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Miroslav Rovenský
z Mnichovic je
úspěšným hudebníkem
a pedagogem.

Po stopách
kameníků
- slavnostní otevření
naučné stezky

Úvodník

Napsali jste nám...

Milí čtenáři!

Poctivé české dveře

www.novedvere.cz
AKCE KOMPLET PO ČESKU
KOMPLET DVEŘE + ZÁRUBEŇ
z naší výprodejové nabídky
za 2990 Kč vč. DPH!*

NOVÝ
SORTIMENT
NEJLEPŠÍ CENY

(*včetně 14% DPH v případě objednání montáže)

SLEVA 500 Kč

na všechny ostatní komplety.
Akce trvá do 31. 3. 2012.

VZORKOVNA STRANČICE:

Tak jsme se dočkali – je tu březen, první jarní
měsíc. Na titulce Zápraží sice ještě máme fotku
zamrzlého rybníku ve Svojeticích, jako připomínku tuhých únorových mrazů, ale většina z nás
se již těší na jaro. Doufám, že jste si do sytosti
užili sáňkování, lyžování, bruslení a také vesele
oslavili Masopust. Tuto tradici oživují v mnoha
obcích, a přestože po masopustní veselici nikdo
čtyřicetidenní půst nedrží, je prima sejít se sousedy a popovídat si o tom, jak je ta letošní zima už
dlouhá. V březnu nás čeká „vynášení Morany“.
Morana byla pohanská bohyně zimy zosobňující
smrt. Loutku Morany průvod lidí vynese z obce,
kde ji hodí do řeky nebo do ohně. A to už bude
zima deﬁnitivně v koncích a vy se můžete vypravit
na příjemnou jarní procházku. Například 1. dubna bude v Louňovicích ve 14 hodin slavnostně
otevřena naučná stezka – Po stopách kameníků. Pro návštěvníky bude připravena prezentace
jednotlivých zastavení a také se můžete těšit na
ukázky tradičních řemesel, jako jsou kamenictví,

kovářství, keramika nebo řezbářství, a také na dětské soutěže. Naučnou stezku najdete i v blízkosti
Ondřejova, Kaliště a Senohrab, která dostala název Vodnické vycházky. Děti se na ni mohou vydat
s pracovními listy. Jsou určeny žákům základních
škol. Hravou formou je seznámí s přírodními zákonitostmi, tentokrát na téma les. Odpovědi jsou
přímo v pracovních listech nebo na jednom ze
zastavení Vodnických vycházek. Pro menší děti
byl vydán informační leták naučné stezky a dva
barevné časopisy pro děti nazvané „Posázavské
kukátko aneb Ladovým krajem“ a „Brekekes!
aneb Průvodce po Vodnických vycházkách“.
Všechny materiály jsou k dostání zdarma
v infocentrech nebo ke stažení na stránkách
www.mas.ricansko.eu.
Přeji příjemné jarní
procházky
a v dubnu „zase tady“
Helena Vlnařová

Distribuční místa: Babice – bistro Elit. Božkov, Březí – Z konzum, Čestlice, Černé Voděrady

Průmyslová 62

tel.: +420 725 878 565
e-mail: cag-strancice@novedvere.cz

– 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.
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Na Šibeničák již
pošesté zavítal
Hromnich
Ani velmi mrazivé počasí neodradilo v první
únorovou neděli téměř čtyřicítku malých lyžařů
a snowboardistů v karnevalových maskách od
účasti na tradičních mnichovických závodech
HROMNICE 2012, pořádaných občanským
sdružením ROSa Mnichovice a provozovatelem
sjezdovky na Šibeničním vrchu.
Již tradičně odstartoval každému sjezdaři čas
sám velký Hromnich, mladší bratr známějšího
Krakonoše. Malí sportovci i přes velký mráz statečně soutěžili ve dvou kategoriích a kromě snahy o co nejrychlejší bezchybné pokoření závodní
tratě měli za úkol zaujmout organizátory i svou
karnevalovou maskou. A tak krátce po třinácté hodině zaplavili Šibeniční vrch malí indiáni,
kovbojové, víly, zvířátka všeho druhu, Křemílek
a dokonce i malý Hromnich. Porotu čekalo při
výběru té nejhezčí masky opravdu těžké rozhodování, nakonec se vítězem stala Markétka Řepová
v masce klauna. Nejmladší účastnicí závodu byla
teprve dvouletá Terezka Vrtišková.
Děkujeme všem dětem i jejich rodičům za
účast, krásné masky a statečnost při sportovním klání, JUDr. Zenklovi a Sportovnímu areálu Šibeniční vrch za spoluúčast při organizaci,
Základní škole T.G. Masaryka za technické vybavení a těšíme se na shledání zase za rok, na
sedmém ročníku závodů Hromnice 2013.
Za občanské sdružení ROSa Mnichovice
Margita Valentová
inzerce
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Osobnosti regionu

I kůň musí k zubaři
Správná péče o chrup je důležitá nejen
pro lidi, ale také pro koně. Koním zuby
celý život odrůstají a pokud se péče o ně
zanedbá, může se stát, že bude mít kůň
velké problémy. Své o tom ví koňská
zubařka Kristina Martinková z Vyžlovky.
Koňský zubař – to není moc
běžný obor. Jak ses k tomuto
povolání dostala?
Ke koním mě to táhlo od mládí.
Už jako dítě jsem pomáhala v jedné
dostihové stáji. U koní jsem se seznámila i se svým manželem, který je úspěšný trenér westernových
koní. Když dostal nabídku odjet
pracovat do Kanady a potom do
USA, následovala jsem ho a koně se
stali nedílnou součástí mého života.
Na rančích v Kanadě i v Americe
jsem jako mohla poprvé pozorovat
profesionální péči, kterou tam těmto zvířatům věnují. Po nějaké době
jsem získala místo ošetřovatelky
a asistentky trenéra a měla jsem
v podstatě na starost všechny koně
- od krmení a přípravu na ježdění
až po ošetřování, podávání léků
a asistování veterinářům. Velký
zlom nastal v roce 2005, kdy jsme
se dostali s manželem na jeden výborný ranč do Oklahomy v USA.
Specializovali se na chov velice
kvalitních sportovních koní, a já
měla možnost přihlížet a asistovat
při všech možných úkonech, včetně úpravy zubů. „Koňská zubařina“
mě nadchla a já se o tento obor začala blíže zajímat. Doslechla jsem
se i o škole. Nicméně než jsem se
odhodlala jít studovat, zjistila jsem,
že čekáme miminko. A rázem bylo
všechno jinak. Pak přišlo další
stěhování, další miminko a i když
jsem byla s dětmi ve stájích téměř
každý den, sen o profesionální dráze zubařky se mi vzdálil. Splnila
jsem si ho o několik let později až
po návratu do Čech.
Tvůj muž byl v USA úspěšný.
Proč jste se vrátili do Čech?
Živit se trénováním závodních
koní je sice nádherné povolání,
ale také dost náročné. Jste plně
závislí na majitelích rančů a také
na majitelích koní – na klientech.
Pokud se rančer rozhodne, že už
nechce chovat závodní koně, nebo
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není dostatek klientů, kteří jsou
ochotní věnovat čas a peníze tomuto nádhernému, ale náročnému
sportu, tak máte smůlu. A musíte
sbalit kufry a jít tam, kde je práce.
A to se nám stalo i v USA. Majitel ranče v Montaně změnil svoje
plány, závodní koně prodal a my
se rozhodovali, zda hledat štěstí
jinde v Americe nebo odjet domů.
A protože jsme již měli děti, vrátili
jsme se do Čech.

