste se v minu-
losti mohli setkat v rámci denních letních táborů, při ak-
cích MC Čolek a také při četbě Maličkých mirošovických 
pohádek. Aktivity podobného druhu má v krvi stejně jako 
její pomocnice, zastupující učitelka V. Třebická Tomanová, 
která byla spojena po dlouhá léta s mnichovickým rodin-
ným klubem Přístav. Zkušenosti z obou sdružení se přenáší 
v nadšení do Petříkova. Proto se můžeme těšit i na další 
akce: odemykání vodních pramenů, maškarní bál, oslavu 
Velikonoc, Filipo-jakubskou noc, Den maminek, Den tatín-
ků, Den dětí a v neposlední řadě i na tématický prázdnino-
vý program.  (gab)

Milí čtenáři!
Tak jsem naletěla! V Říčanech na náměs-

tí jsem přispěla do kasičky podvodníkovi. 
Nejvíce mě na tom štve, že jsem stokrát při-
spět odmítla a po stoprvní vás přece jenom 
„dostanou“. Ačkoliv ten kluk měl nezape-
četěnou pokladničku (prý to má povolené, 
aby mohl rozměňovat), ačkoliv mi ukázal 
podivnou smlouvu, ze které se nedalo vy-
číst nic o charitě; jsem mu dala padesát 
korun. A protože se mi to zdálo fakt něja-
ké podezřelé, tak jsem ho na závěr zahnala 
do úzkých otázkou, jak se jmenuje. Tomu 
se musel v duchu opravdu smát, nicméně 
zachoval kamennou tvář a řekl že Tomáš 
Slepička. No kdyby mi odpověděl Karel 
Novák, tak bych mu tu padesátku dala také. 
Doma mi definitivně došlo, že muselo jít 
o podvodníka a zavolala jsem městskou po-
licii. Strážníci kluka díky kamerovému sys-
tému rychle našli a zajistili a dozvěděli se 

známou výmluvu, že pouze prodává drob-
né předměty. Nicméně jsem podala trestní 
oznámení…  Tímto bych chtěla poděkovat 
vedoucímu oddělení Městské policie Říčany 
Václavu Řezáčovi za dobrou práci a také za 
velmi milé jednání. Když jsem mu celý pří-
pad líčila se závěrem, „to jsem ale blbá“. 
Tak mě utěšoval, že nejsem blbá, ale jenom 
hodná. Takže tímto vzkazuji všem „hodným 
blbcům“ –  v žádném případě nepřispívejte 
do nezapečetěných kasiček, ať vás přesvěd-
čují jakkoliv. Peníze dávejte jen na známé 
projekty, které jsou mediálně podporované 
a také o nich ví místní obecní úřady.

Přeji příjemné 
počtení a v březnu 
nashledanou
Helena Vlnařová 
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Téma Zápraží

Říčany
Město Říčany je zřizovatelem 

čtyř základních škol – I. ZŠ na Ma-
sarykově náměstí, ZŠ v Bezručově 
ulici a nové ZŠ u Říčanského lesa. 
V Nerudově ulici sídlí Základní 
škola praktická, která umožňuje 
vzdělávání dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Ve školním 
roce 2011/2012 bylo do všech tří 
základních škol přijato 256 prvňáč-
ků a bylo otevřeno nejvíce prvních 
tříd tj. 10 a jedna přípravná třída za 
posledních 10 let. Letos se očekává, 
že nárůst počtu dětí bude pokra-
čovat. Podle informací z evidence 
obyvatel je jasné, že se situace bude 
i nadále zhoršovat dodává místosta-
rostka Říčan Hana Špačková. 

„Ve školním roce 2011/2012 na-
vštěvovalo tři základní školy v Ří-
čanech 1513 žáků, což je o 230 
žáků více oproti minulým rokům. 
Vzhledem k demografickému vý-
voji budeme mít v následujících 
letech hodně starostí, jak umístit ne-
jen říčanské děti, ale také prvňáčky 
z obcí, se kterými máme uzavřenou 
smlouvu o spádovosti, která nás za-
vazuje děti do škol přijmout.

S kolika obcemi mají Říčany uza-
vřenou smlouvu o spádovosti?

V současné době máme uzavře-
nu dohodu o vytvoření společného 
školského obvodu s 20 obcemi, 
ovšem z toho jedna obec již dohodu 
vypověděla k 31.8.2012.
K čemu smlouva obě strany 
zavazuje?

Obec je ze zákona povinna zajistit 
dětem vzdělávání, a to buď ve vlast-
ní škole nebo uzavřít smlouvu s ji-

nou obcí, čímž se zavazuje uhradit 
neinvestiční výdaje za žáka, který 
je příspěvkem na náklady spojené 
s provozem školy. Na druhou stra-
nu obec zřizující školu, musí podle 
dohody žáka přijmout. Musím však 
říci, že tento zákon má mnoho trh-
lin. Ukládá obcím,které nezřizují 
základní školu, povinnost zajistit 
povinnou školní docházku pro své 
malé občany v jiné obci, která školu 
zřídila. Z tohoto důvodu zpravidla 
uzavře  dohodu o spádovosti. Obec 
není limitována počtem uzavřených 
dohod. Ale nemusí uzavřít dohodu 
se všemi obcemi, do jejichž škol 
žáci chodí. Tím zřizovatelé škol při-
cházejí o peníze a náklady na pro-
voz školy hradí ze svých obecních 
rozpočtů. Dalším nespravedlivým 
paradoxem je to, že Praha a jiné 
obce ze zákona nemusí uzavírat 
žádné dohody o spádovosti, protože 
mají přece škol dost a bohatě pokry-
jí kapacitu. Problémem je, že naše 
školy navštěvuje hodně žáků, kteří 
mají trvalý pobyt nahlášený v Praze 
a Říčanům neuhradí nic. 
Musí ředitel školy přijmout dítě 
z obce, která nemá smlouvu 
o spádovosti?

Ano! Rodiče si mohou vybrat 
jakoukoliv školu a jediným důvo-
dem k nepřijetí nespádových žáků 
je naplněná kapacita školy. Zákon 
stanovuje, že maximální počet dětí 
ve třídě je třicet. Ředitelé škol se 
však mohou rozhodnout, že povolí 
nejvíce např. 25 žáčků.  Také sami 
rozhodují, kolik tříd otevřou, aby to 
bylo pro školu únosné. Děti s trva-
lým pobytem v Říčanech a ze spá-
dových obcí musí být přijaty v kaž-
dém případě. 

Pokud nastane situace, že kapa-
cita škol nebude stačit ani pro 
„vlastní“ děti, můžete smlouvu 
o spádovosti vypovědět?

Ano můžeme, ale tak bychom 
přišli o peníze, které nám obec 
musí přispívat na děti, které jsou 
ve vyšších ročnících. Opět na-
rážíme na nedokonalost zákona. 
V tom případě by pak záviselo na 
férovosti dané obce, zda by uzna-
la, že je správné platit neinvestiční 
výdaje za své Žáky i nadále, po-
kud školu navštěvují. Bohužel se 
obávám, že některé obce nemají 
zájem se poctivě dohodnout a vi-
dí jen to, že ušetří obecní peníze 
a jak se s tím „poperou“ Říčany, je 
nezajímá.
Jak se stanovuje výše poplatku 
za jednotlivé dítě?

 Neinvestiční výdaje se vypo-
čítávají na jednoho žáka dané 
školy z účetní uzávěrky běžného 
roku a tvoří je náklady na údržbu 
a opravy, materiální výdaje, služ-
by, …. Každá škola proto má jinou  
částku na žáka a bohužel to opět 
nahrává ke spekulacím, že si obce 
vyberou školu kde by za své žáky 
platili nejnižšší příspěvek, i když 
dobře vědí, že se jejich žáci hlásí 
na jinou školu (kterou preferují zá-
konní zástupce žáků). 
Kolik přispívají obce Říčanům?

V minulém školním roce byl 
nejvyšší neinvestiční výdaj na žáka 
v Základní škole u Říčanského 
lesa, a to z důvodu nenaplněnosti 
školy vzhledem za zahájení činnos-
ti od 1.9.2010. Neinvestiční výdaj 

Kapacita základních škol „na Zápraží“ přestává stačit 
Situace je vážná!
Téměř celý náš region se potýká se stejným problémem. Velký 
příliv obyvatel znamenal obrovský nárůst dětí ve školách, které 
praskají ve švech. Zatím se situaci dařilo zvládat, ale nyní hrozí, že 
se předškoláci do škol v místě svého bydliště nedostanou a budou 
muset jezdit do Prahy nebo do jiného vzdáleného města. Nebo 
se bude učit „na směny“. Obce, které jsou zřizovateli škol, stejně 
tak jako ředitelé, jsou vystaveni velkému tlaku rodičů, kteří často 
nejsou v obci ani trvale nahlášení. Fér se nechovají ani některé 
obce, které řádně neuzavírají smlouvy o spádovosti, a různými 
kličkami se snaží vyhnout placení příspěvků za „své“ žáky. 
Některé obce spojily své síly a snaží se dovolat pomoci v Senátu.

na žáka dosahoval výše  14749,- 
Kč, což se samozřejmě obcím ne-
líbilo. Ale je potřeba si uvědomit, 
ta krásná, moderní škola stála 430 
miliónů, a město obrovským způ-
sobem zadlužila a okolní obce po 
nás nemohou chtít, abychom je-
jich děti přijímali za symbolický 
příspěvek. Vždyť v současné době 
navštěvuje školu téměř polovina 
žáků z jiných obcí. Říčany na tom, 
že jsou zřizovatelem škol rozhodně 
nevydělávají. Spíše naopak! Ne-
hledě na to, že podle propočtů by 
se měl pro školní rok 2012/2013 
propočet na žáka v ZŠ u Říčanské-
ho lesa snížit, a to na úroveň  ostat-
ních našich škol, kde se příspěvek 
pohybuje cca 6500 Kč.
Pokud se skutečně stane, že ka-
pacita škol přestane stačit, máte 
v záloze nějaká řešení?

Situaci budeme muset řešit tak, 
že otevřeme další třídy. Zrušíme  
odborné učebny, a tak získáme dal-
ší prostory. Také můžeme uvažo-
vat  o případném pronájmu prostor 
v budově jiných, než městských 
škol ve městě, pokud budou mít 
volnou kapacitu. Ale to bude před-
mětem jednání v případě „nejvyšší 
nouze“. Rozhodně jsme připraveni 
každou situaci operativně řešit. 
Museli jste řešit stížnosti rodičů, 
že jejich dítě nebylo přijato na 
školu, kterou si vybrali?

Ne. Každého, kdo na to měl ná-
rok, jsme přijali. Z kapacitních dů-
vodů jsme nepřijali pouze děti, kte-
ré mají trvalé bydliště v obci, kde 
škola je zřízená.

Strančice
Svízelnou situaci musí řešit 

i ředitelka ZŠ ve Strančicích Ka-
teřina Schejbalová. „Už v tomto 
školním roce jsme byli nuceni 
definitivně předělat tělocvičnu na
třídy,“ vysvětluje paní ředitelka. 
„Přepažením vznikly dvě vel-
ké a jedna menší učebna. A tím 
jsme vyčerpali veškeré prostoro-
vé možnosti, jak školu rozšířit. 
Zbývá nám 38 volných míst. Toto 
číslo se ještě může změnit podle 
toho, kolik dětí nám odejde na os-
miletá gymnázia. Podle registru 
obyvatel vím, že ve Strančicích 
je trvale hlášeno 38 předškoláků. 
Když k tomu připočtu ještě bu-
doucí prvňáčky z okolních obcí, 
mohu očekávat k zápisu až 90 
dětí. Není potřeba velkých po-
čtů, aby bylo jasné, že nemůžeme 
umístit všechny děti z okolních 
obcí. Už nyní za mnou chodí zou-
falí rodiče, kteří již mají na škole 
starší dítě a bojí se, že se jejich 
prvňák k nám nedostane a budou 
muset každé dítě vozit do jiné 
školy. A bohužel se to může stát.
Uvedla jste, že do naplnění 
kapacity školy zbývá 38 míst. 
Přitom maximální počet dětí 
ve třídě je třicet. Takže budete 
muset teoreticky otevřít dvě 
třídy po devatenácti dětech?

Ano, i když je to nerentabilní, 
kapacitu školy nesmím překro-
čit.
Počet volných míst není ještě 
definitivní. Jak jste zmínila,
musíte čekat, kolik žáků se 
dostane na osmiletá gymnázia. 
Myslíte, že vám pomohou i od-
klady školní docházky?

Máme takový přetlak, že nám 
odklady příliš nepomohou. Navíc 
se díky změně zákona dá očeká-
vat, že bude odkladů méně, pro-
tože se zpřísnila pravidla a rodiče 
musí doložit 2 potvrzení. Žádost 
o odklad (jedno ze dvou potvr-
zení) může doporučit jen peda-
gogicko psychologická poradna. 
Bohužel ta nejbližší sídlí v Praze 
v Hloubětíně a má velice dlou-
hé objednací lhůty. Než se tedy 
dozvíme celkový počet odkladů, 
budeme si muset počkat. Rodiče 
musí ze zákona doložit doklad 
o odkladu školní docházky do 
31. května, po tomto datu je dítě 
automaticky přijato. A aby to ne-

bylo jednoduché, může se stát, že 
pokud se rodiče dozvědí, že se do 
školy nedostane mladší dítě, vez-
mou jinam i staršího sourozence. 
A to nám zase zahýbe s celkovým 
počtem.
Neplánují Strančice školu 
rozšířit?

Ano, připravuje se projekt 
k územnímu rozhodnutí o umístě-
ní stavby. Obec Strančice má zá-
měr nejen rozšířit školu,ale pokud 
by získala dotace, také přistavět 
multifunkční tělocvičnu.

Kamenice
Základní škola v Kamenici na 

základě smluv o spádovosti za-
jišťuje povinnou školní docház-
ku pro děti ze Sulic, Radějovic, 
Křížkového Újezdu a z Kostelce 
u Křížků. „Bohužel i naší škole 
přestává stačit kapacita. Určitě 
však umístíme všechny kame-
nické děti a budeme se snažit 
vyhovět i dětem ze spádových 
obcí,“ vysvětluje paní tajemnice 
MěÚ  v Kamenici paní Havlíčko-
vá. „Můžeme zrušit učebny, a tím 
získat místo a také spolupracuje-
me se školou v Kostelci u Křížků, 
kde se rozhodli rozšířit kapaci-
tu, takže budou moci přijmout 
více prvňáčků. Problém tím ale 
v podstatě jenom oddálíme, pro-
tože v Kostelci u Křížků je pouze 
první stupeň a potom zase většina 
dětí přichází zpět do Kamenic. 
Musíme být připravení a nechat si 
rezervy pro třídy z druhého stup-
ně. Už nyní máme tři páté třídy.“ 
Vypovídali jste obcím smlouvy 
o spádovosti?

Ano, ale bylo to jen z důvodu 
změny legislativy. Museli jsem 
zrušit smlouvy s jednotlivými ob-
cemi a nyní chystáme podepsání 
jedné hromadné smlouvy, která 
bude na dobu určitou. 
Hovořilo se i o možnosti pří-
stavby na budovu školy, kde by 
vzniklo šest tříd.

Existuje projekt na přístavbu, 
ale vše závisí na získání dotace. 
Tím ale především vyřešíme otáz-
ku chybějící kapacity pro druhý 
stupeň. Aby byl problém úplně 
vyřešen, bude muset vzniknout 
nová škola pro první stupeň pro 
Sulice, stejně jako to má Kostelec 
u Křížku.

Rodiče a děti museli u zápisů 
mnohdy dlouho čekat.

Mnichovice
Velký nápor budoucích prv-

ňáčků očekává také ZŠ TGM 
v Mnichovicích. „Snažili jsme 
se předem dobře připravit, aby 
se během zápisů netvořily fronty 
a rodiče a děti nemuseli zbytečně 
dlouho čekat,“ informovala nás 
paní ředitelka Marcela Erbeková. 
„Dokonce jsme zavedli i možnost 
objednat se k zápisu. Rodiče si při 
Dnech otevřených dveří zarezer-
vovali konkrétní čas a nemusí če-
kat. Takže některé učebny budou 
určené pro zápisy „objednaných“ 
dětí a ve zbylých budou probíhat 
zápisy podle toho, jak kdo přijde.“

Paní ředitelka dále uvedla, že 
v současném okamžiku je 37 vol-
ných míst, přitom se očekává, 
že přijde nejméně 60 dětí jenom 
z Mnichovic.

„Uvědomuji si, že situace už je 
v podstatě za krizovou hranicí. My 
jsme již vyčerpali všechny možnos-

ti, kam děti umístit. Zrušili jsme od-
borné učebny – zbyla nám jen jedna 
pro dělenou výuku. Školní družina 
nemá své vlastní prostory a je umís-
těna v učebnách prvního stupně. 
Nyní budeme muset zrušit dokon-
ce i školní kuchyňku. Společně se 
zřizovatelem městem Mnichovice 
intenzivně hledáme nějaká řešení, 
která by alespoň trošku pomohla 
tuto situaci řešit. A když nyní napl-
níme celkovou kapacitu školy, může 
se stát, že se někdo přistěhuje, bude 
mít trvalý pobyt v Mnichovicích, 
a bude se právem dožadovat, aby-
chom mu dítě umístili. Co potom? 
Obávám se, že můžeme očekávat 
i soudní spory. I z toho důvodu 
jsme pod velkým tlakem, abychom 
opravdu nikde neporušili zákon. 
Jak budete řešit přijímání dětí 
z obcí, které s vámi nemají uza-
vřenou dohodu o spádovosti?