A v Čechách se nemusíte kvůli
práci stěhovat?
Podmínky a pravidla zůstávají
stejné jako v Americe nebo v Kanadě – trenér závodních koní nemůže počítat s tím, že zůstanete
celý život na stejném místě. Takže i v Čechách jsme se stěhovali.
Nyní manžel působí na ranči ve
Svojeticích, kde se věnuje výhradně westernové disciplíně reining.
Bydlíme tu již dlouho a tento kraj
se nám líbí, ale jisté není nic.
Musí být pro tebe náročné,
někde si zařídit domov, navázat
přátelství a pak se odstěhovat
a zase všechno znovu?
Je to náročné a čím je člověk
starší, je to horší. V Americe jsem
to ještě brala jako velké dobrodružství a obrovskou příležitost

 Kristina Martinková se narodila
ve Zlíně a vystudovala Filozoﬁckou
fakultu v Ostravě s jazykovým
zaměřením.

poznat nové věci a zajímavé lidi.
S nadšením jsem hltala všechno
nové a těšila se na další zážitky.
Jenže pak zjistíte, že vás bolí přicházet o staré kamarády a stále
si hledat nové a také že nemáte
svůj domov. Mám starost, jak by
případné stěhování zvládly holky
– už si zvykly žít tady, mají kamarádky a asi by je mrzelo, stěhovat
se jinam. Terezka navíc začne chodit do školy…

 Tomáš Martinek také pochází ze
Zlína. Od nejlepších světových trenérů
se učil jezdeckému umění a nyní
se profesionálně věnuje reiningu.
Je několikanásobným Mistrem
ČR v reiningu, v roce 2010 získal
v celosvětovém žebříčku reiningových
soutěží 15. místo, jako jeden z mála
Čechů se účastnil prestižní soutěže
tříletých koní v Oklahoma City
(USA), což je jedna z nejdůležitějších
disciplín westernového stylu.
 V reiningu je zapotřebí dokonalý
soulad jezdce s koněm, který se
musí nechat ochotně vést téměř
neznatelnými pobídkami. Úkolem
jezdce je předvést s koněm zadanou
úlohou složenou z kruhů, přeskoků,
spinů, stopů, rollbacků, a couvání.
Reining je velmi dynamická disciplína
plná cvalu, rychlost však musí být pod
dokonalou kontrolou a nesmí být na
úkor přesnosti.

Uvedla si, že sen o koňské
zubařině sis splnila až tady
v Čechách. Existuje zde nějaká
škola, kde se učí tento specializovaný obor?
Právě že ne. Takže jsem musela
odjet do USA. Nebylo to jednoduché, protože jsem tady musela
nechat holky a také to stálo dost
peněz, ale manžel mě nesmírně
podpořil a díky němu a pomoci celé rodiny, která se postarala
o děti, jsem mohla odjet. Oslovila
jsem do té doby v Čechách jedinou, vynikající zubařku, abych
zjistila, na kterou americkou školu
se obrátit. Shodou okolností se ona
také chystala na cestu do USA.
Na Academy of Equine Dentistry
do Glenns Ferry v Idahu jsme nakonec letěly tři Češky.
Jak se ti líbilo ve škole?
Celý pobyt v Idahu byl neuvěřitelný. Škola skvělá, přednášeli
nám uznávaní odborníci z celého
světa. Teorii jsme si mohli ihned
vyzkoušet v praxi. Čistě zubařské
přednášky byly prokládány užitečnými informacemi z veterinární
praxe, takže jsme získali celkový přehled. Ve škole byla kromě
velké učebny s potřebným technickým vybavením a pomůckami
také laboratoř s klinikou, kde jsme
měli možnost během studia sledovat i náročné zásahy, operace či se
učit pracovat s přenosným rentgenem. První tři dny jsme absolvovali důkladnou a velmi praktickou
anatomii koňské hlavy. Každý student si sám provedl pitvu. A pak už
následovala praxe, tedy samotné
broušení na koňských pacientech.
Když jsem poprvé držela elektrickou brusku v ruce, myslela jsem,
že mi vyletí z ruky. Ale dopadlo to
dobře - úspěšně jsem zvládla praxi
i závěrečné testy.

 Sliding stop je asi nejtypičtější
reiningový prvek, kdy kůň přejde
z plného cvalu do klouzavého
zastavení. Tomuto cviku předchází
takzvaný rundown, kdy kůň postupně
a plynule zrychluje na rovné čáře,
až do započetí samotného stopu.
Ve stopu by kůň měl ohnout záda
a sklouznout se na podsazených
zadních nohách, zatím co přední
doklusávají. Hodnotí se zejména
plynulost zrychlení na rundownu,
ochota koně zastavit, rovnost
a plynulost sklouznutí.

Proč je potřeba pečovat koním
o zuby?
V Čechách je péče o koňské
zuby hodně podceňována. Když
se zanedbá, může mít kůň velké
problémy se zpracováním potravy,
a to takové, že může dojít k úhynu.
Také hůře poslouchají, protože jim
správně nesedí udidlo. Koním celý
život zuby odrůstají. Při žvýkání se
protilehlé zuby třením obrušují, aby
byla zachována rovnováha a stejná
výška všech zubů. Jelikož se koně
dávno nepohybují ve svém přirozeném prostředí, nežvýkají už původní potravu a hlavně tím žvýkáním
tráví mnohem méně času, nedaří se
jim zuby tolik obrušovat, takže přerůstají a tvoří ostré hrany. To má za
následek, že dochází k omezenému
pohybu dolní čelisti, kůň hůře žvýká, méně o sebe zuby tře, a jsme
v začarovaném kruhu. Sportovním

koním se doporučuje odstranit tzv.
vlčí zoubky (původní stoličky, které již zakrněly a dávno ztratily svou
funkci), o které se často opírá udidlo, a to je koni nepříjemné.
Máš nějakou speciální koňskou
vrtačku?
Vrtačku ne, ale elektrickou brusku. Veškerou výbavu jsem pořídila
v USA a byla dost drahá. Některé
ženy si pořizují nákladné šperky,
já mám brusku. Bruska má různé
nástavce, každý úkon totiž vyžaduje něco jiného. Také používám
ruční rašple a na trhání mléčných
a vlčích zubů mám speciální nástroje a kleště.
Jak donutíš koně, aby nehnutě
stál s hezky otevřenou hubou?
Správně ovládnout koně je základ úspěchu. Někteří koníci jsou

klidní a nechají si nasadit speciální
rozvěrač, díky němu nemohou hubu
zavřít. Většina z nich ale musí dostat
uklidňující přípravek. Je to podobné
jako u lidí, mnozí zubaře taky nemusí. Ale chtěla bych dodat, že koňské
zuby jsou jiné než lidské a broušení
nebolí, jelikož nervová zakončení
jsou až ve spodní části zubu, který
má na výšku okolo 8cm.
Nekousnul tě kůň při zákroku?
Nekousnul, ale jednou jsem dostala pěknou ránu do tváře tím kovovým rozvěračem. Moje chyba.
A taky jsem si při své šikovnosti
do něj jednou skřípla ruku. ☺
Baví tě tato práce?
Moc. Je to můj splněný sen,
i když většina lidí nechápe, co
mě baví na tom, sahat koňovi do
huby. Nejlepší pocit mám tehdy,

když dokážu pomoci u závažných
případů. Přijedu ke koni, který vlivem špatné nebo zanedbané péče
má tak přerostlé a ostré zuby, že
už nemůže žrát, a sám si s tím nedokáže poradit. Měla jsem zatím
štěstí, že ve všech takových případech se stav koně (a jednoho osla,
se kterým jsem už taky pracovala) zlepšil a začali žrát. Když mi
to potom majitelé volají a děkují,
mám příjemný pocit, že tahle dřina
má smysl a že jsem užitečná.