Pokud budeme mít místo (to 
však je málo pravděpodobné), 
tak je přijmeme. Musím bohužel 

Maminky, 
které přišly 

s dětmi k zápisu 
ve Strančicích, 

dostaly růžičku.
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Jaké jsou podle vás hlavní 
nedostatky nového územního 
plánu Strančic, který je před 
schválením?

Hlavními nedostatky nového 
územního plánu obce Strančice 
jsou podle nás velký plánovaný 
nárůst obyvatel a nedostatečné 
zabezpečení rozvojových ploch. 
Ohromné plochy určené k vý-
stavbě ve Svojšovicích, Oticích 
a Kašovicích do územního plánu 
zahrnulo již předminulé zastupi-
telstvo. Územní plán počítá (např. 
ve Svojšovicích dojde k nárůstu 
z 90 na téměř 500 osob, v Oticích 
z 80 na 520). 

Má obec dostatečně vybudova-
nou infrastrukturu?

Obec nemá v současnosti dosta-
tečnou infrastrukturu, často chybí 
chodníky, osvětlení, v řadě obcí 
chybí vodovod, kanalizace, plyn, 
v obcích chybí obchody, nejez-
dí dostatečně autobus, školka již 
několik let kapacitně nedostačuje 
a také škola začíná mít vážné ka-
pacitní problémy. Místo stabiliza-
ce současného stavu a plánování 
posílení infrastruktury současné 
vedení zcela nelogicky plánuje 
další „rozvoj“. Obcí se šíří matou-
cí informace, že nový územní plán 
řeší především možnost rozšíření 
školky a opozice jeho schválení 
zdržuje. Není to pravda. Pociťuje-
me urgentní potřebu rozšířit ma-
teřskou školu, ale ne na úkor sou-
časného povolení megalomanské 
výstavby. Navíc rozšířit kapacitu 
školky bylo možné už před něko-
lika lety a jde i dnes před schvále-
ním nového územního plánu. Byla 
to právě naše opozice, která něko-
likrát zdůrazňovala revizi a rychlé 
schválení územního plánu do kon-
ce roku 2011, což se nepodařilo.

Územní plán počítá s nárůstem 
obyvatel z 2000 na zhruba 4500 osob

Jaký územní plán jste chtěli 
vytvořit? 

Chtěli jsme přijmout umírněný 
územní plán s rozvojovými plo-
chami do 30% současného zasta-
věného územní, větší rozvojové 
plochy by se řešily pomocí regu-
lačních plánů. Po čtyřech letech 
by se v rámci revizí posoudil stav 
a případně by se otevřely další roz-
vojové plochy.

Jaký je rozdíl mezi současnou 
verzí územního plánu a vámi 
navrhovanou?

Podstatný. Současný územní 
plán nahrává vzniku satelitů, navíc 
jeho schválením bude jakékoliv 

jiné než schválené rozvojové úze-
mí dlouhodobě zablokováno pro 
další výstavbu. Naše řešení by po-
čítalo od začátku s urbanisty, kteří 
by měli rozhodující slovo při roz-
šiřování obcí a výstavbě s hlavním 
cílem, aby se v obcích dobře žilo, 
aby nevznikali kolonie domů, ale 
také příjemný veřejný prostor.

Proč jste chtěli schválit územní 
plán do konce roku 2011?

Při redukci ploch, pokud by se 
schválily do konce roku 2011, by na 
základě ustanovení stavebního zá-
kona nedošlo k náhradám vlastníků 
za sníženou hodnotu pozemků např. 
přeměnou ze stavebního pozemku 
na louku. Měli jsme tu možnost, 
ale vládnoucí politická strana tvrdě 
prosadila zachování velkých rozvo-
jových ploch. Proč se nový územní 
plán tvoří již sedmým rokem a stále 
není schválen, přestože došlo k mi-
nimu změn, to opravdu nevíme.

Má obec v novém územním 
plánu nějaký nástroj, jak bude 
další výstavbu na velkých rozvo-
jových plochách regulovat?

Obec bude mít bohužel pouze 
minimální nástroj, jak regulovat 

výstavbu na těchto územích, a to 
pomocí územních studií. Je to po-
měrně slabý nástroj, který nemá 
výraznou oporu v zákoně a podle 
nás obci dostatečně neumožní, 
aby byla rovnocenným partnerem 
budoucím investorům. Vládnoucí 
strana má představu, že investoři 
do rozvojových lokalit přivedou 
vesměs chybějící sítě a investují 
další prostředky pro zlepšení kva-
lity prostředí. Myslíme si, že je to 
nereálné, protože investoři budou 
především chtít maximalizovat 
zisk. Nebudou mít zájem rozšiřo-
vat silnice, budovat chodníky, par-
ky nebo čističky odpadních vod na 
svých pozemcích nebo dokonce 
vybudování kanalizace v obcích. 
Námi navrhované zmenšení roz-
vojových ploch, případně alespoň 
ošetření případných rozvojových 
ploch regulačními plány, které 
by přesně definovaly urbanistické 
řešení rozvojových lokalit i další 
závazky investorů, vedení obce 
odmítlo.

O vyjádření k problematice 
územního plánu jsem požáda-
li i vedení obce, které vidí celou 
situaci z jiného úhlu. Vyjádření 
otiskneme v dalším čísle Zápraží.  

V obci Strančice by se měl v nejbližší době 
schvalovat nový územní plán. Právě odlišné 
názory na podobu územního plánu patřilo 
k hlavním důvodům vypovězení koaliční 
dohody volebních stran obce a odstoupení 
místostarostky obce Hany Jarošové. Paní 
Jarošové a zástupcům opozice a zastupitelům 
obce Aleši Zethnerovi a Jiřímu Jančíkovi jsme 
v této souvislosti položili několik otázek.
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Velké 
Popovice

„Situace je natolik vážná, že 
obce v našem regionu spojily své 
síly a ve spolupráci s MAS Říčan-
sko začaly vyjednávat a žádat po-
moc nejen na Středočeském kraji, 
ale i v Senátu Parlamentu ČR. A to 
přímo na výboru pro školství se 
senátorem Marcelem Chládkem, 
s jehož pomocí povedou jedná-
ní s MŠMT, MMR a MF“ uvedla 

starostka Velkých Popovic Mar-
tina Čermáková. „Tento stav už 
nejsou obce schopné samy vyřešit. 
Jediným řešením jsou přístavby 
a nástavby stávajících škol, a na to 
bude potřeba velké množství pe-
něz. Výstavby dalších tříd plánují 
i Mnichovice, Kamenice, Stran-
čice, Říčany ale i ostatní obce na 
Praze východ a západ. V prosinci 
2011 jsme za obec Velké Popo-
vice podali již podruhé (poprvé 
v r.2010) žádost na FROM Stře-
dočeského kraje na nástavbu čtyř 
dalších tříd. Pokud se nám tuto 
dotaci podaří získat, vyřešíme si-
tuaci dle prognózy na 2-3 roky (do 
naší školy totiž nechodí pouze po-
povické děti, ale i děti z Petříkova 
a Kunic…), ale co dál?“
S kolika dětmi počítáte k zápisu?

Čekáme skoro 90 dětí a volných 
míst není ani 50. Místo pro jednu 
třídu se nám snad podaří získat 
pokud zrušíme třídu družiny příp. 
část knihovny. Již jsme požádali 
MŠMT o navýšení kapacity o 30 
žáků. A přesto bude spousta rodi-
čů nucena vozit své děti jinam (ale 
nevím kam…). Tím se zásadním 
způsobem naruší komunitní život 
v obci a především sounáležitost 
s obcí. Všechno to jsou ale provi-
zorní řešení, ze kterých jsem velmi 
smutná. Jak máme vzbudit u dětí 
lásku ke škole a vzdělání, když se 
musí učit v místnostech, které to 
ještě „snesou“? Na obec je přene-
sena povinnost zajistit jedno ze zá-
kladních lidských práv – právo na 
kvalitní základní vzdělání. Ale již 
není vyřešeno, kde „na to má obec 
vzít“ finanční prostředky. Vždyť 
se nejedná pouze o zvýšení počtu 
tříd, ale i o zvýšení kapacity ku-
chyně, jídelny, družiny, tělocvičny 
... a to jsou již investice v řádech 
desítek milionů.

dodat, že některé obce, kde školu 
nemají a ze zákona mají povinnost 
zajistit svým občanům školní do-
cházku, situaci příliš neřeší.  Je-
jich občané tak absolvují zápisy 
v různých školách, s tím, že třeba 
budou mít někde štěstí. Na druhou 
stranu každý má právo vybrat si 
školu a vím, že i někteří z Mni-
chovických se budou hlásit jinam. 
To nám nesmírně zkomplikuje 
rozhodování, proto bych poprosila 
rodiče, kteří již budou mít verdikt 
o přijetí, aby informovali ostatní 
školy, kde mají přihlášku, a tak 
uvolnili místo pro jiné žáčky.
Mluví se i tom, že v krajní 
nouzi se bude učit „na směny“. 
Je to vůbec možné?

Když jsem se na tuto možnost 
informovala na Středočeském 
kraji, tak se mi vysmáli a řekli, že 
směnné vyučování ze zákona ne-
lze. Kapacita školy je dána jenom 
jedna a nad její rámec ji nemůžeme 
nijak navyšovat. Řeknu vám krás-
ný doklad toho, jak fungují fámy. 
Všude se hovoří o tom, že vyučo-
vání na směny zavedli v Dolních 
Břežanech. Tak jsem tam zavola-
la, a oni mi řekli, že o tom uvažují 
a že si mám zavolat do Říčan, pro-
tože tam to už funguje.

Škola ve Velkých Popovicích se možná 
dočká nástavby se čtyřmi třídami.

Jevany – Občanské sdružení 
Tudy z nudy uspořádalo pří-
jemnou akci – v rámci projektu 
Celé Česko čte dětem se v tělo-
cvičně na obecním úřadě v Je-
vanech sešli rodiče a děti, aby 
si poslechli paní Hanu Heřmán-
kovou, která předčítala z něko-

Hana Heřmánková 
četla dětem

lika titulů mimo jiné i z knihy 
Bubáček, kterou ilustrovala 
paní Lucie Dvořáková. „Jsme 
moc rádi, že obě obyvatelky 
Jevan – Hanka Heřmánková 
i paní Dvořáková přijaly naše 
pozvání a přišly mezi nás,“ říká 
Kateřina Siveková. Procítěné 

předčítání Hanky bylo 
opravdu příjemným zážit-
kem a zaujalo i ta největ-
ší zlobidla… alespoň na 
chvíli. A abychom čtení 
ještě více podpořili, při-
vezli jsme na ukázku 
velké množství knížek. 
Nejmenší čtenáři i rodi-
če si je mohli prohléd-
nout a inspirovat se, 
jakou knížku si koupí 
nebo půjčí,“ dodala 
Kateřina Siveková.  



8  |  ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU  |  9

Osobnosti regionu

■ V roce 1964 dostala 
první umístěnku do učiliště 
do Mělníku. B ála se, že ji 
děti nepřijmout a budou 
se jí smát kvůli kulhání. 
Její obavy byly  zbytečné, 
naprosto si je získala.

■ Paní Jitka Vrbová 
několikrát zasedala 
v porotě v pěvecké soutěži 
pro děti Mukařovská 
hvězda, kterou pořádá 
základní škola v Mukařově 
spolu s obecním úřadem.

■ Jitka Vrbová natočila 
25 desek a absolvovala 
nesčetně živých koncertů.

■ Pokud máte chuť 
zažít neopakovatelnou 
atmosféru koncertu 
paní Vrbové, kontaktujte 
Stanislava Chmelíka, 
tel.: 602 305 521, email: 
s.chmelik@tiscali.cz 

Život v kraji

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Tel.: 323 666 129
www. benoricany.cz
E-mail:beno@benoricany.cz

BENO Říčany,  s.r.o.
Říčanská 1818
25101 Říčany

ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní o 40 000 Kč levněji a s úvěrem od ŠkoFINu dokonce o 60 000 Kč. Za Vaši věrnost 
teď ke svému staršímu vozu ŠKODA získáte výhodně nový, i s prodlouženou zárukou zdarma. Váš vůz si nadále můžete 
ponechat! Věrnost se zkrátka vyplácí.

Vzorový příklad: ŠKODA Fabia Classic 1,2 HTP/44 kW, cena vozu 162 900 Kč, splátka předem 49 900 Kč, výše úvěru 113 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců, poplatek za uzavření 
a vedení smlouvy 0 Kč, měsíční splátka úvěru 2 395,36 Kč, měsíční splátka úvěru včetně pojištění 2 899,36 Kč, výpůjční úroková sazba 9,90 % p. a., RPSN bez pojištění 
10,20 %, RPSN 20,14 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění 173 961,60 Kč.

Akce je určena pro majitele vozů ŠKODA (včetně OSVČ*) starších 5 let. Zvýhodněná nabídka 40 000 Kč není kombinovatelná s ostatními akčními nabídkami. Více informací 
na www.skoda-auto.cz nebo u prodejců vozů ŠKODA.

* Osoby samostatně výdělečně činné

ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní o 40 000 Kč levněji a s úvěrem od ŠkoFINu dokonce o 60 000 Kč. Za Vaši věrnost 

Ceníte si věrnosti? My ano, proto Vás za ni odměníme

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vyobrazených vozů: 3,4–6,4 l/100 km a 89–149 g/km

Odměňte 
se novou

Odmena_Fabia_a_Roomster_H2_ff2271393f6944fd9418e5316f9fc52c_indd   1 1/11/2012   1:04:10 AM

Paní Jitko, ačkoliv jste výtečná 
zpěvačka, uznávaná kritikou 
i posluchači, nikdy jste se 
zpěvu nevěnovala profesionálně. 
Vaším hlavním povoláním byla 
kantořina.

Ano, učila jsem od roku 1964 
a do důchodu odešla v roce 2002.  
A musím říci, že jsem toto povo-
lání milovala. Když jsem začala 
studovat na filozofické fakultě, 
vůbec jsem neuvažovala o tom, že 
bych chtěla učit. Líbila se mi spíše 
novinařina. Ale pak jsem se roz-
hodla pro děti a nikdy jsem toho 
nelitovala. Učila jsem 38 let, a to 
češtinu, ruštinu a hudební výcho-
vu. Za tu dobu mi „pod rukama“ 
prošly stovky žáků a nemám na ně 
jedinou špatnou vzpomínku. A je 
milé, že se ke mně i po letech ra-
dostně hlásí na koncertech.

Vaši bývalí žáci na vás opravdu 
rádi vzpomínají. Byla jste oblí-
bená, ale přesto měla autoritu. 
Jak jste to dokázala?

Nebyla v tom nějaká cílená 
a promyšlená strategie. Zkrátka 
jsem ty děti měla opravdu ráda. 
Ony to vycítí. A také jsem samo-
zřejmě držela určité hranice. I když 
jsme měli hezký vztah, uměla jsem 
být přísná a udržet si autoritu. 

Nepřemýšlela jste někdy o tom, 
že byste přestala učit a živila se 
jenom zpíváním?

Ne, i když mě k tomu kolegové 
muzikanti nabádali. Jednak jsem to 
povolání měla ráda a jednak jsem 
díky němu byla svobodná a mohla 
si zpívat, co chci a kde chci. 

 
Kdy jste si uvědomila, že vám 
zpívaní jde a že vás lidi rádi 
poslouchají?

Moji rodiče byli oba velice muzi-
kální, takže jsem měla talent po kom 
podědit. Zpívala jsem ráda odmalič-
ka a mezi první vděčné posluchače 
patřily kamarádky, se kterými jsem 

pobývala v sanatoriu v Košum-
berku kvůli tuberkulóze v kyčli. 
Musela jsem tam dokonce dvakrát 
- poprvé od pěti do osmi let a potom 
při recidivě od jedenácti do šestnác-
ti. Celkem jsem v léčebně prožila 
devět let. Tenkrát neexistoval žádný 
lék a jediná léčba byl klid na lůžku. 
A když tak celé dny ležíte se sádrou 
na noze, bylo zpívání jedním z mála 
zdrojů zábavy a také možnost, jak 
zahnat smutné myšlenky. 

Bylo to těžké období?
Nebylo to vůbec jednoduché 

a hlavně jsem nevěděla, zda se 
léčba podaří a budu chodit. Rodi-
če tu situaci neunesli a rozvedli se. 
Návštěvy byly povolené jednou za 
dva měsíce na dvě hodiny…  Popr-
vé jsem byla v sanatoriu jako malé 
dítě a stýskalo se mi, a podruhé 

Zpívání i kantořinu beru 
jako velký dar 
Jitka Vrbová patří mezi nejvýraznější dámy 
české country hudby. Navíc je skvělá jazzová, 
swingová i bluesová zpěvačka. Posluchači 
milují její nádherný, charismatický hlas 
a skvělou interpretaci, která pohltí každého.

jako dospívající dívka, která tou-
žila po prvních láskách… Co k to-
mu dodat? O to více si nyní vážím 
obyčejných věcí. Pobyt v léčebně 
mě také naučil vycházet s lidmi. 
Tam není soukromí, nemáte se 
kam schovat. Možná proto umím 
do svých písniček předávat tolik 
emocí. Nestydím se je prožívat. Na 
léčebnu mám i jednu velmi smut-
nou vzpomínku. A to když jsem 
se musela v jedenácti letech vrátit. 
Jedna sestra, která patřila k ad-
ventistům, mě při prvním pobytu 
naučila velmi krásné písně, a když 
jsem se vrátila, tak mě přivítala 
slovy: Á, ty jsi tady znova! Za-
zpívej mi: Zdaž se sejdem jednou 
zase, zármutků kde není více!... 
A já zpívala, hrdlo stažené a plaka-
la a plakala. Nevím, proč to uděla-
la, ale tenkrát mi moc ublížila. 