Pokud chcete svému
koni dopřát profesionální
péči o zuby nebo poradit
a dovědět se o zubech
více, ozvěte se
Kristině Martinkové,
tel.: 606 171 536.
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Mnichovická škola se úspěšně zapojila
do nového vzdělávacího programu

PO STOPÁCH KAMENÍKŮ
- slavnostní otevření naučné stezky

V březnu 2012 se na Základní
škole T. G. Masaryka Mnichovice
uzavře dvouletý projekt Interaktivní
metodou výuky k rozvoji komunikačních dovedností žáků (PROJEKT
CZ/1.07/1.1.06/02.0041).
Škola obdržela celkem 3 670 039 Kč
z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (spoluﬁnancováno z Evropského sociálního
fondu a ze státního rozpočtu ČR).
Hlavním cílem projektu bylo
vytvořit podmínky pro dosažení nejvyššího možného vzdělání
žáků prostřednictvím ICT pro žáky
i učitele a zavedení nových modulových předmětů s důrazem na mezipředmětové vazby. K naplnění
cílů projektu vedly hlavní klíčové
aktivity: využívání ICT ve výuce,
rozvoj komunikačních dovedností
žáků, podpora a rozvoj environmentální výchovy, pilotní ověření,
realizace výuky a závěrečné zhodnocení. Do pilotního ověření klíčových aktivit a samotné realizace
výuky dle inovovaného školního
vzdělávacího programu se zapoji-

Mukařov – Oblast východně
od Říčan, jejíž podloží tvoří tzv.
říčanská žula, byla tradičně spjata
s kamenictvím, které se ve vesnicích udržovalo po generace, ale po
2. světová válce téměř vymizelo.
„Připomenout zlatou kamenickou
dobu, těžkou práci i její dokonalé
výtvory je cílem naučné stezky „Po
stopách kameníků“, která návštěvníkům ukáže nejen louňovický lom
Kaménka, ve kterém byl vyzdvižen a opracován základní kámen
Národního divadla, ale i dosud
činný kamenolom Žernovka - Horka a další místa i produkty spjaté
s kameníky,“ říká místostarosta
Mukařova Přemek Zima. „Nápad
na vznik naučné stezky postupně
vyšel z podobných stezek, které vyznačili před několika lety v Louňovicích a v Mukařově, a byl postupně rozvinut do dnešní podoby, kdy
spojuje hned čtyři obce – Mukařov,
Louňovice, Svojetice a Struhařov.
Na vzniku stezky se kromě nich
podíleli také sdružení obcí Ladův
kraj a OS Mukařov-sko, které celý
projekt realizačně zaštítilo. Stezka
byla dokončena na podzim 2011 za
významného přispění dotace SZIF,
kterou pomohla perfektně administrovat MAS Říčansko.“
Kamenický okruh začíná u louňovického Kamenického skanzenu,
kamenného lapidária, nacházejícího
se v blízkosti obecního úřadu. Od-

lo 920 mnichovických žáků a bylo
proškoleno 16 pedagogů.
V průběhu projektu byla škola
dovybavena interaktivními tabulemi, notebooky pro učitele, interaktivními výukovými učebnicemi.
Pedagogové byli proškoleni pro
práci s digitálními technologiemi tak, aby sami mohli vytvářet
nové metodické materiály. Byla

vybudována školní multimediální
knihovna. Vyučující absolvovali
několik školení v aktivních metodách vedoucích k rozvoji komunikačních a čtenářských dovedností. Byly vytvořeny metodiky
k výukovým programům v rámci
českého a anglického jazyka a mediální výchovy. Všichni žáci se
zúčastnili několika celoškolních
projektových dnů, např. Stávám
se čtenářem. V rámci klíčové aktivity na podporu a rozvoj environmentální výchovu došlo k inovaci
průřezového tématu ve školním
kurikulu v oblasti třídění odpadů.
Žáci analyzovali ekologický stav
školy a navrhli možnosti zlepšení.
Byla zřízena nová místa ke třídění

odpadů včetně lisovačů na plasty
a sestaven školní ekotým.
Díky zapojení do projektu získali žáci příležitost pracovat s moderními komunikačními a informačními technologiemi. Učitelé
si zvýšili svou osobní kvaliﬁkaci
ve znalostech a dovednostech
v oblasti ICT a moderních forem
výuky. A Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice se tak zařadila
mezi moderní školy 21. století.
Marcela Erbeková, ředitelka
základní školy T. G. Masaryka
Mnichovice

inzerce

Pronájem kompletně zařízených bytů
1+1 (60m2) v Říčanech
v uzavřeném areálu
s vlastním parkovištěm
v klidném prostředí
rodinných domků.

Informace na tel.: 603
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875 162

tud je trasa vedena Kaménkou a lesními cestami Voděradských bučin
do Struhařova, dále pokračuje do
Svojetic, přes Srbín do Mukařova,
Zelenou cestou na Žernovku, okolo kamenolomu Horka k rybníčku,
ulicí Kameníků k jezírku, dále k pamětnímu kameni v Zájezdí a zpět
na Horní náves v Louňovicích. Celá
trasa je dlouhá cca 25 km, přičemž
na rozhraní Srbína, Svojetic a Louňovic se kříží a vytváří tak možnost
vyrazit na dva kratší okruhy. Na trase naleznete třináct zastavení s poutavými informacemi o kameni, historii a dalších zajímavostech okolí.
Některá zastavení jsou též doplněna
drobnými herními prvky pro děti.
OS Mukařov-sko a ostatní partneři projektu si vás proto dovolují
pozvat na slavnostní otevření naučné stezky „Po stopách kameníků“,
které proběhne v neděli 1. 4. 2012
v Louňovicích. Program začíná
ve 14 hod. slavnostním otevřením
rekonstruované Dolní návsi, po
kterém bude ve 14,30 hod. následovat na Horní návsi u Kamenického
skanzenu slavnostní otevření nové
stezky. Poté bude po celé odpoledne
až do 17,30 hod. připraveno malé
občerstvení a prezentace jednotlivých zastavení stezky. Kromě toho
se můžete těšit na ukázky tradičních řemesel, jako jsou kamenictví,
kovářství, keramika nebo řezbářství, a také na dětské soutěže.

Vševědoucí oko bdí
nad účastníky pochodu
Kamenice – V Kamenici se
uskutečnil další ročník tradičního cyklo-běžecko-turistického pochodu Kamenické oko,
které pořádá místní skautské
středisko.
„Předchůdcem Kamenického oka byla v roce 1979 akce
s názvem „Kamenická toulačka
aneb podvečerní procházka
přilehlými pláněmi pracovního působiště“, po jejímž
úspěchu (63 účastníků)
bylo rozhodnuto uspořádat co nejdříve
podobný pochod.

Jméno bylo vybráno nejen podle
délky trasy, která činí 21 km a opisuje pomyslné oko, ale i podle tajné
kontroly, která se nachází na trase
a symbolizuje jakési vševědoucí oko, bdící nad všemi účastníky
a bránící všem nepravostem. Graﬁcké zpracování symbolu pochodu nápadně připomínalo křesťanské Boží
oko, a tak bylo později Bezpečností vyšetřováno, zda nedošlo
k užití nepřípustného symbolu.
První ročník se konal
16. 2. 1980 a pochod se
setkal s kladným ohlasem; přišlo celkem 94

pochodníků. Sláva Kamenického oka se brzy začala šířit do
světa, a tak do Kamenice přijížděli účastníci z Prahy a jiných
končin republiky, dokonce i ze
zahraničí. Věhlas přinesly také
pamětní medaile ražené ve Strojmetalu, snad podle formy z dob
F. Ringhoffera, kterým se jinde
udělované diplomy nemohly
vyrovnat. Poslední pochod pořádaný turistickým oddílem se
konal v roce 1989. Poté se oddíl
s nastupujícími změnami rozpadl a naplánované trasy se již nerealizovaly. Kroniku turistického
oddílu Kamenice, včetně záznamů o pochodech svědomitě vedl
pan Dušan Svoboda. Díky němu
je zaznamenaná úctyhodná tradice této akce.“
Jakub Zvoníček
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Lidé chtějí více v hudbě i v životě
Rodák z Mnichovic Miroslav Rovenský je
úspěšným hudebníkem a pedagogem. Získal
stálé angažmá v Akademii für Alte Musik
v Berlíně a také v souboru Amphion Bläser
Oktett ze švýcarské Basileje. Kromě toho
vyučuje na ZUŠ v Říčanech a vede ﬂétnový
soubor Harpyje ve Strančicích.
Proč jste si vybral právě lesní
roh?
Vzhledem k tomu, že prababička bývala profesorkou hry na
klavír na konzervatoři, jsem rodině asi radost neudělal, když jsem
ve svých dvanácti letech (po té co
jsem utekl ze soukromého klavíru)
přišel na ZUŠ v Říčanech s přáním, že chci hrát na trumpetu. Pan
učitel Průcha ale zrovna potřeboval do svého orchestru lesní roh,
a tak mi navrhnul, abych zkusil
právě tento nástroj. Když jsem
přišel domů a řekl to dědečkovi,
který býval nadšeným hudebníkem a hrával na klarinet, poskočil
radostí. Sdělil mi, že lesní roh je
královský nástroj a ozdoba kaž-