Po návratu z léčebny jste úspěš-
ně dokončila studium na gymnáziu 
a také se dostala na vysokou školu. 
Zpívala jste během studií?

Rodiče chtěli, abych nejdříve do-
studovala. Už na gymnáziu si mě na 
jedné besídce, kde jsem zpívala spi-
rituály, všiml starší spolužák a na-
bídl mi místo u nich v kapele. Ale 
jakmile se to dozvěděla matka, za-
trhla to. I na vysoké škole jsem mu-
sela zpívat jenom tajně. Ale jakmile 
jsem dostudovala, hned jsem si šla 
udělat kvalifikační zkoušky, abych 
mohla vystupovat veřejně. Moje 
první angažmá bylo v kavárně Alfa, 
kde se hrála převážně taneční mu-
zika. Ale pak přišly další nabídky 
a já si s chutí vyzkoušela další styly 
– zpívala jsem jazz, spirituály, blu-
es, swing a také trampské písničky. 

Jaké bylo vaše nejzásadnější 
hudební setkání?

Tak určitě to bylo setkání se 
Standou Chmelíkem – skvělým 
skladatelem, hudebníkem a orga-
nizátorem. Naše spolupráce trvá 
už neuvěřitelných 27 let. Poprvé 
mě oslovil a nabídl mi spolupráci 
s Evou Pilarovou a Evou Olme-
rovou na báječné desce Vrať se 
k nám stejnou řekou. Tenkrát jsem 
nevěřila, že bych se mohla s těmi-
to zpěvačkami porovnávat. Zvláště 
s Olmerovou, která byla mým vzo-
rem. Nakonec jsme spolu nazpívaly 
ještě jednu desku Dvojčata. Dodnes 
zpívám některé její písničky a lidé 
mi často říkají, že jsme si hlasově 
podobné. Já si to ovšem nemyslím.  

Jitka Vrbová a Stanislav Chmelík 
spolupracují již 27 let

Jak jste zvládala jezdit na kon-
certy, nahrávat desky, chodit 
každý den do práce, starat se 
o rodinu?

Někdy to bylo náročnější, ale 
neměnila bych a jsem nesmírně 
vděčná, že jsem mohla učit i zpívat. 
Díky kantořině jsem měla možnost 
ovlivnit spoustu dětí a něco dobrého 
jim předat. Zrovna tak jsem se sna-
žila pozitivně působit na své poslu-
chače. Beru to jako obrovský dar.

Koncertovat jezdíte stále a stále 
vás vítají vděční posluchači.

Živé koncerty a kontakt s lid-
mi jsou pro mě nesmírně důležité 
a dávají mi sílu. Nedávno jsem 
prodělala operaci kolena a kyčle 
a nemohla vystupovat a velice mi 
to chybělo. Naštěstí pan primář 
Frič z Vinohradské nemocnice je 
nejen skvělý chirurg a ortoped, 
ale také muzikant. Krásně zpívá 
a hraje na dvanáctistrunnou kytaru. 
Když jsem přemýšlela, jak mu po-
děkovat, napadlo mě, že mu věnuji 
písničku. Složil ji Standa Chmelík 
a otextoval Mirek Černý. Jmenuje 
se Proč ne dříve a už jsem ji spolu 
nazkoušeli a nyní nás čeká nahrá-
vání ve studiu. Díky panu primáři 
mohu zase jezdit zpívat. To je jed-
no, že špatně chodím, nevydržím 
stát. Ale nemám bolesti, a na vy-
stoupení přece mohu sedět. Tak na 
co si stěžovat?! 

Lojovice – Křivá Ves - Díky 
finanční podpoře z Nadace Part-
nerství bylo z iniciativy Popo-
vického spolku okrašlovacího 
vysázeno podél cesty z Lojovic 
do Křivé Vsi přes 30 stromů. 
„Pomoct nám přišlo téměř 40 
dospěláků, asi 15 dětí a několik 
psů,“ informoval nás jeden z or-
ganizátorů Martin Tušl. „Zkuše-

ASTRACHÁN ČERVENÝ 
A KAREŠOVA TŘEŠEŇ

nější sadaři rozpoznají tradiční 
odrůdy třešní Karešova a Kordia, 
staré odrůdy hrušní Jačmenka, 
Charneuská či Konference a me-
zi jabloněmi jistě vynikne odrůda 
Kalvil červený podzimní. Ovocné 
stromy doplnily duby u rybníčku 
a dvě nádherné lípy na rozcestí. 
Touto akcí jsem se zároveň při-
hlásili do celorepublikového re-

kordu v sázení stromů, který opět 
pořádala Nadace Partnerství. Re-
kord skutečně padl a byl zapsán 
do České knihy rekordů! V České 
republice se v jeden den vysadilo 
celkem 6 919 stromů na více než 
200 místech a zapojilo se 4 014 
lidí. Děkujeme všem, kteří se 
zapojili a pomohli přírodě a tím 
i sobě.“

inzerce
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Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu, 
množství a kapacitě za kilogram 5,- Kč!

Jan Slavík
tel: 725 935 531www-pro-tir.cz

Roman Kožušník 
tel: 774 333 871

inzerce

Vysoká kvalita 
NEJLEPŠÍ CENY 

autobaterií

Božkov – Božkovákům se 
už nechtělo denně jezdit kolem 
posprejované ohyzdné trafosta-
nice, a proto se rozhodli něco 
s tím udělat. „Z celé akce mám 
ohromnou radost,“ říká místosta-
rostka Mnichovic Petra Pecková. 
„Úžasně zafungovala spolupráce 
s občany. Oslovila jsem mailem 
asi deset sousedů, ti to rozesla-
li dalším a všichni souhlasili. 
Od ČEZu (od jejich vedení síd-
lícího v Děčíně) jsem písemný 
souhlas získala během jednoho 
dne a druhý den už skvělý spre-
jer Chemis jedenáct hodin tvořil 
„našeho“ tygra. Místní sprejeři 
se na svého kolegu z Benešova 
chodili dívat a myslím, že jim 
došlo, že se mají ještě co učit. 
A že toto umění není o počmá-
raných fasádách a kosočtvercích. 
Božkovští sousedé se složili 
a barvy i práci zaplatili ze své-
ho. K tygrovi (prý je to ale hol-
ka-tygřice) dnes chodí maminky 
s dětmi na procházky a doufáme, 

že časem dostane i své jméno. Po-
kud byste chtěli něco podobného 
realizovat, ráda s formalitami po-
můžu a poradím,“ vzkazuje paní 
Pecková, která má další „sprejer-
ský“ sen. „Ještě bych chtěla něco 
podobného realizovat na pospre-
jovaném vodojemu, ale to už bude 
podstatně složitější a finančně ná-
ročnější akce.“

 

V Božkově si pořídili 
obecního tygra

mlýny je ve srovnání s prosazením 
dětského hřiště procházka růžovým 
sadem. Nakonec se dobrá věc po-
dařila a školní dvůr se od té doby 
změnil k nepoznání - je zde uprave-
né prostranství, skleník, trampolína, 
altány a dětské hřiště. Poděkování 
patří všem dárcům, podporovate-
lům a dobrovolníkům a také firmě 
Baxter, která poskytla nejen peněž-
ní dar, ale i své zaměstnance, kteří 
pomáhali hřiště budovat.“

Krásné hřiště již slouží dětem

ročnější akce.“

Realizace dětského hřiště trvala 
66 měsíců

Kostelec n. Č. l. –  Vybudovat 
dětské hřiště nemusí být jedno-
duchou záležitostí. Rodiče a děti 
z Kostelce nad Černými lesy mu-
seli čekat dlouhých 66 měsíců, než 
se mohli „pohoupat“.

„Příběh tohoto dětského hřiště 
začal v květnu 2006, kdy místní 
obyvatelé sepsali petici za vybudo-
vání dětského hřiště, které v Kos-
telci chybělo,“ píše místostarostka 
Jana Havelková. „Naskytla se mož-
nost získat finanční podporu z MAS 
Podlipansko, a tak byla vytipována 
lokalita U Studánky, ale během ně-
kolika dní objevila petice proti dět-
skému hřišti na tomto místě. A tak se 
hledalo dál. Pomocnou ruku podala 
základní škola a od této chvíle se 
sen pomalu stával skutečností. Pe-
něz bylo málo, hledali se sponzoři, 
podporovatelé. Členky Rodičovské-
ho centra Kolečko (zejména Katka 
Hejduková) pořádaly akce, jejichž 
výtěžek šel na dětské hřiště – sběr 
hliníku, vánoční dílny, nejrůznější 
brigády a další. Zdá se mi, že i Don 
Quichot by se mohl poklonit za 
to, co se podařilo – boj s větrnými 

Prostranství v areálu školy 
před úpravou

Mukařov – Tříkrálová sbír-
ka organizovaná Charitou 
ČR se konala také v Mukařo-
vě. Dobrovolníci se sešli před 
Charitním domovem pro se-
niory, kde dostali požehnání 
od kaplana P. Viktora Frýd-
la. O pochůzkách informoval 
i místní rozhlas a vybíralo se 
do oficiálních zapečetěných 

Pán žehnej 
tomuto domu

kasiček, takže lidé věděli, že 
nejde o podvod a rádi přispěli. 
Celkem bylo vybráno 8 392 Kč. 
Jedním z podporovaných charit-
ních projektů v pražské arcidie-
cézi je také Charitní domov pro 
seniory v Mukařově.

„Mukařovské koledníky, kte-
ří přišli lidem zazpívat, zahrát 
na flétnu a napsat znamení 

K+M+B 2012 na domovní dve-
ře, navíc doprovázeli koníci a psí 
spřežení,“ prozradila Martina 
Jokobová. „Králové měli sice 
utvořit skupinky po třech, ale 
raději jsme chodili všichni do-
hromady, aby nám bylo veseleji. 
Obyvatelé Mukařova jsou štědří 
a s královskou návštěvou hodně 
lidí počítalo. Navzdory špatné-
mu počasí vycházeli před domy 

s penězi a bonbónky, někteří 
i s něčím hřejivým pro vy-
zpívaná hrdla. Děti si doma 
pak rozmrazovaly nožičky 
v teplém škopíku, mlsaly vy-
koledované cukrovinky a už 
se těšily, jak cestou do školy 
a školky budou počítat, kolik 
domů má na vratech znamení 
K+M+B 2012 (Pán žehnej to-
muto domu).“
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Mnichovice - Každý kdo někdy 
cestoval vlakem, si určitě všiml, jak 
odlišná jsou nádraží a jak hodně 
ovlivní náš první dojem z daného 
města. Některá nádraží jsou zane-
dbaná, špinavá, jiná opravená v mo-
derním stylu a jiná si zachovala svůj 
romantický půvab. A právě takové 
je nádraží v Mnichovicích. 

„Tak je hotovo!“, napsala nám 
místostarostka Mnichovic Petra 
Pecková. „Ještě zbývá opravit scho-
dy z nádraží do Sportovní ulice, 
které jsou v havarijním stavu, ale ji-
nak je nádraží a jeho okolí v novém 
kabátě. Správa železniční dopravní 
cesty investovala finance do opravy
fasády a rekonstrukce toalet, které 
byly v dezolátním stavu a mnoho 
let nefungovaly. Myslelo se i na 
bezbariérovou úpravu pro vozíčká-
ře a také na maminky a jejich děti. 
K dispozici je přebalovací pult, kde 
můžete své miminko v klidu pře-
balit. Město Mnichovice bude hra-
nit náklady na provoz toalet, tedy  
pronájem, spotřebu všech energií, 

a doplňování hygienických  potřeb.  
Běžný úklid budou obstarávat Čes-
ké dráhy.  

Majitel budovy - Správa želez-
niční dopravní cesty, investoval  i do 
nové fasády. Město Mnichovice 
zase zaplatilo nákup barev, místní 
výtvarnice vymalovala „ladovské“ 
průčelí na budovu nádraží a spolu 
s dětmi ze základní školy se pusti-
la i do výzdoby podchodu. Žáci ze 
ZŠ pak po mnoho dní pilně chodili 
podchod zdobit a sami byli překva-
peni, kolik práce jim to dalo. Ale 
nevzdali to a jejich dílka si můžete 
v malé galerii prohlédnout i vy. 

Dopravní podnik také okamžitě 
vyšel vstříc, natřel a opravil zničené 
automaty na jízdenky, České dráhy 
vyměnily poničené výdejní okénko 
v osobní pokladně za nové, Veřejné 
služby města Mnichovice upravily 
parčík před nádražím a paní poklad-
ní se dál svědomitě starají o květiny 
v čekárně i na nástupišti. Zkrátka 
spolupráce jedna radost.

Ještě jedna novinka na nádraží 
je. Je to nový kamerový systém. 
Pět kamer, pod správou Policie ČR, 
monitoruje prostor nádraží, protější 
zastávky, osobní pokladny a nástu-
piště. Snad to alespoň trochu odradí 
nenechavce, kteří opakovaně vykrá-
dali automaty na jízdenky i osobní 
pokladnu a ničili fasádu. 

Jsem moc ráda, že se vše povedlo 
v rekordní době necelých 6 měsíců 
od úplně prvního jednání se Sprá-
vou železniční dopravní cesty,“ do-
dala Petra Pecková.

MNICHOVICKÉ NÁDRAŽÍ 
– radost pohledět i cestovat

Jak vnímáte aktivity vašich mi-
mopražských kolegů, kteří musí 
hospodařit s daleko nižšími roz-
počty, změnit systém rozdělová-
ní peněz ze státního rozpočtu? 
Kdyby došlo k prosazení změny 
RUD, Uhříněves by zřejmě také 
přišla o peníze. 

Rozumím tomu, že se každý 
snaží pro svoji obec vybojovat co 
nejvíce peněz, a ačkoliv své ko-
legy chápu, nemohu se změnou 
RUD souhlasit. Už to mnohokráte 
zaznělo, a já to zopakuji - je potře-
ba si uvědomit, že se z rozpočtu 
magistrátu Prahy financují veřejně
prospěšné stavby, které mají nad-
regionální charakter, jako napří-
klad metro nebo silniční obchva-
ty. Navíc okrajové části Prahy, 
k nimž patří i Uhříněves, se neu-
stále rozšiřují, obyvatel přibývá 
a je potřeba mnoho peněz na bu-
dování infrastruktury. I nám chybí 
finanční prostředky na školky, na
nové komunikace, na hřiště a sa-
mi bojujeme o více peněz v rámci 
rozpočtu Prahy. Daňové výnosy 
Prahy neustále klesají a neumím si 
představit, že by se za této situace 
rozpočet hlavního města měl ještě 
více ponížit.

Byl jste pověřen sestavit pra-
covní skupinu a vést jednání 
o změně takzvaných dotačních 
vztahů mezi Prahou a jejími 
městskými částmi. Podařilo se 
vám změny vyjednat?

Nebylo to jednoduché, ale po-
dařilo se. Dosavadní kritéria roz-
dělování peněz byla nastavená 
pro všechny městské části stejně 
a hlavním ukazatelem byl počet 
obyvatel, což nebylo spravedlivé. 

Se změnou RUD nesouhlasí starostové 
všech 22 správních obvodů Prahy

Rozdíly mezi jednotlivými částmi 
Prahy činily desítky miliónů korun. 
Podle odsouhlasené změny budou 
nová kritéria brát ohled na to, že 
okrajové části mají méně obyvatel, 
ale daleko větší území, které musí 
spravovat. Navíc stále pokraču-
je rozvoj a příliv dalších obyvatel 
a jsou potřeba nové školky, školy, 
hřiště, služby ad., a proto je výraz-
nou součástí klíče na rozdělování 
peněz i počet dětí v ZŠ a MŠ. Jsem 
rád, že se nám podařilo najít kom-
promis a že i kolegové z „centrál-
ních“ částí, kteří kvůli této změně 
přijdou o nemalé peníze (například 
Praha 1 přijde zhruba o 80 milió-
nů), nakonec uznali smysluplnost 
a potřebnost této změny. Z dvaa-
dvaceti starostů hlasovali jen dva 
proti a dva se zdrželi, což je úžasný 
výsledek, protože žádný systém ne-
bude a ani nemůže být zcela spra-
vedlivý pro všechny, jelikož každá 
MČ má svá jiná specifika a tím
i rozdílné potřeby. 

Odkdy začne změna „dotačního 
vztahu“ platit a kolik konkrétně 
získá navíc Uhříněves?

Změna by se měla promítnout 
do rozpočtu pro rok 2012, který 
budeme schvalovat v březnu a do 
obecního rozpočtu nám přibude 
přes 11 miliónů. Některé městské 
části ovšem dostanou mnohoná-
sobně více.