jsem dostal nabídku do Basileje do hudebního tělesa Amphion
Bläser Oktett Basel, kde působím
dodnes. Naše spolupráce trvá již
dvacet let, což je úctyhodná doba,
protože podobné soubory se rozpadají po pár letech. Největšího
úspěchu jsme dosáhli v roce 1998,
když jsme v Haagu získali na prestižní celosvětové soutěži (Van Wasenaer Concours Den Haag) první
místo. To nás katapultovalo mezi
přední evropské soubory a otevřelo nám dveře do nejprestižnějších
koncertních síní.

dého orchestru. A tak jsem se stal
hornistou a díky lesnímu rohu
mám krásné povolání a procestoval jsem téměř celý svět.
Kde započala vaše hudební
kariéra?
Již na konci studií na konzervatoři jsem získal angažmá v hudebním
divadle v Karlíně, kde jsem působil
až do roku 2002 a prožil tam krásných téměř dvacet let. Kolem roku
1987 jsem se také začal věnovat
hře na historický lesní roh, který
se od současného nástroje liší tím,
že nemá klapky. Ladění se mění
pomocí invenčních nástavců. V roce 1990 jsem začal pracovat jako
učitel na mé Alma mater v ZUŠ

V jakém složení hraje „oktet“?
Dva fagoty, dva lesní rohy, dva
hoboje, dva klarinety a kontrabas.

v Říčanech, kde učím dodnes a také jsem shodou šťastných událostí
dostal nabídku hrát ve Vídni v orchestru Haydn Sinfonietta Wien.
Tam jsem působil sedm let.
Žil jste ve Vídni nastálo?
Ne, pendloval jsem mezi Čechami a Rakouskem. Někdy bylo

velice náročné skloubit rodinu,
divadlo v Karlíně, práci ve škole,
a koncertování s orchestrem, ale
zvládl jsem to.
Z Vídně jste pak odešel do
Švýcarska…
Díky tomu, že jsem ovládal hru
na historický invenční lesní roh,

To je ale devět nástrojů…
Jsme tolerantní dechaři a vzali
jsme mezi sebe jeden smyčcový nástroj… Kontrabas funguje
v souboru pro rozšíření harmonie
– umožňuje rozsah o oktávu níže.
Toto složení osmi dechových nástrojů a jednoho smyčcového bylo
na přelomu 18. a 19. století zcela
běžné. Také se tyto soubory nejmenovaly oktet, ale dechová harmonie.
Působíte kromě „oktetu“ i v jiných hudebních tělesech?
Ano, hostuji v různých souborech, ale především se mi splnil
velký sen – před osmi roky jsem
dostal nabídku na stálé angažmá
v prestižním německém orchestru
Akademie für Alte Musik Berlin.
Do tohoto souboru se mnoho cizinců zatím nedostalo.
Je v Německu velký zájem
o vážnou hudbu?
Promiňte, ale já nemám moc
rád označení „vážná“ hudba. Já
si s ní užil mnoho legrace a vážná
mi vůbec nepřipadá, ten humor
jen není tak prvoplánový. Raději
dávám přednost označení „umělecká“. A hudbu mají v Německu
rádi. Koncerty bývají vyprodané
a není výjimkou i dvoutisícové publikum. To se s Čechy nedá vůbec
srovnat.
Čím to je, že Češi příliš neposlouchají „uměleckou“ hudbu?
To je na dlouhé povídání. Museli bychom začít ve školách, kde
je hudební výchova vnímána jako
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 Natočil několik
desítek CD, z nichž
mnohá byla veřejností
a odbornou kritikou
oceněna prestižními
cenami.
 V roce 2006 úspěšně
debutoval jako režisér
a scénograf se světovou
premiérou opery Borise
Yoffeho: „Ester de Racine“
ve švýcarské Basileji.
 Je členem správní rady
Olivovy nadace a ředitelem
Olivova evropského centra
 Je ženatý a má tři dcery.

okrajový předmět. Potom bychom
museli rozkrýt, proč stát dává tak
málo peněz na kulturu a kam mizí
a v neposlední řadě bychom se
museli podívat na chování naší politické elity. Ta by měla jít národu
vzorem a když se podíváme, co
upřednostňují, vidíme tenis, golf
a popové hvězdy, které zpívají na
předvolebních mítincích.
Aby si posluchač mohl tuto
hudbu plně vychutnat, musí mít
určité vzdělání, ke kterému se
ovšem v hodinách hudební výchovy mnohdy nedostal. Umělecká hudba zkrátka vyžaduje jistou
spolupráci s posluchačem, což lidé
nejsou ochotní dělat. Proto mají
většinou raději jednoduchou, konzumní muziku. A tak je to i v dalších oborech. Naštěstí cítím, že to
lidem přestává stačit a chtějí více
v hudbě i v životě.

Kromě hudební kariéry se také
věnujete pedagogické činnosti…
Po třicítce mě přepadl pocit,
že jenom „troubím“ a příliš nezaměstnávám hlavu, a proto jsem
ještě vystudoval Pedagogickou
fakultu University Karlovy. Kromě ZUŠ jsem učil na gymnáziu
a také na základkách ve Strančicích a v Ondřejově, ale to už jsem
časově opravdu nezvládal a musel
skončit.
Také vedete, s Vaší ženou dětský
komorní ﬂétnový soubor Harpyje ve Strančicích…
Soubor existuje již více než
deset let a na repertoáru má přes
sto skladeb. V současné době má
soubor 27 „harpyjí“ a děti jsou
rozděleny do dvou skupin podle věku. Za dobu jeho existence
se v souboru vystřídala řada dětí
a soubor vystupoval na stovkách
koncertů a veřejných vystoupeních. V letošním roce plánuje první zahraniční vystoupení
v Německém Weil am Rhein.
Navíc zvládáte být aktivní i v politice. Jste členem
zastupitelstva v Mnichovicích,
zastáváte funkci předsedy středočeského krajského výboru
KDU-ČSL a v loňském roce jste
v doplňujících volbách kandidoval do Senátu. Proč se v politice
angažujete?
Cítím to jako svoji povinnost.
Pokud chceme něco změnit, nemůžeme jenom nečinně sedět
a nadávat. Máme zodpovědnost