Mnoho obcí je nuceno přistoupit 
ke zvyšování koeficientu daně
z nemovitostí. I když to není po-
pulární opatření, je to v podstatě 
jediná možnost, jak obce mohou 
získat více peněz na svůj rozvoj. 
Všechny části Prahy měly zatím 

nejnižší koeficient „jedničku“.
Neplánuje se zvýšení?

Nevidím žádný důvod, proč by 
hlavní město s lukrativními loka-
litami mělo mít nejnižší výběry 
z daně z nemovitostí. Tyto pení-
ze neodtečou jinam, ale zůstanou 
v obci a budou transparentně po-
užité pro její rozvoj. Takže i Pra-
ha plánuje zvednout koeficient.
Zatím však není jasné, zda bude 
určený pro všechny městské části 
jednotně, nebo si každý starosta 
bude moci určit svoji výši. Trochu 
se obávám, že to bude prostor pro 
spekulace – nezvednu koeficient
= budu populární a zvolí mě opět. 
Doufám, že rozumní voliči se ne-
nechají takto snadno zmanipulovat 
a pochopí potřebnost opatření.

V souvislosti s hledáním úspor se 
také hovoří o tom, že Praha má 
zbytečně mnoho městských částí. 
Financovat 57 městských částí 
není vůbec levná záležitost.

Tento aparát stojí stamilióny 
ročně a přitom některé MČ fungují 
jen symbolicky a v podstatě přepo-
sílají občany do větších správních 
obvodů, které mohou vykonávat 
veškerou agendu státní správy (jde 
například o stavební úřad, matri-
ku, odbor sociálních věcí, dopravu 
a další). Při jednání o změně dotač-
ních vztahů se toto téma také ote-
vřelo. A všichni starostové včetně 
primátora Bohuslava Svobody se 
shodli, že je zbytečné financovat
tolik městských částí, že 57 MČ je 
možná opravdu počet nadbytečný 
či pro hl. m. Praha potřebný. Kdo 
však tuto „hozenou rukavici“ zved-
ne a začne o změnách vyjednávat, 
je otázkou, protože to rozhodně 
nebude populární téma. Navíc tuto 
situaci lze změnit jen úpravou le-
gislativy, protože zastupitelstva do-
tčených obcí by musela odhlasovat 
zrušení sebe sama. A málokterý 
starosta by chtěl dobrovolně zrušit 
svoji funkci.

Kamenice – Po dvou letech 
jsme znovu uspořádali aukci obra-
zů spojenou s drobným prodejem 
výrobků našich žáků. Již od rána 
jsme v kulturním domě instalovali 
obrazy, chystali výrobky a občer-
stvení. Dražilo se asi 65 obrazů 
a dalších 65 kusů bylo možné 
koupit za předem stanovené ceny. 
Nejdražší obraz byl koupen za 
3 800 Kč. Celková částka získaná 
z této akce je 100 705 Kč. Téměř 
celá částka bude využita na vyba-
vení dvou tříd úložným nábytkem, 
za malý zbytek nakoupíme plátna 
a barvy pro další malování. 

Pozitivem této akce je totiž také 
to, že paní učitelce Salačové se 

PRODEJ OBRAZŮ VYNESL 100 000 Kč
hlásí další dobrovolníci, kteří by 
rádi namalovali nějaký obraz.

Touto cestou bych ráda podě-
kovala všem pedagogům, kteří 
přispěli svým dílem ke zdárnému 
průběhu celé akce, zejména paní 
učitelce Heleně Salačové, hlavní 
organizátorce a hlavně vedoucí 
výtvarného kroužku, kde obra-
zy vznikaly. Moc také děkujeme 
členům školské rady - pánům 
Dziadkiewiczovi a  Uhrovi, kte-
ří celý večer moderovali a při-
spěli k výborné atmosféře v sále 
i všem, kteří se jakkoliv zapojili 
a pomohli nám. 

Pavlína Tolarová,
 ředitelka ZŠ Kamenice

Zatímco všechny obce na Zápraží volají po 
změně v systému rozpočtového určení daní 
(RUD), která by jim měla přinést značné 
navýšení příjmu, Uhříněves jako městská část 
Prahy s tím logicky nesouhlasí. Hlavní město 
by podle navrhované změny přišlo v letošním 
roce o více než miliardu korun. „A to je pro 
Prahu nepřijatelné,“ říká starosta  Uhříněvsi 
Milan Coller. „Se změnou RUD nesouhlasí 
starostové všech 22 správních obvodů!“ 
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Život v kraji

Rouhači
Zásadou společného 
života nejsou 
zákazy a omezení. 
V tom nevidíme 
přínos křesťanství

Letos na přelomu roku se rozezněl z věže 
Olivovny zvon se jménem Alois a Luisa Oli-
vovi, který byl pořízen z dotace poskytnuté 
díky MAS Říčansko. Děti, které navštívily 
s rodiči štědrovečerní bohoslužby, si zacpá-
valy uši. Ovšem neodolaly zatáhnout si také 
za provaz zvonu. Zvonice získala původní 
smysl, jen její okna a tedy prostor pro šíře-
ní zvuku se otvírají jen k silnici a k lesu. Za 
zpěvy, hudbu a přípravu této štědrovečer-
ní akce je třeba poděkovat Světluškám, ze 
skautského střediska Lípa v Říčanech a přá-
telům i neznámým hostům z Říčan a okolí.

Členové Církve bratrské, kteří organizačně 
zajišťovali jak realizaci grantu, tak všechny 
bohoslužby působí pro Olivovnu už dva roky 
a něco. Společenství významně vyrostlo a zís-
kalo samostatnost, což znamená nejen identifi-
kační číslo, ale také finanční samostatnost. Po-
díl na nákladech zápůjčky prostor v Olivovně 
zřetelně přerůstá skutečné výdaje, navíc nabízí 
církev duchovní službu pacientům, klientům 
i zaměstnancům Olivovny. Ta z tohoto soužití 
jednoznačně profituje. Členové a přátelé cír-
kevního společenství zprostředkovali finanční 
dary a doplňkový provoz koncertů, seminářů 
po stránce organizace i realizace. Díky čle-
nům a přátelům sboru měla vždy léčebna také 
publicitu v tisku a médiích. Souhrnem řeče-
no, pokud stavěl Alois Oliva celý areál s kaplí 
v srdci – ovšem přímo naproti tělocvičně – tak 
by měl radost, že se alespoň takto naplnil účel, 
který naplánoval pravděpodobně podle salezi-
ánských ideálů Dona Bosca. V tom smyslu je 
také kaple ekumenická. Mariánský oltář při-
léhá k mramorovému, který svou prostotou 
připomíná lutherský. Shodnou se. Pokud se 
církve představují jako konkurenční, tak jen 
v tom nejlepším slova smyslu, jinak se faráři 
a farářka při společné ekumenické bohosluž-
bě 19. 1. 2012 v kostele na říčanském náměstí 
společně modlili a v té nejhezčí chvíli boho-
služby se u oltáře objali.

Říčanská Církev bratrská sdružuje jed-
notlivce i rodiny s dětmi různého věku. Lidé 
v církvi mají různé životní kořeny a návyky. 
Ke sboru Církve bratrské se přidružily skupin-
ky lidí jiných zvyků a potřeb, jež si zachová-
vají svou organizační samostatnost. Zásadou 
společného života nejsou zákazy a omezení. 
V tom nevidíme přínos křesťanství. Omezení 
uprostřed takové komunity představuje pou-
ze pravidlo lásky. Tedy, co škodí druhým li-
dem, to omezím, byť by mi to dělalo dobře. 
“A čteme spolu Bibli a Duch svatý se stará, 

Daniel Kvasnička, 
farář

abychom všichni dobře věděli, co dělat máme 
a co ne.” říká kazatel Daniel Kvasnička

15. 1. 2012 přijala křest maminka dvou 
děvčat, a manžel ji ke křtu doprovázel. Pak 
společně všichni vstoupili do sboru jako pl-
noprávní členové. Mladá paní se několik let 
rozmýšlela a hledala a nakonec se rozhodla. 
“Klidně mne tam napište jménem, křest je 
veřejnou věcí. Křest jsem totiž cítila jako 
nezbytný krok k utvrzení sebe i společenství 
o mé víře.” říká Mirka Plevová.

Únorové nedělní bohoslužby (vždy v 10:00 
hod.) v kapli Olivovny jsou otevřené pro pra-
videlné návštěvníky i pro náhodné hosty.

Neděle 5. 2. 2012, Společenství spolu 
láme chléb a dělí kalich vína

Neděle 12. 2. 2012 káže Prof. MUDr. 
Ing. Petr Fiala, který představí projekty cír-
kevní diakonie. Doktor Fiala patří mezi vý-
znamné české odborníky v akupunktuře, kte-
rou učí na 1. lékařské fakultě UK. 

Neděle 19. 2. 2012 Neděle před popeleční 
středou

Neděle 26. 2. 2012 káže Doc. PhDr. Zde-
něk Vojtíšek Th.D., který po kázání představí 
výsledky sčítání lidu z pohledu religionistiky. 
Při bohoslužbách bude doprovázet klasickou 

hudbou soubor Musi-
ca pro Sancta Cecilia. 

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

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

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

Olivova 224/82, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881, 
mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

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

MASka 
přinesla 
Říčansku 
miliony, 
další jsou 
připraveny

Místní akční skupina již pátým ro-
kem přináší svému regionu peníze na 
investiční projekty. Minulý rok to bylo 
přes 7 mil Kč na projekty místních obcí 
a neziskovek a dalších 7,5 mil Kč v rám-
ci vlastních projektů MAS, především 
na propagaci cestovního ruchu a obno-
vy pěších stezek. 

Letošní rok je na říčanské projekty 
připraveno u MAS bezmála 8 milionů 
Kč. Programový výbor plánuje na letoš-
ní rok dvě výzvy k podání žádostí, a to 
jak pro města a obce, tak i pro místní 
neziskové organizace a podnikatele 
v cestovním ruchu. První výzva (pro 
všechny výše jmenované z regionu) na 
pěší naučné stezky, malokapacitní uby-
tování a půjčovny sportovních potřeb, 
investice do vzhledu a infrastruktury 
obcí (návsí, parků, ZŠ, MŠ, obecních 
budov, chodníků), na zázemí pro volno-
časové a spolkové aktivity a na opravu 
kulturních památek bude vyhlášena bě-
hem dubna 2012. Sledujte naše webové 
stránky; konzultujte zdarma již nyní 
vaše záměry. 

Únor bílý, 
strana šílí...

...říkávalo se kdysi. Hlavně proto, že 
každý nečekaný nával sněhu uvedl komu-
nistické hospodářství do obnaženého sta-
vu. Poruchy dálkového vytápění, nepro-
tažené silnice, prasklé potrubí vodovodů 
a kanalizací... však to znáte i dnes. Někdy 
mám pocit, že ve schopnosti spravovat si 
dobře naší zem, potažmo obce, jsme moc 
nepokročili. I ty silnice jsou pořád rozbi-
té a špatně zalátané, my Středočeši víme 
prostě své.  Jenže kam se ztrácí peníze, za 
které by bylo možno opravit silnice? Ty 
ze státního a třeba i krajského rozpočtu? 
Ty z evropských fondů? Já vím, kladu ne-
příjemné dotazy. A navíc: odpověď tušíme 
sami a není pěkná. Možná by bylo lépe 
si denně uvědoměle pěstovat svou dávku 
ranního optimismu. Někdy mi připadá, že 
Středočeši jsou nejpesimističtější národ 
v Evropě. Sedí na nás ten vousatý vtip 
s dotazem: Kdy bude líp? My vždycky 
řekneme: Už bylo. Jenže to, že jsme zne-
chucení bezradností a nemravností politi-
ků, by nám nemělo brát zdraví a chuť s tím 
něco dělat. Všechny věci u piva nevyřeší-
me. Některé se prostě poddají jen prací 
a odvážným občanským angažmá.

A tak do chlad-
ného začátku roku 
přeji všem odváž-
ným horké srdce 
a chladnou mysl.
Miroslav Rovenský

 „Za poklady venkova“ se vydává Říčansko 
díky úspěšné žádosti a dotaci 1.149.221,- Kč. 
Cílem projektu je podpora místních výrobců 
a řemeslníků a zároveň zvýšení kulturního dění 
v regionech. Celý projekt má mimo jiné napo-
moci rozvoji cestovního ruchu. V rámci projektu 
budou probíhat „Festivaly řemesel“- pro potřeby 
konání festivalu dojde k nákupu mobiliáře (párty 
stany, stánky). Dále budou vydány propagační 
materiály se seznamem místních výrobců. Ne-
dílnou součástí projektu se stane také certifika-
ce výrobců a budou pořízeny vitríny, kde budou 
permanentně vystaveny místní výrobky. 

Který z místních producentů by si nepřál hra-
zenou propagaci? Lákavá je jistě také možnost 
prezentace na festivalech, jež budou pořádány 
každoročně v regionu Říčanska a v regionech 
našich partnerů: MAS Podlipansku, MAS 
Krajině srdce a MAS Zálabí. Ze zahraničí pak 

LAG Karhuseutu – Litva a LAG Kaunas Dis-
trict – Finsko. Na festivalech budou probíhat 
workshopy s ukázkou výroby. Realizace pro-
jektu, která probíhá od 1.11.2011 do 30.6.2013, 
nastartuje nové tradice, vazby a podnikatelské 
příležitosti v regionech a zahraničí. 

Případní zájemci o propagaci, certifikaci či 
o účast na festivalech, se právě nyní mohou hlá-
sit v kanceláři MAS.  Čekáme právě na Vás!

Kontaktní osobou je Kristýna Vyorálková  
tel: 774780037. email : projekty@ricansko.eu 

Jste vyznavači bílé stopy?  Pak vám udělá-
me s projektem Ladovská zima, který vznikl 
z iniciativy svazku obcí Ladův kraj, MAS Ří-
čansko a Města Říčany, radost! Běžkařské trasy 
pro klasiku, někde i pro bruslení, se díky němu 
upravují i na Říčansku a to v oblasti: 
● Říčany (Tehovské pláně, cesta na Klokočnou) 
● Senohraby (Vávrův palouk, okruh) 
● Mnichovice (Šibeniční vrch, Struhařov, 
Klokočná) 
● Kunice (zámek Berchtold, okruh).

Na těchto místech jsou místní dobrovolníci 
připraveni svou technikou projíždět a upra-
vovat lyžařské stopy pro sportovce i turisty. 
Upravovány budou tréninkové okruhy i výletní 
trasy. Přehledovou mapku i veřejnou diskuzi 
ostatních lyžařů, a také informace o sjezdová-
ní, bruslení či sáňkování a v neposlední řadě 
i o možnostech dobrého občerstvení, najdete na 
internetových stránkách www.ladovskazima.cz

ČEKÁME PRÁVĚ NA VÁS
Výzva pro místní výrobce 
a řemeslníky!  

Parkování, co 
hosty neodhání
Tak zní název úspěšně realizovaného 
podnikatelského projektu, podpořeného 
z Programu rozvoje venkova – Leader na 
výstavbu parkoviště a zkrášlení okolí areálu 
Šibeničního vrchu v Mnichovicích. Štěrkoprach 
s nesčetnými výmoly, jak návštěvníci znali, 
nahradil zámkový povrch a okolí bylo osázeno 
novými stromy. Vyřešené parkování pro nový 
penzion a celý sportovní areál ulehčilo situaci 
nejen hostům, ale i okolí, kdy po dobu lyžařské 
sezóny docházelo k parkování na místní ko-
munikaci. Svým zaměřením projekt napomáhá 
rozvoji cestovního ruchu v kraji a naplňuje cíle 
strategického plánu Leader. 

Čekáme 
už jen na sníh!
Upravené trasy pro běžkaře a Ladovská zima

PLACEBO 
Miroslava Rovenského

Příklad dobré praxe-projektu, který byl 
podpořen ve výzvě MAS Říčansko. 
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V současné době od začátku 
roku 2012 začalo platit velké 
množství nových předpisů v ob-
lasti sociální. Jedná se především 
o tyto změny: O dávky se žádá 
na Úřadu práce - je možno si zde 
požádat o podporu v nezaměst-
nanosti, dávky státní sociální 
podpory, dávky hmotné nouze, 
dávky pro zdravotně postižené. 
Aktuální úředně stanovené život-
ní minimum je 3 126 Kč. Změny 
se týkají i rodičovského příspěv-
ku. Rodiče na rodičovské nově 
budou dostávat celkovou maxi-
mální částku 220 000 Kč, ať bude 
mít rodičovská jakoukoliv délku 
do 4 let dítěte. V oblasti pracov-
ního práva od roku 2012 platí 
tyto změny: Odstupné se stano-
ví podle délky zaměstnání (do 1 
roku odstupné ve výši 1 průměr-
ného měsíčního výdělku, 1 - 2 
roky odstupné 2 měsíční a více 
jak 2 roky tříměsíční odstupné), 

Pokud žádáte podporu, musíte pracovat 
v posledních 2 letech nejméně 12 měsíců

pracovní směna bude maximálně 
12 hodin, starou dovolenou nepůjde 
proplatit (jen při ukončení pracov-
ního poměru. Firmy si mezi sebou 
mohou zapůjčovat zaměstnance. 

Pro nezaměstnané platí nová 
pravidla: Pokud žádáte o podporu, 
musíte pracovat v posledních 2 le-
tech nejméně 12 měsíců.