za svoje potomky, abychom jim
připravili co nejlepší podmínky
pro žití.
Myslíte si, že jako hudebník
máte správné předpoklady být
dobrým politikem?
Domnívám se, že lidé od kumštu
by měli vstupovat do politiky.
Mají jistou uměleckou intuici.
Člověk, který se zabývá hudbou,
získá určitý šestý smysl, nadhled
a také takzvaný „sitz ﬂeisch“ – vytrvalost při práci. Pokud totiž chcete být úspěšní v hudbě, nestačí mít
jen talent, ale musíte si výsledek trpělivě vydřít. Naučíte se soustředit,
napnout k výsledku všechny síly.
Hudebník si také musí umět vytvořit vlastní názor na skladbu, aby
věděl, jak ji má uchopit. Díky tomu
si umí udělat i vlastní názor na dění
kolem nás. A mám ještě jednu výhodu. Pomáhá mi, že často pobývám v zahraničí. To mi umožňuje
jistý nadhled, větší odstup, více informací a věci, které se kolem nás
dějí, vidím o to kritičtěji, ale rád se
sem celý život vracím.
Na závěr mi prozraďte, zda je
hra na lesní roh náročná?
Domnívám se, že je to „nejobtížnější“ žesťový nástroj. Hudebník
musí mít dokonalou tónovou představu, musí dobře slyšet. Roh má
největší počet alikvótů ze žesťových
nástrojů – rozsah přes čtyři oktávy.
Lesní roh má svoje nezastupitelné
místo v symfonických orchestrech,
ale uplatnění najde ve všech hudebních žánrech, včetně jazzu.
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Zástupci Velkých Popovic,
Kamenice a Mnichovic vystoupili
na veřejném slyšení v Senátu
Na setkání starostů našeho regionu, které pravidelně pořádá MAS
Říčansko, bylo jasně řečeno, že
kapacita v základních školách na
Praze východ a západ je nedostačující, situace je dále neúnosná a obce
nemohou tento stav samy vyřešit.
Nejedná se totiž o problém, který
za 2 až 3 roky pomine, ale krizová situace bude trvat minimálně 10
let. Velké Popovice, Mnichovice
a Kamenice spojily své síly a aktivně hledají řešení. Pomoc žádají na
Středočeském kraji, v Poslanecké
sněmovně i v Senátu.
„S kolegy starosty jsme se shodli, že není potřeba stavět nové školy,
ale výhodnějším a hlavně mnohem
levnějším řešením je vybudovat
nástavby, popřípadě přístavby, a to
ideálně víceúčelové, k stávajícím
školám. S tím souvisí i rozšíření
kapacit kuchyní, jídelen, družin
a sociálních zařízení tam, kde je
to podmínkou ke zvýšení kapacity
školy,“ sdělila nám starostka Velkých Popovic Martina Čermáková.
„A na to je potřeba značné množství peněz. Je také jasné, že nemůžeme jen podat žádosti o dotace
a čekat zda uspějeme či nikoliv,
protože přespříští školní rok 2014/
2015 může dojít ke kolapsu zajištění základního vzdělání v našich
obcích. Dle §178 odst.1) Školského zákona je obec povinna zajistit
podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého
pobytu na jejím území. Rozhodli
jsme se, že musíme jednat a dát
o našich problémech vědět. Proto
jsme předali naše žádosti o řešení
této situace v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu České
republiky. Již několikrát jsme navštívili Senát, kde jsme tuto otázku
diskutovali s Marcelem Chládkem
místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva
a petice, a který nás také pozval do
Senátu na veřejné slyšení na téma
„Financování regionálního školství“. Společně se mnou do Senátu
jeli místostarostka Mnichovic Petra
Pecková, starosta Kamenice Pavel
Čermák, a také ředitelka MAS Říčansko Pavlína Filková. Zde jsme
za naše obce předali oﬁciální zprávu o stavu základních škol, včetně
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Starosta Kamenice Pavel Čermák přednesl v Senátu zprávu
o krizové situaci, která panuje v základních školách „na Zápraží“.

Chemie na základních
školách v Uhříněvsi „frčí“

výsledků za zápisu budoucích prvňáků, ze kterých bylo jasně vidět,
jak situace ohledně kapacity našich
škol vypadá.
Jaké další kroky budete nyní
podnikat?
Samozřejmě se musíme neustále připomínat, aby „naše věc“
nezapadla. Máme domluvené
další schůzky na ministerstvu
pro místní rozvoj, na ministerstvu ﬁnancí a chystáme schůzku
na MŠMT. Naším cílem je získat
ﬁnance na rozšíření našich škol,
aby měli naši žáci možnost chodit
do našich základních škol, a také
aby měly důstojné podmínky pro
vzdělání.
Velké Popovice podaly v prosinci 2011 již podruhé žádost
na FROM Středočeského kraje
na nástavbu čtyř tříd. Jak to se
žádostí vypadá?
Zastupitelstvo Středočeského
kraje bude zasedat v březnu a očekává se i schvalování žádostí, které uspěly. Pokud dotace „vyjde“
bude to velký úspěch. Poté však
musíme opět pokračovat s dalšími
kroky – máme před sebou minimálně 10 let a z nich prvních 5let
nás čeká ještě hodně „práce“ na
dalším navýšení kapacity.

Kostelečtí předali
petici za nový
zákon o RUD
Kostelec. n. Č. l. – Starosta
Jan Svatoš spolu s místostarostkou Janou Havelkovou předali zástupci Petičního výboru
Poslanecké sněmovny Václavu
Cempírkovi petici za podporu
nového zákona o rozpočtovém
určení daní. Tu podepsalo 168
zástupců měst a obcí Středočeského a Plzeňského kraje.
Pane Svatoši máte nějaké
zprávy o tom, zda se peticí
bude někdo zabývat?
„Z poslanců se mi ozval pouze předseda poslaneckého klubu KSČ pan Kováčik a v podstatě mi sdělil, že chápe snahu
obcí získat více peněz a že není
správné, aby Praha dostávala
o tolik více, ale že je potřeba
si uvědomit, že naše hlavní
město ﬁnancuje dopravní infrastrukturu, kterou využívají

obyvatelé celé republiky. Je
prý nutné aby se celá problematika pojednala komplexně.
Takže stále ty samé argumenty.
Trochu se bojím, aby celá snaha změnit zákon RUD nevyšuměla. Většina politiků přikyvuje, že je potřeba to změnit, tak
uvidíme…
Přitom většina obcí je hluboko podﬁnancovaná a daňové příjmy jim stačí s bídou
na provozní náklady. Téměř
na jakoukoliv investici musí
žádat o dotaci, leštit kliky,
vyplňovat tisíce nesmyslných
papírů a náklady se tak zvyšují
o 30-50%. Kdyby obce dostaly
ﬁnance rovnou tak toho postaví dvakrát tolik. Ze strany
státních orgánů je to totálně
mizerné hospodaření, které se
snad ani nedá nazvat turecké,
ale hloupé a nezodpovědné.

Uhříněves – Děti z uhříněveských základních škol mají zřejmě
velmi rády chemii a také jim jde.
ZŠ Bří Jandusů uspořádala školní
kolo chemické olympiády, která se
skládá ze tří částí – studijního kola,
kdy se studenti samostatně připravují; praktického kola a nakonec
kontrolního testu. Do druhého kola
postoupilo z dvaceti přihlášených
jedenáct žáků z osmých a devátých
tříd a také jeden nadaný chemik
z páté třídy Michal Straka (chemie
se vyučuje až od osmé třídy.)
Ve znalostech z chemie se soutěžilo i na ZŠ U Obory. Vítězné dívčí
družstvo školního kola chemické
soutěže uspělo i v celorepublikovém kole v Praze. Děvčata o svém
úspěchu a také o svých pocitech
napsala do Uhříněveského zpravodaje:
„Jelikož jsme uspěly v prvním
kole chemické soutěže, která se
konala u nás ve škole, tak nám
paní učitelka sdělila, že jsme postoupily do dalšího kola, které
mělo celorepublikový charakter
a konalo na Masarykově střední
škole chemické na Praze 1. Protože tématem celé soutěže byl uhlík
(C) a jeho sloučeniny, dostaly jsme
za úkol sestavit model fullerenu.
Dlouhou dobu jsme přemýšlely,
jak model postavíme, ale nakonec
jsme velmi šalamounsky nad úkolem vyzrály a přivezly s sebou na
soutěž házenkářský míč, který věrohodně znázorňuje strukturu fullerenu. Nastal den soutěže. Když
jsme dorazily na MSŠCH, tak
jsme se zděsily. Byla tam spousta
družstev z dalších základních škol