Když dáte sami výpověď bez 
vážných důvodů, snižuje se podpo-
ra. Pokud odmítnete práci, kterou 
vám našel úřad práce, můžete se na 
úřad práce přihlásit až za půl roku 
(doba se počítá ode dne nástupu 
do zaměstnání). Odstupné posune 
vyplácení podpory. Rekvalifikaci si
může nezaměstnaný sám vybrat.

Pro občany, kteří potřebují řešit 
obtížnou životní situaci nabízí Ob-
čanská poradna o.s. Cesta integra-
ce bezplatné  právní poradenství 
zejména v oblastech sociálních,  
finančních, rodinných, pracovních
a  majetkových.

Zájemci mohou navštívit pobočku na Masarykově nám. 6
v Říčanech ( pondělí 13:00- 17:00, středa 9:00- 12:00, 
13:00-  17:00 hod.) nebo na Masarykově nám. 83 v Mnichovicích 
(Infocentrum MÚ čtvrtek 13:00- 16:00 hod.). Doporučujeme 
předchozí objednání na tel. 774 780 107,  312 315 284 nebo 
emailu: obcanskaporadna@cestaintegrace.cz). 

Mnichovice – V roce 2001 byl schválen 
územní plán Mnichovic, který dal zelenou nové 
výstavbě a rozšiřování obce. Vzniklo mnoho 
stavební parcel, z nichž některé jsou již zastavě-
né, ale stále ještě zbývá na pět set pozemků, kde 
je další výstavba možná. „Tento trend byl běžný 
snad v každé obci, kdy se zastupitelé domnívali, 
že mohutnou zástavbou jejich obce ožijí a noví 
obyvatelé se řádně přihlásí k trvalému pobytu, 
a tak přinesou do obecního rozpočtu peníze,“ 
říká zastupitel Mnichovic pověřený koordinací 
ÚP JUDr. Jan Zenkl. „Postupem času se ukáza-
la tato cesta jako zhoubná, protože místo toho, 
aby obce vzkvétaly a byly plné života, se z nich 
stala nevzhledná satelitní sídliště. Mnichovice 
naštěstí včas pochopily, že největším bohat-
stvím je zachování přírody a ochrana tradičních 
hodnot. Již v roce 2004, kdy se projednávala 
první změna územního plánu a hrozilo, že se 
další zemědělská půda převede na stavební 
pozemky, se někteří obyvatelé i zastupitelé po-
stavili na odpor a docílili zrušení změny. S po-
těšením musím konstatovat, že nynější vedení 
obce i my zastupitelé táhneme za jeden provaz 
a našim společným záměrem je Mnichovice 
zvelebovat tak, aby byly příjemným místem pro 
žití se spoustou zeleně. Shodli jsme se, že již 
žádná zemědělská půda nebude přeměněna na 
stavební pozemek. V tomto duchu nyní došlo 
ke schválení konceptu nového územního plánu. 
Dále nás čeká veřejné projednání, kdy může 
každý uplatnit své připomínky, popřípadě po-
dat námitky. Dále se ke konceptu musí vyjádřit 
dotčené orgány a pokud půjde vše hladce, mohl 
by být nový územní plán schválen ?? 
Čekáte připomínky ke konceptu územního 
plánu?

Určitě! Evidujeme na tři sta žádostí od ma-
jitelů pozemků, kteří je samozřejmě chtějí vý-
hodně prodat. Často se setkávám s argumenty, 
že je nespravedlivé, když soused má ještě par-
celu za dva tisíce korun za metr a on už jen za 
dvacet zemědělskou půdu. Ale nedá se nic dělat. 
I já vlastním několik hektarů nestavebních po-
zemků v Mnichovicích a přicházím o zisk, ale 

Žádná zemědělská půda 
již nebude přeměněna 
na stavební pozemek

Většina obyvatel Mnichovic si přeje, 
aby byl zachován vesnický ráz obce 
a zamezilo se stavění satelitu.

v žádném případě nebudu prosazovat změnu. 
Cítíte tlaky ze strany majitelů pozemků?

Tlaky cítíme a musíme je vydržet, i když je 
to někdy hodně nepříjemné. Já osobně musím 
čelit anonymním telefonátům, kdy mi vyhrožu-
jí a osočují, že jsem je připravil o milióny.
Ačkoliv ÚP již nepočítá s novými stavební 
pozemky, v Mnichovicích se bude ještě 
hodně stavět…

No právě! V naší obci je dosud 400 až 500 ne-
zastavěných stavebních parcel (podle toho, zda 
jejich vlastníci využijí minimálního koeficientu
stavební hustoty). To znamená, že Mnichovice 
se rozrostou v každém případě o dalších 50%, 
zastavěn bude například prostor mezi stavebni-
nami a Sportovní ul., lokalita u Tehova, louky 
nad Jiráskovou ulicí pod Šibeničkami atd.
Stále hrozí, že v lokalitě nad Obecníkem 
vyrostou velké bytové domy?

Naštěstí se nám podařilo prosadit opatření 
obecné povahy o stavební uzávěře a developer 
po mnoha jednáních upustil od záměru vybudo-
vat bytové domy a vyroste zde zástavba rodin-
ných domků s velkými pozemky. Tuto změnu 
považuji za jednu z klíčových pro budoucí roz-
voj Mnichovic.
Co přínosného nabízí nový ÚP obyvatelům 
Mnichovic?

ÚP počítá s tím, že Farská louka bude upra-
vena na velký městský park vhodný pro relaxa-
ci, setkávání lidí a samozřejmě s herními prvky 
pro děti. Dále chceme obnovit rybníky. Objevili 
jsem mapu rybníku Koloděj z 18. století (nad 
tenisovými kurty) a také plánujeme obnovit 
i Halašův rybník v centru Mnichovic. ÚP pa-
matuje i na stezky pro pěší, maminky s kočárky 
a samozřejmě cyklisty. Nejdelší z nich začíná 
pod Klokočnou, vede k Zittovu mlýnu, odtud 
pod Budíkovem přes Farskou louku k Obec-
níku, podél potoka Křiváčku do Podhorek, na-
horu ke Káče až do Jidašek. Plánů a vizí, jak 
Mnichovice zvelebit, obsahuje nový územní 
plán mnoho. Jejich realizace se  bude samozřej-
mě odvíjet podle finanční situace, ale „zdravý“
směr vývoje již bude napevno určen.

Obecní policie

PRŮHONICE
■ Díky kamerovému systému v Průhonicích 
se daří řešit trestné činy, přestupky a pružně 
reagovat na nejrůznější nestandardní situace. 
Kamerový systém pomáhá i ve spolupráci 
s Policií ČR – „21. prosince jsme přijali žá-
dost Policie ČR o pomoc při pátrání po po-
hřešované osobě. Byly prohlédnuty kamerové 
záznamy, které potvrdily přítomnost pohřešo-
vané osoby na několika místech v obci. Díky 
poskytnutým údajům z kamerového systému 
obce mohl být případ uzavřen,“ sdělil nám 
velitel Obecní policie Průhonice Jan Hrouda.
■ Kromě vážnějších případů a každoden-
ní standardní práce, se průhoničtí strážníci 
setkávají i s úsměvnými případy. „Prvního 
ledna se dostavil na úřadovnu obecní policie 
rozhněvaný muž, který chtěl po strážnících 
vysvětlení, jak je možné, že jsou obchody 
v nákupní zóně v Čestlicích zavřené, když 
on si potřebuje nakoupit. Strážníci se mu 
pokusili vysvětlit, že je státní svátek a že 
v těchto věcech není obecní policie kom-
petentní. Muž následně opustil úřadovnu 
a svoji nevoli nad zavřenými obchody dal 
najevo razantním zabouchnutím dveří.“

Život v kraji

ŘÍČANY
■ V Říčanech a také v dalších obcích na Zá-
praží se stále objevují podvodníci, kteří před-
stírají, že vybírají peníze na charitu. Vymyslí 
si, že provádí sbírku na nemocniční klauny, 
na seniory, na děti nemocné leukémií, zkrát-
ka na cokoliv, aby vzbudili soucit. „Ačkoliv 
často upozorňujeme na náležitosti, které musí 
každá veřejná sbírka mít, stále se najde celá 
řada hodných lidí, kteří chtějí udělat dobrou 
věc a nechají se podvodníky oklamat,“ říká 
vedoucí Městské policie Říčany Václav Ře-
záč. „Proto žádáme občany, kteří se setkají 
s takovými „výběrčími“, nebo mají jen pode-
zření, že něco není v pořádku, aby nás oka-
mžitě kontaktovali. Jde o trestný čin podvo-
du, který předáváme k došetření Policii ČR. 
A ačkoliv dokazování tohoto trestného činu 
není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, 
přesto by nad tím lidé neměli mávnout rukou. 
Jedině tak můžeme těmto podvodníkům za-
mezit, aby páchali trestnou činnost, a zneuží-
vali dobročinnost.“
■ Tito podvodníci vás zastaví většinou někde 
na chodníku a požádají o příspěvek na charitu 
a jako pozornost vám dají nějakou drobnost, 
například tužku. Když je městská policie zadr-
ží, mají připravenou výmluvu, že šlo o prodej 
– že vám tu tužku zkrátka prodali a zapřou, že 
tvrdili, že jde o příspěvek na nějakou charitu. 
Někdy dokonce i vypíší paragon.  
■ Je nutné mít stále na paměti, že kasička na 
veřejnou sbírku musí být v každém případě 
zavřená a zapečetěná. Člověk, který peníze 
vybírá, musí mít zmocnění od charitativní na-
dace. Každá taková akce navíc podléhá ozná-
mení příslušnému obecnímu úřadu. 

Kontakt: Městské policie Říčany, tel.: 
323 618 150, 725 022 765.    

Poradna Zápraží



Je nejvyšší čas 
přihlásit děti do kurzů 
v SOKOLOVNĚ PRŮHONICE!

Už jen pár míst zbývá ve sportovních a výtvarných kurzech pro 
děti. Proto se dlouze nerozmýšlejte a přihlaste své děti na recepci So-
kolovny. Přijďte si společně s nimi vybrat sportovní nebo výtvarný 
kurz, ve kterém se vybijí a ještě zažijí spoustu zábavy se svými ka-
marády. Děti se mohou těšit na oblíbené kurzy jako Sportovní vše-
strannost, Atletika hrou, Základy gymnastiky, Balet, Pohádkovou 
jógu, Judo, Kickbox, Akrobatický rokenrol, Mini disco, Street dance, 
Keramiku, Výtvarný mix nebo na úplné novinky jako např. Skákání 
přes švihadlo pod vedením mistryně světa v této disciplíně!

Závazné registrace s platbou probíhají na recepci Sokolovny 
Průhonice. Platby jsou možné hotově či kartou.

Kolektiv sokolovny Průhonice

Sport na Zápraží

Mistr hrál poslepu
Průhonice – Knihovna Průhonice uspo-

řádala pro veřejnost  simultánku s šachovým 
mistrem Zdeňkem Cholevou. Simultánku 
slavnostně zahájila po telefonu první dáma 
šachu – manželka manželka Garriho Kaspa-
rova. V rámci šachové exhibice mistr Choleva 
sehrál bleskovou partii proti třem zkušeným 
hráčům současně a také předvedl, že se dá 
hrát naslepo. Partii s vybraným hráčem do-
kázal dotáhnout do vítězného konce, aniž by 
se podíval na šachovnici. Šachový um s mis-
trem změřilo celkem 14 hráčů. V simultánce 
proti Zdeňkovi Cholevovi vyhráli dva hráči – 
Lukáš Cech a Tomáš Vavřinec (oba z Říčan). 
„Jsme potěšeni, že se akce líbila, přišlo 
hodně lidí a především, že nám do našeho 
šachového klubu přibylo pět nových členů,“ 
sdělil nám Vítězslav Praks. “Děkujeme ša-
chovému klubu Říčany, za půjčení šachov-
nic a restauraci Pizza Colloseum, za poskyt-
nutí prostoru.

Hledáme posily
Kolovraty – Nohejbalový oddíl sportov-

ního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty 
hledá hráče pro doplnění svého týmu, kte-
rý nastupuje v pražské nohejbalové soutěži 
(2. třída krajské soutěže). Tréninky probí-
hají v zimní sezóně 2x týdně v kolovratské 
tělocvičně (Mírová 57/47) – v úterý (19:30 
– 21:00) a ve čtvrtek (21:00 – 22:30). Pří-
padně je k dispozici i rekreační varianta pro 
hráče, kteří nenastupují v soutěži – v pátek 
(21:00 – 22:30). Více informací najdete na 
webových stránkách http://www.maestroc-
lub.cz nebo u vedoucího oddílu Petra Souč-
ka (soucek@maestroclub.cz, 604 695 462). 
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Všechromy – Jako tři králové 
Kašpar, Melichar a Baltazar na-
vštívili krátce po narození Ježíše 
v Betlémě a přinesli mu zlato, ka-
didlo a myrhu, tak i rodiče a děti 
z mateřského centra Lodička pro-
šli obec Všechromy. „Působíme 
zde velmi krátce a zpíváním ko-
led na zápraží domů jsme chtěli 
„novým sousedům“ popřát krás-
ný a šťastný nadcházející rok,“ 
sdělila nám Michaela Hupcejová. 

„V když se ohlédneme zpátky 
za minulým rokem 2011, musí-
me se v MC Lodička pochválit, 
jak velký skok se s námi udál. 
Obecní úřad Strančice nám nabí-
dl prostory ve Všechromech, kde 

Tříkrálový průvod 
Všechromy

probíhala od března do listopadu 
rekonstrukce. Prozatímně jsme 
mohli maminkám a dětem nabíd-
nout kroužky a tvoření v prosto-
rách na úřadě, za což jsme velice 
vděčné. Během toho roku jsme 
zvládli i plno mimořádných ak-
cích: závody na kolech, čarodějni-
ce, hry při Masopustu ve Svojšo-
vicích, burzu oblečení, Anenskou 
pouť, Jablečné slavnosti, noční 
bojovku a další. V listopadu 
jsme se nastěhovali do připrave-
ného podkroví ve Všechromech 
a v prosinci zahájili svoji činnost 
Mikulášskou. Všem přejeme hez-
ký Nový rok 2012 a hodně zdraví 
a štěstí v tomto roce.“

Mukařov – Obec Mukařov zís-
kala dotaci od Ministerstva financí
na rozšíření školní jídelny. Přes 
počáteční zdržení vynucené řeše-
ním odvolání při výběrovém řízení 
na zhotovitele stavby, se stavební 
práce rozjely naplno a nová jídel-
na by měla od 1. 9. 2012 znovu 
zahájit svou činnost. 

„Původní jídelna fungovala více 
než pět desítek let a technický stav 
již nevyhovoval dnes platným nor-
mám. A jelikož  předpokládáme, 
že počet dětí v našem regionu stá-
le poroste, rozhodli jsem se pro 
radikální řešení jídelnu stavebně 
i technologicky rozšířit a moder-
nizovat. Celkové náklady projek-
tu, vč. souvisejících vyvolaných 
investic, přesahují 14 mil. Kč, 
z čehož díky Ministerstvu financí
bude více jak 12 mil. Kč hrazeno 
z dotace,“ informoval místostaros-
ta Přemek Zima. „Během přestav-
by musela být jídelna umístěna do 

Těšte se 
na novou jídelnu

náhradních prostor v místní soko-
lovně. Víme, že toto řešení je na 
hranici možností a že přináší mno-
ho komplikací, a proto patří velké 
poděkování učitelům, dětem, rodi-
čům a také paním kuchařkám za 
trpělivost. Největší dík samozřej-
mě patří TJ Sokol Mukařov, který 
nám umožnil prostory používat.“

Díky nové jídelně bude mít škola 
zajištěnou stravovací kapacitu pro 
své žáky i v nastávajících letech, 
kdy lze vzhledem k demografic-
kému vývoji předpokládat nutnost 
dalšího rozšíření mukařovské školy. 
Po rozšíření jídelny bude  kapacita 
pro přípravu a výdej 580 jídel den-
ně, při stavební připravenosti budo-
vy na kapacitu až 700 jídel. Součás-
tí projektu nové jídelny je i výdejna 
jídel pro veřejnost a možnost záso-
bování jiných zařízení a organiza-
cí, které v případě zájmu může být 
v souladu s podmínkami udržitel-
nosti projektu realizováno.“

Nedávno jsme otevřeli dveře do roku rok 
2012 a svým rodinám i přátelům jsme přáli 
mnoho zdraví.  Mysleli jsme u vyslovení tohoto 
přání i na zdraví psychické? Dle statistik v naší 
zemi přibývá počtu lidí, kteří vyhledávají pomoc 
u psychologa či u psychiatra. Velkou měrou za 
tím stojí stále se zmenšující ostych takovéto 
oborníky navštívit. Statistika hovoří o tom, že  
většina lidí, alespoň jednou v životě psychologa 
nebo psychiatra navštívili, třeba jen proto, aby 
se poradili s výchovou dětí, problémem v práci, 
v manželství, v rodině. Nemáme zábran podělit 
se s přáteli o tom, že máme střevní potíže, ale 
s psychickým onemocněním nebo s psychic-
kým problémem v rodině se většinou nesvěřu-
jeme. Bohužel nad takovýmto onemocněním 
stojí v naší společnosti v pozoru vtyčený prst 
ukazující si na ústa – pst, a tak stigma duševní-
ho onemocnění většinou zastihne nejen nemoc-
ného, ale často celou rodinu. Je stará pravda, 
že nemoci si nevybíráme, nemoci si vybírají 
nás. Těžko však si za dnešním pošklebkem, že 
našeho souseda trápí „schíza“ uvědomíme, že 
s něčím obdobným se zítra můžeme rvát i my, 
nebo naše děti, naši blízcí,naše rodina. 

Projekt Modré dveře se nachází na náměstí 
Kostelce nad Černými lesy. Půvabný starý ba-
rokní dům s neodclonitelným kouzlem a ještě 
romantičtější zahradou, kterou se dostanete 
do „jiné dimenze“. Tak se také bude jmenovat 
galerie nacházející se ve stodole zahrady Mod-
rých dveří.

Modré dveře nabídnou péči lidem s psychic-
kým onemocněním, psychózou, lidem s dušev-
ním handicapem a v neposlední řadě  poskyt-
nout i psychologickou péči lidem z okolí, kteří 
mají například potíže s výchovou dětí, či jinými 
vztahovými problémy. Současně se v domě 
buduje veliký ateliér, kde se bude tvořit nejen 
v rámci arteterapií, ale také zde budou výtvar-
né kursy pro děti i dospělé. Jsou zde prostory 
na cvičení, na výuku hudebních výchov a na 
mnoho dalších volnočasových aktivit. V příze-
mí se buduje příjemná kavárna, kde vás pozvou 
na domácí koláč a výbornou.  V rámci sociální 
rehabilitace a pracovní terapie zde budou navíc 
pracovat i naši klienti. Na zahradě bude dět-
ské hřiště a v „Jiné dimenzi“ by měly probíhat 
koncerty, výstavy, trhy a  kulturní akce. Modré 
dveře budou mít co nabídnout pro všechny  ko-
lemjdoucí. 

V současné době hledáme budoucí personál. 
Zkušené psychology, psychoterapeuty, sociální 
pracovníky a také finančního a projektového
manažera. Máme již jistou databázi takových-
to odborníků, přes to stále vyhledáváme lidi 
zkušené v tomto oboru. Zájemci ozývejte se na 
níže uvedenou adresu.

Koncem jara plánujeme otevření kavárny  
a v září tohoto roku přijde na řadu otevření od-
borné stránky Modrých dveří a všech volnoča-
sových aktivit.

Mgr. Kateřina Siveková Křižáková, 
modredvere@seznam.cz,www.modredvere.cz

Život v kraji

„MODRÉ DVEŘE“ 
hledají zkušené psychology, 
psychoterapeuty 
a sociální pracovníky

Skvělé druhé místo
Kostelec n.Č.l. – Nejvyšší dlouhodobá 

soutěž orientačních běžců veteránských ka-
tegorií, Národní žebříček B-Čechy, do které-
ho je v konečném hodnocení započítáno pět 
nejvyšších bodových hodnocení každého zá-
vodníka z osmi zařazených závodů, přinesla 
významný úspěch zejména Janě Komersové, 
která v kategorii D40 obsadila skvělé 2. mís-
to. Velmi dobré 7. místo v téže kategorii patří 
Lence Čihákové. Dobře si vedli také další naši, 
kteří v konečném hodnocení byli klasifiková-
ni v kategoriích D50 : 10. Jindra Havlíčková, 
H55 : 15. Drahomír Jun, H70 : 5. Vladimír 
Kalivoda a v H75 : 8. Viktor Kalivoda. (kal)



12. února – Kostelec nad Černými lesy, Salon kotlů, 
Kutnohorská 678. Od 9.00 do 13.00 hod. zveme všechny 
zájemce o moderní vytápění biomasou na Den otevřených 
dveří v luxusní kotelně na pelety a dřevo a prohlídku Salonu 
kotlů Guntamatic. Další informace na www.SalonKotlu.cz
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Kalendář akcí

Zimní radovánky  
v Mikešově školce
S letošní zimou jsou spokojení snad řidiči 
na cestách, ale děti čekají na sněhové vločky. 
Stavění  sněhuláků, koulovačky a hlavně 
sjíždění kopečků, to je teprve zábava…
my jsme se s dětmi  již radovaly, na prvním 
sněhu 17.1. a věříme, že nebyl poslední. 
Je prima mít v rámci školkové zahrady 
prostor  pro bobování a dovádění na sněhu.

Ve Třemblatech 
uvítali 
nový zvon
Třemblat – V naší vesnici stála od 
nepaměti na návsi před Pácovou hospodou 
zvonička. Jak léta ubíhala, zvonička 
chátrala a jednoho dne místní občané 
rozhodli, že by se této místní památce 
mohl dát „nový kabát“. A začalo se tím 
nejdůležitějším –  chybějícím zvonem. 
Nikdo již neví, kdy přesně a kam zvon 
zmizel. Proto se místní občané spolu 
s Osadním výborem Třemblat rozhodli 
uspořádat veřejnou sbírku na zvon nový. 
Kasička byla vystavena v prodejně potravin 
paní Lacinové a místní občané, kterým 
záleží na vzhledu obce a na udržení 
památky, do ní postupně vybrali 3920 Kč. To ale bylo málo, protože cena na vyrobení 
nového zvonu byla 9 400 Kč. Díky finančnímu příspěvku Obecního úřadu Ondřejov se 
podařilo zvon doplatit. Navíc se ušetřilo dalších osm tisíc za montáž zvonu, protože 
se tohoto úkolu zhostili třemblatští dobrovolní hasiči bez nároku na finanční odměnu. 
Slavnostní zavěšení a rozvonění zvonu bylo uskutečněno  symbolicky před 
vánočními svátky dne 23. 12. 2011 za velké účasti místních občanů i hostů z 
okolních vesnic. Po slavnostním projevu členky osadního výboru paní Štolcové, 
pana starosty Macháčka, zástupce místních dobrovolných hasičů pana Povýšila a 
za zvuků vánočních koled byl zvon rozezvučen. 
Při této slavnostní akci jsme si zazpívali koledy u betléma, který byl postaven na 
zvoničce, popíjeli čaj a svařené víno z kotlíků a k tomu zakusovali vynikající vánoční 
cukroví a štrůdl. Každý si mohl novým zvonem zazvonit a využili toho jak malý 
tak i velcí. Děti měli možnost si s pomocí rodičů poslat rozsvícené balónky štěstí 
do ztemnělé oblohy, která se v tu chvíli rozzářila, obrazně řečeno, tisíci světýlky. 
Rozcházeli jsme se do svých domovů příjemně naladěni sváteční atmosférou 
nadcházejících vánočních svátků.  Kateřina Preislerová 

Nové kurzy v SKC v Ondřejově
V roce 2012 pro vás Sportovně kulturní 
centrum v Ondřejově připravilo zajímavé 
novinky. 

Kurz PORT DE BRAS s Bohumilou 
Řešátkovou, bývalou reprezentantkou 
a mistryní světa ve sportovní gymnastice. 
KAŽDÉ ÚTERÝ, 19 – 20 hod, v tělocvičně 
SKC. Kurz začíná 7. února ukázkovou 
hodinou PORT DE BRAS je originální cvičební program na posílení a protažení 
s tanečními prvky, který svým pojetím spadá do oblasti Body & Mind a vede k uvolnění 
mysli i těla. Cvičení Port de Bras vytvořil španělský fitness trenér Julio Papí a ruský 
choreograf Vladimir Sneznik. Výsledkem je propracované cvičení, které zároveň vypadá 
neuvěřitelně ladně. Při cvičení pracují především ramena a paže, velký důraz je kladen 
na správné držení těla. Důležitý je pro Port de Bras také výběr hudby, která zde není 
pouhou kulisou, ale udává rytmus cvičení a celkovou atmosféru. Pro cvičení není 
potřeba žádných předchozích tanečních zkušeností. 
Kurz SEBEOBRANA s Kristinou Bosákovou, mistryní Evropy v karate – KAŽDOU 
STŘEDU, 19,40 – 20,40 hod v malém sále SKC. Kurz začíná 1. února ukázkovou 
hodinou. Nový kurz sebeobrany je určen ženám, mužům i dětem od 12 let, kteří se 
chtějí umět bránit před násilím, kterého v dnešní době stále přibývá. Na kurzu se 
postupně naučíte bránit holýma rukama, ale samozřejmě také správně zacházet 
s teleskopem, kasrem, obraně proti noži atd. To vše pod odborným vedením 
Kristiny Bosákové, která trénuje již 20 let. 
Kurz ART JÓGA SIMILIRIS s Vukicou Janković a Brankicou Šurlan, specialistkami 
na různé formy jógových cvičení – KAŽDÝ ČTVRTEK, 19,00 – 20,30 hod v malém 
sále SKC. Kurz začíná 3. února ukázkovou hodinou zdarma. Art jóga je nový styl 
jógy. Vznikl z potřeby propojit citlivost jógy a umění pohybu. Představuje novou 
formu psychofyzického cvičení, ve kterém jsou zachovány prvky jógy, ale jsou navíc 
obohaceny choreografickými prvky pohybu. Na hodinách jógy se učíte: 
1. Jak koordinovat pohyby těla s dýcháním 
2. Jak provádět pohyby v souladu s rytmem 
3. Jak zlepšit pozornost a soustředění 
4. Jak přijmout svou jedinečnost a jak ji vyjadřit pohybem. Cvičení Art jógy přispívá 
k udržování zdraví a vitality, podporuje příjemný stav a osvobozuje se od únavy, 
stresu a napětí. Více informací najdete na www.obecondrejov.cz/skcentrum nebo 
na skcvondrejove@seznam.cz. Osobní informace vám poskytneme na telefonech 
777 668 212 a 775 564 064.         

Těšíme se na vás Tým SKC

  9. února
■ Mikešova školka – divadlo 
HARMONIKA v 9.30 hod srdečně 
zveme i děti, které školku 
nenavštěvují, vstupné 100Kč 
(maminka +dítě)

  11. února
■ Svatbínský masopust od 
14 hodin, pořádá OS Pro Svatbín
■ Kostelec. n. Č. l. – Masopust 
pořádá RC Kolečko, 
e-mail: rckolecko@seznam.cz, 
www.rckolecko.cz
■ Strančice – Tradiční 
Cowpackův country bál, 
od 19. hod. v sokolovně Strančice. 
Program: Lucie Smolíková a pes 
Angel, ukázky mexických tanců, 
výuka klasických country tanců, 
hraje TOMGRASS. Bohatá tombola 
a občerstvení. Jako novinka od 
14 do 17 hod. proběhne Dětský 
country bál. Rezervace míst na 
hlavní akci: 777 348 266 nebo 
jaan@cmail.cz.

  12. února
■ Kostelec nad Černými lesy, 
Salon kotlů, Kutnohorská 678. 
Od 9.00 do 13.00 hod. zveme 
všechny zájemce o moderní 
vytápění biomasou na Den 
otevřených dveří v luxusní kotelně 
na pelety a dřevo a prohlídku 
Salonu kotlů Guntamatic. Další 
informace na www.SalonKotlu.cz
■ Kostelec n. Č. l. – loutkové 
představení Eliščiny pohádky 
se uskuteční v Černokosteleckém 
pivováru od 16 hod. Pořádá OS 
Tudy z nudy Jevany, vstupné 50 Kč 
za osobu, www.tudyznudy.eu.
■ Říčany, Nedělní pochod 
s Líbou. Trasa: Běchovice 

- Klánovice - Úvaly - 14,5 km. 
Odjezd vlakem z Říčan v 8.09 hod. 
Přihlášky na pochod do 11.2.2012 
na tel. 723 513 431, nebo na mail: 
libuse.rohoskova@centrum.cz. 
Další informace na 
www.kct-ricany.wz.cz

  15. února
■ Zámek Berchtold v Kunicích 
od 18.30 hod. TIBET JAK HO 
(NE)ZNÁME – Přijďte si poslechnout 
poutavé vyprávění doyenky české 
sinologie, neúnavné cestovatelky 
a skvělé vypravěčky Ivany 
Bakešové. Vyprávění bude 
doprovázeno promítáním fotografií.
PhDr. Ivana Bakešová se specializuje 
na studium nejnovějších dějin Číny, 
a to především na problematiku 
čínských území toho času vyňatých 
zpod jurisdikce vlády v Pekingu. 
Vstupné dobrovolné. Setkání pořádá 
Popovický spolek okrašlovací 
ve spolupráci se společenským 
centrem na zámku Berchtold.
http://www.zamekberchtold.cz/o-
nas/
http://www.pospokra.cz/

  18. února
■ Kostelec. n. Č. l. – 5. Hasičský 
ples v sokolovně od 20 hod.

  21. února
■ Mikešova školka 
– MASOPUSTNÍ REJ 
v maskách, v 9.30h odcházíme 
zazpívat ke každé „chalupě“ 
- oblékněte masku a přidejte se, 
těšíme se.

  25. února
■ Kostelec. n. Č. l. – Ples města 
– 20.00–02.00 hod. na zámku 
v Rytířském sále.

SKC Ondřejov zve na bohatý únorový program:
7. února 
■ Badminton od 17 hod. pro starší děti.
■ Aerobik a Body Form s Olgou Šípkovou, vždy od 18 hod.
■ Ukázková hodina Port de Bras s Bohumilou Řešátkovou 
od 19 hod. (více o Port de Bras najdete na www.youtube.cz)
9. února
■ Aerobik a Body Form s Olgou Šípkovou, vždy od 18 hod.
12. února
■ Oblíbený lektor Michal Šubr a jeho Dance Aerobic 
a Body Styling, od 8.30 prezence, od 9 hod 1. lekce, 11.15
hod 2. lekce. Přihlašovat se můžete na www.obecondrejov.cz/
skcentrum nebo na skcvondrejove@seznam.cz. 
14. února
■ Den plný zdraví, od 17.30 hod. jóga, od 19 hod. zdravotní 
cvičení v tělocvičně a od 19 hod. v malém sále taj chi.
4.  března
■ Zumba Party s Álou Matějovskou, od 8.30 prezence, 
od 9 hod 1. lekce, od 11.15 hod 2. lekce. Přihlašovat se můžete 
na www.obecondrejov.cz/skcentrum nebo na
skcvondrejove@seznam.cz.

SKC Ondřejov doporučuje zajímavé vyžití pro teenagery. 
V pondělí Break Dance od 19 a 20 hod s „breakerem“ 
Pavlem Staňou a ve středu Street Dance od 18 hod 
s Pavlou Landovou z tanečního klubu FUEGO Říčany.

Únor na zámku Berchtold
3. 2. Večer vážné hudby – koncert Moniky Růžkové
4. 2. Tenis pro dospělé – čtyřhra
5. 2. Turnaj ve stolním tenisu
11. 2. Zabíjačkové hody + velký zimní dětský den
14. 2. Svátek sv. Valentýna – gastrovečer nejen pro zamilované
18. 2. Minitenis
19. 2. Golfový turnaj
23. 2. Sabrage – přijďte se naučit sekat lahev sektu a ohromte 
své známé na večírku! Zábavná gastro akce
25. 2. Babytenis
Bližší info na www.zamekberchtold.cz,  tel.: 313 039 741.
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Zákazníky čekají blahodárné procedury, které 
upevní zdraví a osvěží mysl. Dopřát si můžete 
pobyt v infra sauně, ve finské sauně, v himalájské 
solné sauně, v páře s bylinnými oleji, ve vířivce 
nebo vyzkoušet Kneippovu kůru (koupel nohou 
střídavě ve studené a teplé vodě) či bahenní zá-
bal v parní lázni. Prostory wellness studia jsou 
luxusně zařízeny a umožňují příjemnou relaxaci 
– stěny jsou obložené přírodním kamenem z In-
die a solnými kameny, speciální osvětlení (chro-
moterapie) působí uklidňujícím dojmem. Domi-
nantou relaxační místnosti s vířivkou, do které se 
každému klientovi napouští čistá voda bez chloru, 
je dokonalá imitace krbu s hořícími poleny. Kaž-
dý host dostane kávu nebo čaj a malé občerstvení 
zdarma. Do relaxační místnosti si můžete objed-
nat i láhev sektu a mísu s ovocem, což je skvělý 
tip, jak originálně oslavit Valentýna.       

Himalájská solná sauna je ve svém principu 
úplnou novinkou na českém trhu. Ve srovnání 
s účinky klasické finské sauny zde navíc příznivě 
působí minerály a stopové prvky obsažené v soli, 
které se do těla dostanou přirozenou cestou. Hi-
malájské solné sauny dobře snáší i lidé, kterým 
se v klasických saunách špatně dýchá. Důvodem 

UPEVNĚTE ZDRAVÍ A OSVĚŽTE MYSL
Dokonalou relaxaci v příjemném prostředí vám nabízí 
nově otevřené wellness studio Bohemia v Říčanech.

tohoto účinku je 
fakt, že solná sau-
na obsahuje při-
rozenou vlhkost, 
která je regulována 
přírodními solný-
mi kameny. 

Infra sauna – infračervené paprsky pronikají 
hluboko a tím dochází kromě prohřátí kůže také 
tkání svalů a vnitřních orgánů. Dochází ke zvý-
šení srdečního objemu a rytmu, což působí jako 
vhodný trénink kardiovaskulárního systému. 
Prohříváním v infrakabině se sníží ztuhlost kon-
četin, snižuje se svalové napětí, mírní se bolesti. 