v bojové náladě, v rukou drželi obrovské středoškolské encyklopedie
a učebnice a my jsme znejistěly.
Při pohledu na ně jsme se smířily
s prohrou, ale do soutěžení jsme
daly vše. Oblékly jsme si pláště
a za pár okamžiků si pro nás přišly dvě zdejší profesorky, které nás
odvedly do laboratoře a přidělily
nám jednoho ze svých studentů
jako rozhodčího. Soutěž měla dvě
části, které se pravidelně střídaly:
praktickou a teoretickou. Jedním
z teoretických úkolů bylo doplňovat chemické prvky a dorovnávat
chemické rovnice, v praktických
kolech jsme pak žíhaly, dokazo-

valy CO² ve vzduchu, sestavovaly
aparaturu a různé modely molekul a celou řadu další pokusů. Po
polovině soutěže byla kratší přestávka, aby profesoři mohli udělat
mezisoučet. S překvapením jsme
zjistily, že jsme na průběžném
druhém místě. To nás nabudilo do
druhé poloviny a rozhodly jsme se
vyhrát. Soutěž skončila remízou
mezi námi a družstvem z Písku.
Naše nervozita opět stoupla, když
pořadatelé oznámili, že o vítězi rozhodne chemický rozstřel. Zástupci
týmů předstoupili s obavami, co
je čeká. Nakonec nás nečekalo nic
strašného - rovnání sirek do kra-

bičky. Hurá, vyhrály jsme! Vyletěly jsme z laboratoře a radostně to
křičely na naši paní učitelku. Byla
šťastná, nadšená a snad i pyšná. Za
naši výhru bychom chtěly poděkovat naší skvělé paní učitelce chemie
a přírodopisu Hance Houškové,
která nám hodně pomohla a všechno nás naučila. Máme Vás rády.
Členky vítězného „chemického“
družstva Anna Zittová,
Karolína Miklošová,
Michaela Pohlová, 9. tř.

Devčata ze ZŠ Bří Jandusů
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PŘEJEME SI HEZKÉ CENTRUM
OBCE A DŮM PRO SENIORY

Největší
škodu
páchají
mladé
kusy
Skvělé jitrnice
„od bratránka“
Mukařov – Mateřské centrum Mukařovsko uspořádalo
ve spolupráci s obecním úřadem
tradiční masopustní průvod.
Ačkoliv počasí nebylo ideální
a po tuhých mrazech přišel déšť
a všude bylo bláto, přece jenom
se našlo dost nadšenců, kteří se
akce zúčastnili. Nechyběl ani
„smrťák“ Vítek Šoupal, který
se statečně zúčastňuje každého
Mukařovského Masopustu a domácí koblihy od Michala Čaplygina. Letos zadělával těsto z kila
a půl mouky a než průvod došel
od pošty k sokolovně, nezbyla

v míse ani jedna kobliha. Na
své si přišli i milovníci masných
pochoutek – domácí jitrnice „od
bratránka“ byly prostě skvělé.

inzerce

Vysoká kvalita
NEJLEPŠÍ CENY
autobaterií

Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu,
množství a kapacitě za kilogram 5,- Kč!
Roman Kožušník
tel: 774 333 871

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

Jevany – V zamrzlém Jevanském rybníku bylo nalezeno deset kusů utonulých divokých prasat. Podle informací
Jiřího Neuhöfera ze Školního
lesního podniku v Kostelci n.
Černými lesy, se zřejmě jednalo o situaci, kdy zvěř reagovala
na mimořádný stres, ve vodě se
špatně orientovala a utonula.
„Domníváme se, že se skupina prasat (tlupa divočáků) při
úniku pokusila překonat rybník a přeplavat na druhý břeh,
něco jim zabránilo ve výstupu
na břeh, třeba pes, ztratili orientaci a cestu v zmrzlé hladině
vody mezi ledy už nezvládli.
Divoké prase plave za normálních okolností velice dobře.
Uhynulé kusy jsme museli ze
zamrzlé vody vyprostit a asanovat v kaﬁlérii.“
Příhodu s divokými prasaty
měli i v Kostelci n.Č.l, kde se
skupina zvířat zatoulala postupně až do zahrady místní
základní školy. „Nebylo to ale

z důvodu nějaké agresivity,
nebo že by zvířata trpěla hlady. Předpokládáme, že tlupu
vedla nezkušená bachyně, která se za tmy dostala do neznámých míst. Když prasata před
rozedněním zalehla, netušila,
že jsou tak blízko obydlí. Při
náhlém ranním vyrušení zpanikařila a snažila se uniknout,
bohužel směrem do zástavby.
Některá selata se dostala až
k základní škole. Všeobecně
největší škody páchá mladá
zvěř, která nemá vymezený
svůj revír a může se dostat do
neobvyklých míst.“

Velké Popovice – Stavební zákon ukládá obcím povinnost upravit
stávající územní plány nebo pořídit
nové do roku 2015. Ve Velkých Popovicích se rozhodli vytvořit nový
ÚP a realizací první fáze – průzkumy a rozbory pověřili uznávaného
architekta Pavla Hniličku. „Územní
plán považujeme za jeden z nejdůležitějších dokumentů, který určí,
kam bude vývoj obce v dalších letech směřovat,“ říká starostka Velkých Popovic Martina Čermáková.
„Chceme, aby se na jeho tvorbě
podílelo co nejvíce občanů, a aby
každý, kdo má zájem se na tomto
procesu podílet mohl říci svůj názor. Proto jsem uspořádali veřejnou
prezentaci průzkumu a rozborů
zjištěných informací, kterou skvěle připravil pan architekt Hnilička.
Do místní knihovny přišlo přes sto
dvacet lidí, což je pro nás příznivá
zpráva, že občanům není osud obce
lhostejný. Jednou z nejzásadnějších

informací bylo, že ve Velkých Popovicích se nachází ještě cca 70ha
pozemků, které jsou určené k výstavbě rodinných domů, a to především v lokalitách Větrov a Todice,
ale spousta území je i v Řepčicích,
Lojovicích, Dubinách a jinde. Jde
o ohromnou plochu. Proto jsme již
na jaře loňského roku v zastupitelstvu odsouhlasili usnesení, že se
obec nebude dále plošně rozrůstat.
To znamená, že obec nebudeme
plošně měnit zemědělskou půdu na
stavební pozemky. Dokonce uvažujeme, že výstavbu nových domů
rozdělíme na etapy, protože si nedovedeme představit, že by se začalo
stavět najednou a Velké Popovice
by se v krátkém časovém horizontu
rozrostly v průměru o dva tisíce lidí.
Již dnes nemáme dostatečnou kapacitu mateřské školy, ale především
základní školy a družiny, ale i dopravní a technickou infrastrukturu
je potřeba stále rozšiřovat a rekon-

struovat. Prostě chceme k našemu
území přistupovat velmi zodpovědně a uváženě, tak, aby se všem ve
Velkých Popovicích dobře žilo.
Co podle průzkumu Velké Popovice nejvíce trápí?
Nejvíce nás trápí, že nemáme
důstojně vyřešené centrum obce.
Vlastně nemáme klasické centrum žádné. Naším přáním je nějak
esteticky propojit parkoviště u pivovaru, parčík, který je majetkem
římsko-katolické církve a prostranství se sběrnými surovinami.
Intenzivně jednáme s představitelem sběrny o přestěhování na jiné
vhodnější místo, protože to opravdu není dobrá vizitka, mít provozovnu tohoto typu v centru obce.
Rádi bychom, aby územní plán
také počítal s domem - centrem
pro seniory, jejichž potřeby zatím, bohužel, zůstávají upozaděny.
Vždyť se zamyslete, jakým způ-

sobem se staráme o naše nejstarší
spoluobčany. Vždyť právě oni jsou
ve stejné situaci jako naši nejmladší, také se bez cizí pomoci prostě
neobejdou… A také bychom chtěli například hezky vyřešit park Daleška pod Kláštěrním rybníkem.
Jaké další kroky vás čekají?
Nad rámec zákona jsem umožnili občanům, aby se vyjádřili
k tvorbě nového ÚP a podali svoje
záměry. Vypracovali jsme speciální dotazníky, prostřednictvím
kterých lidé sdělovali své záměry.
Na květen plánujeme další akci
„Aktivní zapojení občanů do formulace zadání návrhu ÚP“ Motto:
„Nikdo nerozumí místu lépe, než
lidé, co v něm žijí“. Tentokrát nebudeme jen sedět, ale vyrazíme
na procházku po obci a budeme
v průběhu tří dnů diskutovat. Výsledkem bude stanovení tří možných variant rozvoje obce.
inzerce

Vykliďte garáže!