Rassoul – bahenní zábal kombinovaný s účin-
ky parní lázně. Zábal se skládá z kvalitního jílu 
z Mrtvého moře. Díky pobytu v parní lázni do-
konale pronikne do pokožky a neuzavře póry. 

KONTAKT: Wellness Bohemia, 
Rooseveltova 100, Říčany, 
tel.: 777 119 119, 
www.wellnessbohemia.cz.

Procedury si můžete objednat 
pro 1 až 2 osoby nebo pro větší skupinu 
přátel. Vždy máte zajištěno soukromí. 

Každé pondělí je 
wellness určeno jen 
pro ženy za pouhých 
150 Kč na hodinu. 

„Tato metoda řeší proces stárnutí na vě-
decké úrovni a vychází z odborných po-
znatků, že jedním z největších nepřátel lid-
ského organismu jsou volné radikály, které 
napadají naše buňky“, vysvětluje Magdale-
na Mikulandová. „Vznik volných radikálů 
podporuje špatná strava, smog, stres. Volné 
radikály nejenže urychlují proces stárnutí, 
ale také se podílejí na celé řadě nemocí, jako 
je arterioskleróza, cukrovka, vysoký krevní 
tlak, Alzheimerova nemoc, astma a další.
Mohu svůj organismus před volnými 
radikály nějak chránit?

Látky neutralizující účinek volných radi-
kálů se nazývají antioxidanty a svou činnos-
tí přispívají k ochraně imunitního systému. 
Jednotlivé složky antioxidační skupiny se 
vzájemně podporují při potírání volných 
radikálů. Do této skupiny patří vitaminy 
A, B6, C, E a zinek, selen, Q10 a spousta 

VOLNÉ RADIKÁLY MOHOU 
ZA STÁRNUTÍ I NEMOCI
Existují různé metody, jak zpomalit stárnutí, získat mladistvý 
vzhled a také si zachovat zdraví. Magdalena Mikulandova 
vám nabízí novou anti-ageingovou metodu – která cíleně 
oddaluje stárnutí v těle, které není nezbytně nutné. 

dalších vitamínů, minerálů, stopových prvků, 
mastných kyselin atd. Není však jednoduché 
všechny tyto látky „namíchat“ do optimální-
ho koktejlu. Proto se se mnou přijďte poradit 
a společně připravíme plán, jak co nejúčinněji 
zvýšit obranyschopnost organismu. 
Jak zjistím, jaká je úroveň antioxidantů 
v mém organismu?

Měření antioxidantů (karotenoidů) v podkoží 
se provádí biofotonickým skenerem. Jedná se 
o neinvazivní, bezbolestnou metodu a výsledky 
jsou hotové za pouhé 2 minuty. Scanner využívá 
tzv. Ramanovu spektroskopii, která získala Nobe-
lovou cenu a je uznávaná ve vědeckých kruzích. 
Jakmile obdržíte svou hodnotu karotenoidů v ků-
ži, můžeme začít pracovat na zlepšeních a pravi-
delně sledovat účinky změny životního stylu. 
Jak mi můžete pomoci změnit životní styl?

Během vstupního rozhovoru zjistím, čím 
svému zdraví škodíte a zkusíme pracovat na 

Magdalena Mikulandová je majitelkou 
Studia pro ženy, kde pečuje o ženy všech 
věkových kategorií. Poskytuje odborné 
a specializované služby v porodnictví 
a gynekologii, dietologii, ale i speciální 
metodu léčení funkční ženské sterility. 
Kontakt: Husova 6, Říčany, 
tel.: 725 742 019.

nápravě. Upravíme jídelníček, pokud bude 
potřeba nastartujeme redukci váhy a také 
doporučím nejvhodnější „antioxidační“ do-
plněk stravy. Díky této metodě si upevníte 
zdraví, prodloužíte aktivní věk, získáte no-
vou energii a v neposlední řadě budete vy-
padat mladě a svěže.  

Tato metoda je vhodná i pro muže. V mé 
ordinaci každému zaručím soukromí a dis-
krétnost. Pánové se tedy nemusí obávat, že 
budu jejich zdravotní stav probírat v míst-
nosti plné žen.  

Lyžařský areál Monínec již 
zahájil letošní zimní sezónu. 
Přestože si lyžaři na kvalitní 
sněhové podmínky museli 
tento rok počkat déle než 
v jiných letech, na začátku 
února panují na Monínci 
ideální podmínky pro lyžování. 
Návštěvníci mohou letos 
využít také speciální akce 
pod názvem “Lyžuj a máš 
jídlo zdarma“ - v příjemné 
restauraci dostane jídlo 
zdarma každý, kdo si zakoupí 
dva celodenní skipasy. 

Služby na vysoké úrovni
Hlavní sjezdovku, kterou obsluhuje moderní 

čtyřsedačková lanovka, si užijí zejména středně 
pokročilí lyžaři. Zajímavá je především svojí 
délkou 1 200 metrů a převýšením, které činí 
218 metrů. Monínec si oblíbily také rodiny 
s dětmi. Důvod je zřejmý – služby na takové 
úrovni nenajdete v žádném jiném lyžařském 
areálu v okolí. V samoobslužné restauraci alp-
ského typu si můžete vybrat ze široké nabídky 
dobrých jídel. Pro děti je k dispozici lyžařská 
školička s pojízdným kobercem, který patří 
mezi nejdelší v celé ČR, doslova  “vyřádit“ se 
pak mohou děti i dospělí na zimní tubingové 
dráze. Večer je celá sjezdovka osvětlená a stá-
vá se ideálním místem k aktivnímu odpočinku 
i pro ty, kteří chodí přes den do práce. Parko-
viště je přímo v areálu a je zdarma, půjčovna 
a servis lyží se nachází pod restaurací.

Další překvapení čeká návštěvníky od léta. 
Těšit se mohou na nový hotel Montana*** 
s wellness centrem, kde se bude nacházet bazén 
s vířivkou, sauna, relaxační zóna s širokou na-
bídkou masáží, ale také malá tělocvična. Ne-
zapomenutelný výhled z terasy restaurace do 
otevřené krajiny si prostě nesmíte nechat ujít!

Ski areál MONÍNEC 
NEJBLÍŽE NA LYŽE!

AKCE 2 Skipasy 
a jídlo zdarma
Poukázku na jedno teplé jídlo získá te v rámci 
zimní marketingové kam paně zakoupením 
jednoho z balíčků v centrální pokladně 
u nástupu na la novou dráhu: 
1) Dva jednodenní skipasy pro dospělé oso by. 
2) Dva jednodenní skipasy pro děti do 14 let. 
3) Jeden jednodenní skipas pro dospělou 
osobu a jeden jednodenní skipas pro dítě do 14 let. (Jednodenní skipas 9 -16 hod.). 
Poukázku nelze kombinovat s jinými slevami či akcemi. Za poukázku obdržíte 
v restauraci M2 jedno jídlo zdarma (hlavní chod bez polévky). 
Poukázka platí jen v den jejího získání u cen trální pokladny.

Více informací na www.moninec.cz
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Na vašem místě bych v prvé řadě 
využil reference na realitní kancelář. 
Nejlépe samozřejmě od osob, které 
znáte a jejichž úsudku důvěřujete. 
Vybírejte jen takovou kancelář, která 
má stálé sídlo, provozní hodiny, 
oprávnění k činnosti a zastoupení 
odpovědnou osobou (jednatelem  
u s.r.o.). Navštivte realitní kancelář 
v jejím sídle, protože jenom tak si 
můžete udělat vlastní úsudek. 

Největší chyba při výběru re-
alitní kanceláře je, když se majitel 
nemovitosti orientuje podle výše 
zprostředkovatelské provize. To je 
obdobné, jako kdybyste vybírali ad-
vokáta podle hodinové sazby. Většina 
realitních kanceláří pracuje s 5% 
zprostředkovatelskou provizí. Realitní 
kancelář by měla být schopna za tuto 
provizi nabídnout komplexní rozsah 
služeb. Důležitým vodítkem může být 
i dojem, jaký na Vás udělá návštěva 
realitního makléře na úvodní schůzce. 
Nebojte se makléři položit otázky 
ohledně inzerce vaší nemovitosti. 
Jakou inzerci Vám nabízí? Jenom na 
internetu existuje v současné době 
cca 140 realitních domén (adres, kde 
lze nemovitost inzerovat), ať vyjmenu-
je alespoň 10 nejznámějších. Dále se 
zeptejte na tiskovou inzerci, v kterých 
novinách nebo časopisech inzeruje. 

Vydává realitní kancelář svůj vlastní 
magazín? To je další vodítko výběru. 
Takovými otázkami vyřadíte spoustu 
špatných realitních kanceláří.

Velmi důležitá věc je podpis 
zprostředkovatelské smlouvy Kance- 
lář, která nepožaduje podepsat smlou - 
vu, nejedná seriózně. Při případných 
sporech, je taková smlouva ve-
lice důležitá. Když kupujete nebo 
prodáváte automobil, také požadujete 
smlouvu. Koupili byste automobil bez 
dokladu?

Dalším ukazatelem o kvalitě re-
alitní kanceláře je připravenost 
makléře z hlediska stanovení nabíd-
kové ceny dané nemovitosti. Už při 
první návštěvě by Vám měl makléř 
přinést tržní odhad vaší nemovitosti, 
v případě, že má předem dostatek 
informací jako je např. lokalita, ve-
likost, stáří domu nebo bytu... Většina 
prodávajících má představu, že lze 
prodat jejich nemovitost za vyšší 
cenu, než je reálné. Jsou realitní 
kanceláře, které přistoupí na jak-
oukoli cenu, kterou klient požaduje  
a to hlavně z toho důvodu, aby zís-
kaly další nemovitost do své nabídky,  
i když ví, že pravděpodobnost prode-
je se blíží nule. Opravdu profesně 
dobrá realitní kancelář na přehnaně 
vysokou cenu požadovanou klien-

tem nepřistoupí a raději nemovitost 
do prodeje nevezme. Představa 
prodávajících, že nejdříve zkusí vyšší 
cenu, a když se zájemce nenajde, 
pak cenu sníží, je velmi ošidná. Po-
tenciální zájemci, kteří v určité lokalitě 
hledají takovou nemovitost po určitou 
dobu, pokles ceny zaregistrují a část 
z nich to považuje za varovný signál 
o kvalitě nabízené nemovitosti a ztratí 
o ni zájem. To samé platí i v případě, 
kdy nemovitost nabízí více realitních 
kanceláří. Nejlépe je spolupraco-
vat po určitou dobu s jednou realitní 
kanceláří.

Neopomíjejte ani skutečnost, zda je 
kancelář členem profesního sdružení, 
jako je Asociace realitních kanceláří 
České republiky (ARK ČR). Každý 
člen asociace je povinen absolvo-
vat vzdělávací program, je povinně 
pojištěn, je pravidelně informován  
o novinkách v legislativě a má 
možnost je konzultovat s právníkem 
asociace nebo daňovým poradcem. 
ARK ČR má vlastní institut rozhodčího 
řízení. Členové ARK ČR mají možnost 
pracovat v odborných sekcích jako 
je např. komora dražebníků či ko-
mora správců nemovitostí a využívat  
odborné zázemí těchto komor. 
Naše realitní kancelář EVROPA je 
samozřejmě členem ARK ČR.

Závěrem si Vás dovoluji upozornit 
na pár důležitých věcí. Postupujte 
vždy uvážlivě, s rozmyslem, před pod-
pisem jakéhokoli dokumentu. Text si 
důkladně pročtěte, nic nepodepisujte 
pod tlakem a v časové tísni. Seznam-
te se důkladně nejen s vašimi právy, 
ale i povinnostmi.

Věnujte pozornost případným 
sankcím, které z dané smlouvy mo-
hou být vůči Vám uplatněny, jestliže 
porušíte smluvní podmínky.  

Odpovídal František Vilimovský, 
jednatel realitní kanceláře 

EVROPA v Benešově
e-mail: benesov@rkevropa.cz, 

tel: 317 711 711

Jak se pozná dobrá realitní kancelář?      Pavel K., Vlašim

REALITNÍ PORADNA
V Zápraží jsme již několikrát varovali před 
kominíky, kteří zazvoní u vrat, vnutí lidem své 
služby a nakonec odvedou nekvalitní práci, která 
může vést i k požáru. 
„Bohužel stále se s těmito případy setkáváme,“ uvedl 
jednatel firmy Kominictví Pechlát, Bc. Michal Pech-
lát. „Zrovna nedávno jsem řešili smutný případ, kdy 
jedna paní po takovém neodborném zásahu vyhořela 
– požár zapříčinil špatně vymetený komín. A jak se 
to stalo? Podle stejného scénáře – u vrátek zazvonil 
kominík, kterého si paní neobjednala. Když se zep-
tala, jestli má živnostenský list a pracuje poctivě, tak 
ji odpověděl, že ano! Během chvilky vymetl komín, 
vystavil nějaké potvrzení, dal razítko a za čtyři měsíce 
paní vyhořela. Firmu na uvedené adrese nenašla, 
takže se těžko bude domáhat nějakého odškodnění.“
Co tedy radíte? Nepouštět kominíka, který se sám 
nabízí u vrátek, do domu?
Nechci poškodit nějakého poctivého kolegu, který 
se snaží najít práci. Ale doporučoval bych, aby si lidé 
zjistili, kde firma sídlí a třeba si i vyžádali živnostenský
list a občanský průkaz. Razítko nestačí – i já si mohu 
nechat vyrobit razítko Pechlát – instalatérské služby 
J. Varující, by měla být informace, že do našeho re-
gionu přijede kominík až ze Železného Brodu – kde 
má mimochodem sídlo mnoho „rychlokominíků“. 
Vždy je lepší obrátit se na místní firmy. Víte, kde sídlí
a pokud se něco stane, můžete práci reklamovat 
nebo v případě nehody žádat odškodnění. Například 
naše firma je pro tyto případy pojištěná.“

Kominictví PECHLÁT, s. r. o., Široká 214, 
Říčany, tel.: 323 603 444, 777 212 321, 
e-mail: info@pechlat.cz, www.pechlat.cz    

Kominictví 
Pechlát nabízí 
svým zákazníkům 
stavbu nerezových 
komínů, a to vnitřních 
i venkovních. Jejich 
obrovská výhoda je 
v tom, že se mohou 
sestavovat i v zimních 
měsících a práce je 
za jeden den hotová. 
Firma Pechlát zajistí 
i stavební úpravy 
- vybourá potřebné 
zdivo, sestaví 
a připevní komín, 
opraví zdivo a nain-
staluje kamna. Pokud 
se nyní rozmyslíte, 
že chcete ještě tuto 
zimu topit v kamnech, 
žádný problém! 

U vrátek zvoní kominík! 
Co mám dělat?

„Před Vánoci jsme našim zákazníkům zdobili zahra-
dy a instalovali dekorační osvětlení,“ prozrazuje Jan 
Mach. „K našim „zimním službám“ dále patří odklíze-
ní sněhu. Letošní zima nás zatím šetří, ale díky našim 
profesionálním strojům si poradíme s každou sněho-
vou nadílkou. Nabízíme kompletní servis – úklid, od-
voz a solení. Vzhledem k mírné zimě je také možné 
provádět některé druhy zdravotních a omlazovacích 
řezů na stromech a keřích.“ 
PLÁNUJTE NYNÍ A NA JAŘE BUDE HOTOVO

„Pokud plánujete na jaro rozsáhlejší práce na zahradě, 
určitě nás kontaktujte již nyní. Díky dobré přípravě mů-
žeme začít pracovat hned, jakmile to počasí dovolí. Vaše 
zahrada tak bude krásná hned na začátku jara. Firma Ma-
com Garden s.r.o. provádí kromě kompletní nabídky za-
hradnických prací také dodávky a montáže závlahových 
systémů, jezírek a drobných staveb (pergoly, altánky).“ 
ZAHRADA PŘINÁŠÍ RADOST A ROZŠIŘUJE 
OBYTNÝ PROSTOR DOMU

„V naší firmě se snažíme, aby zahrada a její tvorba
byla  radostí. Nikoliv stresem, že dům je hotov a kolem 
je jen bláto. Proto našim zákazníkům nabízíme komplet-

ZAHRADNÍCI V ZIMĚ NESPÍ
Domníváte se, že zahradníci 
mají v zimě málo práce? Není to 
tak úplně pravda. V říčanském 
zahradnictví Macom Garden 
s.r.o. je živo po celý rok.

ní služby. Začátkem je projekt či skica budoucí zahra-
dy, následuje realizace od terénních úprav přes výsadbu 
rostlin, montáž závlahového systému, nebo okrasného či 
koupacího jezírka či pergoly, po závěrečný výsev trávní-
ku, nebo položení travních  koberců.“
REALIZACÍ PRÁCE NEKONČÍ

„Realizací práce na zahradě nekončí. Zahrada je 
živý organismus a v průběhu času se mění. Firma 
Macom Garden s.r.o  svým zákazníkům nabízí pravi-
delnou péči o zahradu. Na jaře je dobré trávníky pro-
vzdušnit a přihnojit. Pokud je potřeba tak ostříhat či 
prořezat rostliny ve výsadbách. Spustit či zazimovat 
závlahový systém nebo jezírko. Platí okřídlené příslo-
ví „Na zahradě je stále co dělat“.“

Více informací najdete na www.macom.cz. 