Les neničíme, naopak
o něj řádně pečujeme
Pan Jiří Neuhöfer odpověděl i na dotaz, jenž nám poslala čtenářka z Louňovic, která kritizovala, že jsou ve Voděradských
bučinách vyjezděné stopy po těžké technice.
„V lese se nyní provádí zimní těžba, především těžba mýtní.
V období vegetačního klidu se jedná o standardní hospodářský
úkon – stromy nejsou v míze, nedojde k poškození dřeva teplem
(zapařením a rozvojem hnilob). Asi k překvapení některých se
k těžbě dřeva používají stroje. Podivuje se někdo nad tím, že sedlák oře, seje a sklízí a používá přitom na poli techniku?
Bohužel je v letošním roce zima nepříznivá, půdní proﬁl není
ideálně promrzlý a sněhová pokrývka většinou chybí nebo je jen
nízká. Dva týdny hlubokých mrazů situaci ovlivnily jen málo,
ale jsme za ně vděční. Není naším cílem poškodit půdní proﬁl
ve volném terénu, ani si poničit lesní cesty, proto jsme na řadě
míst těžbu zastavili. V současnosti používaná lesnická technika
je zkonstruována tak, aby terén poškozovala mnohem méně, než
tomu bylo v minulosti. Cca 50% vyklizování dřeva z porostů se
provádí bez vlečení po terénu – vyvážecími soupravami.“

Akční nabídka Trumf a Magic s cenovou výhodou až 90 000 Kč
Na tom, že všichni vyklízejí garáže, není nic podezřelého. Dozvěděli se totiž, že nadstandardně vybavené modely Trumf a Magic teď získají
s cenovým zvýhodněním až 90 000 Kč. S úvěrem od ŠkoFINu navíc dostanete zimní kola zdarma! Nabídka platí do vyprodání skladových
zásob.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 u vyobrazeného modelu Octavia Tour Trumf dle motorizace: 6,4-7,2 l/100 km a 149-168 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
Tel.: 323 666 129

E-mail: beno@benoricany.cz
www.benoricany.cz
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SOUTĚŽ PRO
ŘEMESLNÍKY
– O CESTU
DO FINSKA

Zřícenina
Říčanského hradu
zachráněna

PŘIHLAŠTE SE na www.mas.ricansko.eu
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 12. 3. 2012.
HLASUJTE na http://www.venkovskatrznice.eu/ v době od 14. 3. 2012 do 31. 3. 2012
a rozhodněte, který výrobce/výrobek nás pojede reprezentovat.
Pokladem venkova jsou naše zlaté ručičky.
Proto projekt „Za poklady venkova“ podporuje právě místní řemeslníky a výrobce. Přihlaste
se do soutěže o cestu na dvoudenní Festival do
Finska. Hledáme kováře, aranžérky suchých kytic, hrnčíře, truhláře, malířky textilu, zámečníky,
brašnáře, šperkařky, perníkářky, pekaře, bylinkářky, výrobce svíček, krajkářky, skláře…zkrátka řemeslníky a umělce s originálními výrobky.
Čtyři výrobci nejrůznějších tradičních řemesel a jeden kovář budou mít hrazené letenky
a pobyt na dvoudenním festivalu v Kaunas District ve Finsku, a to poslední týden v červenci.
Podmínkou je zaslat ukázkové foto svých výrobků se stručným popisem své činnosti a případně odkaz na webové stránky.
Projekt řídí MAS Říčansko v partnerství
s MAS Podlipansko, MAS Krajina srdce
a MAS Zálabí. Ze zahraničí pak LAG Karhuseutu – Litva a LAG Kaunas District – Finsko. Na festivalech budou probíhat workshopy s ukázkou výroby a výukou veřejnosti.
Účastnit festivalu se může fyzická osoba
s bydlištěm na území jedné ze čtyř MAS z ČR
nebo právnická osoba, která má sídlo nebo
provozovnu na území jedné ze čtyř MAS.
Kontaktní osobou je Kristýna Vyorálková tel:
774780037. email: projekty@ricansko.eu

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

Krytá kruhová
jízdárna již funguje
Jezdecký klub Říčany realizoval úspěšně
projektový záměr podaný do výzvy MAS
2/2011 a nyní připravuje žádost o proplacení
dotace z PRV Leader. Členové Jezdeckého
klubu, ale i další zájemci o jízdu na koních
využívají možnosti kryté jízdárny. Kruhovka
poskytuje zázemí při nepřízni počasí a plní
tak účel za jakým byla postavena.

Projekt rekonstrukce Říčanského hradu
a jeho původně gotické hradní věže Donjon
byl úspěšně ukončen. V lednu 2012 byla
městem Říčany podána
žádost o proplacení
z dotace PRV Leader.
Realizací projektu došlo
nejen k uchování kulturního dědictví, ale i ke
zvýšení bezpečnosti
návštěvníků, hrad může
být více využíván jako
výletní cíl cest a pochodů
či jako dějiště akcí.

Zelenou v MAS dostanou menší projekty

Od prosince 2011 se členové MAS Říčansko rozhodovali, v jaké výši budou letošního roku podporované investiční projekty. Po
dlouhé diskuzi a pečlivém ověřování podmínek nakonec odhlasovali zástupci Pléna dne
15. 2. 2012 výši maximální dotace na
500 000 Kč (minimum, o které lze žádat je
50 tis Kč). Přitom projekty do 350 000 Kč
budou při výběru ještě zvýhodněny bonusem
2 bodů. Místní akční skupina tak chce pomoci
k penězům i neziskovým organizacím, místním spolkům a drobnějším žadatelům. Výzva
na podání žádostí proběhne letos v květnu.
Velmi žádanými dotacemi jsou ty na rekonstrukci a vybavení místností pro volnoča-

sové a spolkové aktivity, pro školy a školky
na vybavení a úpravu zahrad, na dětská hřiště
a sportoviště, na pěší naučné stezky a opravu
kostelíků. A na co dalšího můžete žádat? Na
půjčovny sportovního vybavení, ubytovací kapacity a úpravu jejich okolí, na návsi a parky,
na lavičky a zastávky a osvětlení, na zpomalovací prahy a chodníky, na opravy zvoniček
a křížků, na založení muzea vč. částečného
nákupu exponátů, na rozhlednu….
Žádost může podat obec, nezisková organizace nebo místní podnikatel. Konzultace
záměrů a potřebných dokumentů k dotaci je
zdarma. Třeba i vy máte dobrý nápad, kde by
zrovna u vás mohly peníze pomoci!