Velké Popovice – V prosin-
covém Zápraží jsme uveřejnili 
článek o příspěvkové organizaci 
Drobná provozovna, která zajiš-
ťuje technické služby pro obec. 
Informace o nesrovnalostech 
v hospodaření Drobné provo-
zovny jsme čerpali z rozsáhlého 
článku, který vyšel ve Velko-
popovickém zpravodaji a jehož 
autorem je předseda finanční-
ho výboru Ing. Luděk Čermák 
MBA. Naší chybou bylo, že 
jsme pana Čermáka nepožádali 
o svolení a náhled článku mu 
zaslali, až když bylo Zápraží 
v tiskárně. Tímto se panu Čer-
mákovi omlouváme a otiskuje-
me jeho vyjádření: 

„Článek byl určen pouze pro 
náš lokální Zpravodaj. Musel 
jsem čelit obvinění, že se rád 
zviditelňuji. Diskuse je pak 
úmyslně posouvána do jiné ro-
viny, nemluví se o faktech. Ani 
já nemám radost z toho, když 
ze své pozice předsedy finanč-
ního výboru objevím závažné 
nedostatky a musíme je řešit. 
Co se týče Drobné provozov-

ny, objevují se další nedostatky 
v účetnictví a do dnešního dne 
nebylo schváleno účetnictví za 
rok 2010. Vše musíme doře-
šit s novým ředitelem Drobné 
provozovny, který se ujal funk-
ce 15. 12. 2011. Máme jednot-
ný názor v tom, že účetnictví 
s nevysvětlenými rozdíly ne-
schválíme.“

Na článek reagoval i bývalý 
vedoucí Drobné provozovny 
pan Zdeněk Kohout. „Mrzí mě, 
že ve Velkopopovickém zpra-
vodaji a poté i v Zápraží vyšel 
článek, který mě obvinil z úmy-
slného špatného hospodaření. 
Toto obvinění se nezakládá na 
pravdě, protože kontrolou bylo 
zjištěno a dohledáno špatné zaú-
čtování faktur do tržeb a uvede-
né chyby byly vysvětleny a celé 
účetnictví probíhá rekonstrukcí 
novou účetní,“ napsal nám pan 
Kohout. „Já mám svědomí čis-
té, vždy jsem pro obec poctivě 
pracoval, a to 26 let.“ 

Tímto se panu Kohoutovi 
omlouváme.

OMLUVA



VÍCE PROSTORU 
PRO ŽIVOT. 

Nová ZAFIRA TOURER

www.auto-staiger.cz

AUTO-STAIGER CZ a.s.
�ernokostelecká 621/122, Praha 10
Tel.: +420 724 062 652
prodej.opel@auto-staiger.cz

Časopis Zápraží ke stažení 
v elektronické podobě na: www.zaprazi.eu

Ambiciózní nováček, který si 
získal srdce motoristů na celém 
světě. ASX své majitele rozmazlu-
je nečekaným komfortem, kvalit-
ními materiály či třeba špičkovým 
audiosystémem. 

Důvodů, proč přemýšlet o kou-
pi vozu ASX, je celá řada. Jedním 
z nich je velmi přijatelná cena. 
Naprosto unikátní typ dieselo-
vého motoru s variabilním časo-
váním a nejnižším kompresním 
poměrem vám zaručí tichý chod, 
nízkou spotřebu a větší spoleh-
livost. Kombinovaná průměrná 

Znáte ASX?
spotřeba u benzínového moto-
ru 1,6 Mivec činí 5,9l/100km 
a u turbodieselu 1,8Di-D Mivec 
dokonce jen 4,8l/100km. Dále se 
ASX může vytáhnout systémem 
pohonu všech čtyř kol s volitel-
nou volbou režimů. Technologie 
AS&G velmi účinně automatic-
ky vypíná motor, když ho zrov-
na nepotřebujete a zase ho zpět 
automaticky zapne. V základu je 
devět airbagů, nouzový brzdový 
asistent a asistent rozjezdu do 
kopce, který nám nedovolí při 
rozjíždění v kopci couvnout.

Existuje celá řada dalších před-
ností a skvělých vlastností tohoto 
vozu, se kterými Vás velice rádi 
seznámíme u nás na prodejně

A proč zrovna u Golc Car?
Jsme autorizovaný prodejce 

a opravce Mitsubishi s více než 
dvacetiletými zkušenostmi. V ši-
rokém okolí máme nejlevnější 
sazbu za hodinu práce, a přitom 
zde na jednom místě najdete kom-
pletní servis pro Váš vůz. V našem 
areálu disponujeme velmi dobře 
vybavenou mechanickou dílnou, 
klempírnou s rovnacím rámem, 
kvalitní autolakovnou, pneu ser-
visem a mimo jiné u nás můžete 
doplnit pohonné hmoty a vy-

datně se občerstvit. Pro majitelé 
starších vozů Mitsubishi máme 
zvýhodněné nabídky nákupu ná-
hradních dílů. Ovšem nejedná se 
pouze o značku Mitsubishi, které 
poskytujeme servis. Jsme schopni 
opravit jakékoliv auto za velmi 
příznivé ceny! Máme i vlastní 
odtahovou službu NONSTOP na 
tel.: 603 722 722.

Kontakt: GOLC CAR s.r.o. 
Hlavní 195, areál čerpací 
stanice Benzina, Světice, 
tel.: 323 602 917, 603 876 394, 
e-mail: prodej@golccar.cz, 
www.mitsubishi-golc.cz

Přemýšlíte o nové dřevěné pergole, prolézač-
ce pro děti, přístřešku pro auto nebo o zahrad-
ním domku, ale nemáte chuť v tomto počasí 
objíždět nejrůznější firmy a porovnávat ceny?
Nyní můžete plánovat a vybírat v pohodlí svého 
domova. Stačí využít služeb internetového ob-
chodu DŘEVO PRO DŮM, který nabízí širokou 
nabídku výrobků ze dřeva, a to pro venkovní 
i vnitřní využití.

Nabízíme kvalitu a krátké dodací lhůty
INTERNETOVÉ STRÁNKY 
JSOU VELMI PŘEHLEDNĚ 
ROZDĚLENY DO KATEGORIÍ: 
■ Zastřešení teras, pergoly a altány; 
■ Stání pro auta – carporty; 
■ Dřevěné domky a chaty; 
■ Dřevěné domky na nářadí a k bazénu; 
■ Zábradlí, ploty, branky, lávky; 
■ Dřevěný nábytek venkovní; 
■ Pro děti.

„Internetový obchod je součástí firmy s dlou-
holetou tradicí Dřevěné konstrukce s. r. o., 
Sedlčany. A právě díky dlouholetým zkušenos-
tem, profesionálnímu zázemí a moderním tech-
nologiím nabízíme našim zákazníkům tu nej-
lepší kvalitu,“ říká ředitel a jednatel společnosti 
Jaroslav Hořejší. „Používáme dobře vysušené 
a kvalitní dřevo, které poctivě, řemeslně zpra-

Internetový obchod 
www.drevoprodum.cz 
Kontaktní telefon: 606 076 736.

cováváme. Konstrukce jsou vyrobené z ma-
sivních hranolů, jenž zaručují dobrou stabilitu 
a stoprocentní bezpečnost výrobků. Za své zbo-
ží ručíme a poskytujeme dvouletou záruku.

V našem internetovém obchodu si můžete 
v klidu prohlédnout bohatou nabídku a vybrat 
si. Pokud si budete přát jiné rozměry, než jsou 
uvedeny v nabídce, budeme se vám snažit vy-
hovět. V případě zájmu technici přijedou k vám 
domů a poradí vám přímo na místě. Velkou 
výhodou našeho internetového obchodu jsou 
velmi krátké dodací lhůty –  zboží vám dove-
zeme  do 14 dnů. Zboží dopravíme na jakékoliv 
místo po celé ČR a po dohodě nabízíme mož-
nost montáže a dalších povrchových úprav.“
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Řádková inzerce

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

■ TOPENÍ - VODA  
mail: inhe@seznam.cz 
tel. 604 835 260 INSTALATÉR

■ Prodám byt 3+1 (65m2) 
v Říčanech Komenského náměstí. 
Cena k jednání 2 840 000,- Kč. 
Byt je pocelkové rekonstrukci. 
Balkon, sklep, 7 min vlak, 5 min 
náměstí. Kontakt: 604 27 28 87. 

■ Sólista Národního divadla 
nabízí soukromé hodiny zpěvu 
v Senohrabech. Tel. 604535274

■ Účetnictví, ekonomické  
a daňové poradenství, 
mzdy, personalistika 
ivana.mala@maledane.cz
tel: +420 602 242 663
fax: +420 246 063 418
http://www.maledane.cz

■ Potřebujete půjčit 
až 150 00 Kč? Profi credit 
je tu pro vás, 603 874 107, 
capjan1460@seznam.cz

■ Pronajmu dlouhodobě podkrovní 
byt 60m2 v Tehově, 6000,-Kč 
+ služby. Tel: 607 744 436.

■ Obkladačské práce 
a ostatní stavební činnost ve 
vysoké kvalitě. Tel: 603 853 307, 
kosnar4@seznam.cz

■ Nabízím žehlení prádla 
do 48h, praní + sušení + žehlení 
do 24h. Svoz a rozvoz prádla 
v Mukařově a okolí zdarma, 
e-mail: zehl.mukarov@seznam.cz, 
tel.: 777 158 511.

PODLAHÁŘSTVÍ
Montáž PVC, koberců, 

plovoucích podlah
Renovace parket 

a dřevěných podlah.
Broušení, tmelení, lakování

603 510 800

ZEMNÍ PRÁCE, 
autodoprava, kontejnery,

odklízení sněhu
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

737 651 630
www.zemniprace-bartoska.ic.cz
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PRODEJ A MONTÁŽ
Automatických kotlů GUNTAMATIC, 
BENEKOV, LICOTHERM, PONAST 

VERNER – na hnědé uhlí, pelety, štěpku 
a obilí – výkony 2 kW až 400 kW

Tepelných čerpadel DAIKIN, ROTEX
Solárních systému GASOKOL

Podlahového topení UNIVERSA
Nabídky zdarma, tel.777 283 009

■ ČENDA ÚKLID – úklid 
oken, zimních zahrad, 
koberců, sedaček či pravidelné 
úklidy kanceláří, domů. 
Tel. 603 874 107. 
www.cenda-uklid.wbs.cz, 
cendauklid@seznam.cz

PELETY Ø 6mm
Dřevěné pelety-bílé (bez kůry) z čistého 

suchého smrkového dřeva (piliny a hobliny) 
– certif. dle rakouské Ö-NORM M7135 

– vyrobené v ČR. Aktuální ceny na 
www.espedi.cz nebo telefonicky 

na tel. 777 283 009, 321 770 400.
Sklad v Olešce u Kostelce n. Č. Lesy 

v bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích. 
Na paletě 1050 kg.

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU 
= zařízení šetřící Vaší tepelnou energii

Vaše peníze již nebudou utíkat komínem.
Hoření Vašeho kotle, krbu, kamen se výrazně 

zlepší. Sníží se Vám spotřeba paliva 
(uhlí,pelet,briket,dřeva,plynu,LTO) = snížení 

nákladů na vytápění. Objednávky na tel. 
777 283 009 nebo www.esreko.cz

Cena: Ø150 =1.525,-Kč 
Ø200=1.762,-Kč

UŽ JSTE 
JEDLI HADA?
Rodinná restaurace u Knapů 
ve Struhařově nabízí poctivou 
domácí kuchyni. V nabídce 
najdete minutkové speciality 
i velký výběr „hotovek“ za příjemné 
ceny. Všechna jídla vaří podle 
osvědčených receptů majitelé 
restaurace – manželé Knapovi, 
kteří velice rádi cestují a v každé exotické 
zemi vždy rádi ochutnají místní speciality. 
Pro své zákazníky také připravují mimořádné 
kulinářské akce. Naposledy to byla ochutnávka 
cizokrajných pokrmů připravených z masa 
antilopy, zebry nebo hroznýše královského. 
V únoru se můžete těšit na zabijačkové hody.

Kontakt: Rodinný restaurant 
U Knapů, Na Výsluní 110, 
Struhařov, tel.: 602 317 993, 
e-mail: maik-knap@seznam.cz

■ Restaurace nabízí 
    firmám rozvoz obědů.
■ Otevřeno denně od 11 hodin.   

Václav Košnar – 603 853 307
kosnar4@seznam.cz

Obkladačské a ostatní stavební 
práce, štuky, sádrokarton,
omítky, pokládka podlah, 

malířské práce, 
bytová jádra.

■ Hodinový manžel! Drobné 
i větší opravy v domácnosti. 
práce u vás doma i na chatě. 
Tel. 608 802 019
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Martin Svoboda
Tel.: 777 832 084 
E-mail: info@vasnabytek.cz 
www.vasnabytek.cz

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

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

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

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

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRUNezávislé finanční poradenství je důležité a potřebné 

- finanční gramotnost se ve školách zatím nevyučuje
Potřebujete poradit jak financovat Vaše bydlení? Blíží se konec fixace Vaší hypotéky? 
Zdá se Vám složité orientovat se mezi nabídkami různých bank? Pokud Vás trápí podobné 
otázky, přijďte se kdykoliv ZDARMA poradit do nově otevřené kanceláře Fincentra v centru 
Říčan (ul. 17. Listopadu č. 51). Zajištění hypotéky s kompletním servisem, poradenství 
v oblastech rodinného rozpočtu, vytváření finančních rezerv nebo třeba jen bezpatná revize 
Vašich veškerých stávajících smluv – to vše jsou schopni Vám na této adrese zajistit.
„Hlavním tématem letošního roku je bezesporu PENZIJNÍ REFORMA, klienti již nyní u nás 
dostanou aktuální informace, jakým způsobem si smlouvy sjednat a připravit, aby to bylo 
pro ně co nejvýhodnější“ dodává finanční poradkyně Ing. Zuzana Klomínková. 
Stačí udělat si čas na několik schůzek dle jejich časových možností, 
komunikaci s finančními institucemi již zajistíme my.“  
Říčanský tým se bude rozšiřovat o další kolegy, proto pokud máte zájem získat 
perspektivní práci s flexibilní pracovní dobou, neváhejte a informujte se:
Ing. Zuzana Klomínková, tel.: 608 520 684, 
zuzana.klominkova@fincentrum.com, 
www.fincentrum.com, www.karieraprozeny.cz

Říčanský tým se bude rozšiřovat o další kolegy, proto pokud máte zájem získat 

■ Přijmeme kadeřnici. tel.: 737 844 019

■ Vysokoškolačka s překladatelskou praxí nabízí 
doučování anglického a francouzského jazyka. 
Vyžlovka a okoli, nejlépe u mě doma, ale po dohodě 
mohu dojíždět, tel.: 606 171 536, 
e-mail:kikinaz@email.cz.

■ Rizikové kácení stromů, prořezávání porostů, 
štěpkování. tel. 724 111 545, 737 408 696

�������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������

��������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

������������������������
�����������������������
�������������������������������

����������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������

�����������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������
������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

�����������������������
���������������������

�������������������������



STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Tel. 312 315 213

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

Podporujeme projekty neziskových organizací
www.procestavby.cz

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE
● POČÍTAČE 
● PRODEJ A SERVIS

Lipanská 769, 251 01 Říčany
tel: 323 604 238, mobil: 603 486 362

info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

● MODERNIZACE PC
● PŘIPOJENÍ NA INTERNET
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KOMÍNY
Stavebnicové komínové systémyza rozumnou cenu

Sestava: komínové tvarovky, šamotové vložky, šamotová 
odbočka šikmá nebo kolmá, šamotová tvarovka pro komínová 
dvířka, komínová dvířka, kondenzační miska, izolace, lepidlo 
na šamot, betonová krycí deska, krycí konus se stříškou

www.kominy-kominy.cz, 602 532 117
Nová Lipová 638, Velké Popovice

Cena s DPH 20% - KOMÍN DN 200 mm, odbočka 90°:
Výška H= 6 m: 13 200 Kč     H= 8 m: 17 235 Kč 

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

INSTALKLUB
Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
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SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO

PELETY A BRIKETY
Štěpkování větví do průměru 10 cm

Sklady-odběrná místa: 
Prusice (tel.608 302 917)
Všestary (tel.777 280 341)

Otevírací doba: Po-Pá: 7-17  So:7-13
Ceník: www.broukal.cz
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Při výměně 

čelního skla 

finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

let� ky

22. � ervence 2011 16:12:52

let� ky

22. � ervence 2011 16:12:52

let� ky

22. � ervence 2011 16:12:52



Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Tel.: 267 229 310, 606 688 232
Email: skoda@tukas.cz
www.tukas.cz

TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
102 00 Praha 10 - Štěrboholy

Nová ŠKODA Citigo 
Život v pohybu

Staňte se skutečnými pány svého času s novým vozem ŠKODA Citigo. Užívejte si prostor, komfort a bezpečí velkého
vozu při nízké spotřebě a překvapivé manévrovatelnosti. Do centra, na nákupy nebo do přírody se tak nyní můžete vydat,
kdykoliv chcete a potřebujete.

Na předváděcí jízdu Vás zve Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA TUkas a.s..

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ŠKODA Citigo: 4,5-4,7 l/100 km a 105-108 g/km

Citigo_CZ_D2_DYN_7b5c2fd114ea48c2b12e139bb47fb29d_indd   1 1/13/2012   1:14:05 AM