Tip na výlet – VODNICKÉ VYCHÁZKY
Na naučnou stezku v blízkosti Ondřejova,
Kaliště a Senohrab, která dostala název Vodnické vycházky, se mohou děti nově vydat s pracovními listy. Jsou určeny žákům základních
škol. Hravou formou je seznámí s přírodními
zákonitostmi, tentokrát na téma les. Co je to
les? Jaká známe lesní patra? Jaké stromy v lese
najdeme? Proč je les významný a jaké má funkce? Odpovědi jsou přímo v pracovních listech
nebo na jednom ze zastavení Vodnických vycházek. Pro menší děti byl vydán informační
leták naučné stezky a dva barevné časopisy pro
děti nazvané „Posázavské kukátko aneb Ladovým krajem“ a „Brekekes! aneb Průvodce po
Vodnických vycházkách“. Všechny materiály
jsou k dostání zdarma v infocentrech nebo ke
stažení na stránkách www.mas.ricansko.eu
Naučná stezka vede malebnou krajinou malíře Josefa Lady, má 13 zastavení, několik odpo-

PLACEBO

Rouhači

Stanislava Boloňského

Je to podpora pro každého,
kdo je přesvědčen, že se svým
životem musí něco udělat
Nic se neděje a všechno zvládneme. Rádi
bychom slyšeli, že křeče současného světa
jsou jen přeháňkou. Ovšem, že bude benzín
a nafta stát tolik, to nikdo nečekal. Ceny potravin stoupají tiše stejně, jako přijdou oblaka přes noc po obloze. Toužíme po tom, aby
se kapitalismus dal reformovat, jiní se tiše
obracejí k božstvům, aby zase nastala nějaká epocha socialismu. A někdo prostě neví.
A těch, kteří neví, je hodně. Říká se, že i na
odborných konferencích nikdy nebylo tolik
kvaliﬁkovaných, mocných a zároveň bezradných lidí.
Přesně tady nastal okamžik, kdy je třeba
usilovně pracovat a zároveň si připustit, že
úplně přesně nedokážeme odhadnout výsledek. To není pasivita, to je výzva, aby se
dělala opatření, která léta nikdo v učebnicích
nedoporučoval ba dokonce je zavrhoval.
Že si lidé připustí svá omezení, to není slabost či chyba. Je to čest pro ty, kteří mohou
vědět o světě vše potřebné a přesto si přiznají,
že vlastně neví.
Ale také je dost oklamaných lidí. Skoro se
mi zdá, že klamání lidí je samostatným oborem, který patří ke každému vzdělávání. A ti
oklamaní? Měl bych mluvit o současnosti,
ale připomenu jednu kapitolu historie našeho
kraje: Před sedmdesáti lety bylo ze dnešního
území Říčan odsunuto téměř padesát lidí do
koncentračních táborů a velmi často do dvou
měsíců po odsunu už celé rodiny odsunutých
nežily. V Říčanech se připravuje alespoň pa-

mětní tabule se jmény těchto lidí a městský
úřad vyhlásil veřejnou sbírku na náklady pořízení této desky. Důležité je, že odsouvaní
a možná i přihlížející lidé si mysleli, že židé
jedou do lázní či do míst, kde budou moci
svobodně pracovat. Opak byl krutou pravdou.
Byli oklamáni, okradeni a zavražděni.
A co když už začínám tušit, že jsem také
klamán. Co když jsem v nejistotách a mám
dojem, že je třeba hledat cesty, které nikdo
nepopsal? Nejsem na to sám. Je kolem dost
hledačů. Já jsem je našel právě mezi křesťany.
A podporuje to hledání i náš šéf. V Bibli mají
takoví lidé povzbuzení v Ježíšových slovech
o “Blahoslavení pro chudé duchem”, což není
pohlazení pro psychicky nemocné. Toho je
v Bibli jinde dost. Je to podpora pro každého,
kdo je přesvědčen, že se svým životem musí
něco udělat. Bohatý duchem a soběstačný takové věci neřeší. Je spokojený se světem a se
sebou a je si jist, že všemu rozumí a všechno
zvládne. Posílám vám tedy toto blahoslavenství pro čas před letošními Velikonocemi.
11. 3. 2012 bude v 10:00 hodin v kapli Olivovny kázat Dr. Jan Hábl z Univerzity Jana
ev. Purkyně v Ústí nad Labem, náš přední
komeniolog. Je totiž letos 420 let od narození
velkého hledače cesty
k pravdě – Jana Ámose Komenského.
Daniel Kvasnička,
farář

Nepřipravenost
a zahlcenost
výplatních míst
Máme za sebou první dva měsíce zkušeností
s novým systémem vyplácení sociálních dávek,
kdy z pověřených obcí přešly na 420 územních
pracovišť úřadu práce. Vyvolaly velkou nespokojenost mezi příjemci i úředníky, kteří byli do
nového systému „vrženi“, a to zejména kvůli
nepřipravenosti nového elektronického systému a zahlcení výplatních míst. Chtěl bych ale
upozornit ještě na jeden aspekt. Jedním z výdobytků listopadové revoluce bylo přijetí principu
subsidiarity ve státní správě a samosprávě, což
znamená její přiblížení občanovi. Zjednodušeně
řečeno nemá občan cestovat za úřadem, ale úřad
se má přiblížit občanovi. Změna, kterou v oblasti sociálních dávek a podpor připravila vláda
občanům od 1. ledna tohoto roku, je s těmito
zásadami v příkrém rozporu. Centralizace výplat
dávek na pobočky úřadu práce znamená i odtržení výplaty sociálních podpor od reality. Veškeré
požadavky budou nyní posuzovány čistě papírově, bez znalosti konkrétních podmínek žadatele
a obce. Zatímco dosud mohla pracovnice obecního úřadu odmítnout výplatu dávky z důvodu
evidentně nepravdivých údajů žadatele (neboť
jeho konkrétní situaci znala), na vzdáleném
úřadě tak jedině mohou posoudit, zda má řádně
vyplněné všechny kolonky formuláře. A předpokládané úspory na mzdových nákladech v obcích? Nebudou veskrze žádné. Pro úředníky na
obcích se najde „jiná“ práce. A příjemci dávek?
Ti si začínají chodit na obecní úřady pro peníze
na jízdné na příslušný Úřad práce, neb veřejná
doprava již není žádná Charita.
Stanislav Boloňský

Sokol oslaví 150 let od svého založení
činkových míst a je rozdělena na tři části. Projekt obnovy starých vycházkových tras podél
řeky Sázavy realizovaly společnosti MAS Říčansko o.p.s. a Posázaví o.p.s. Projekt nyní již
čeká na proplacení z Programu rozvoje venkova. Děkujeme obci Ondřejov za velkou pomoc
při realizaci a spoluﬁnancování!

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

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

Sokol - jedna z nejstarších sportovních organizací na světě oslavila 16. února 2012 150 let od svého
založení. Právě v tento den se sešli čeští vlastenci
v čele s dr. Miroslavem Tyršem a založili první
českou tělocvičnou organizaci na našem území
– původně Tělocvičnou jednotu Pražskou. Název
Sokol byl oﬁciálně uznán až v roce 1865, přestože
už v prvních stanovách byl „sokol v letu“ používán
jako spolkový znak a jednotě se tak od počátku
obecně říkalo. Ukázalo se, že nápad využít přirozené lidské touhy po pohybu a založit organizaci tělocvičnou, byl přímo geniální. Sokol hrál význačnou
roli za Rakousko–Uherska, byl rozhodujícím prvkem při vytváření československých legií v období
první světové války. V době první republiky se stal
nejpočetnější tělovýchovnou a sportovní organizací
na našem území, která sdružovala občany různého
politického a náboženského přesvědčení i vzdělání
a sociálního postavení. V boji za národní samostatnost, svobodu a demokracii ve druhé světové válce
i po ní představoval v československé společnosti

vysokou morální autoritu. Sokolové neváhali přinést v tomto boji i oběti nejvyšší. Během let 1939
– 1945 bylo zatčeno na 12 000 členů Sokola a více
než 3 400 popraveno či umučeno. Další tisíce jich
položilo své životy na frontách druhé světové války
a v květnovém povstání roku 1945 padlo 664 sokolů. Celkové ztráty však byly daleko vyšší.
Nejvíce lidí Sokol sdružoval v roce 1948, kdy
měl 1 004 987 členů v celkem 3 367 jednotách. Na
všech tehdejších sletových vystoupeních po celé
republice cvičilo 585 000 členů a přihlíželo kolem
2 milionů diváků. Činnost Sokola byla v historii
třikrát přerušena (v roce 1915 zakázán rakouskými úřady, podruhé 8. října 1941 rozpuštěn za
nacistické okupace a po únorovém puči). Na XI.
všesokolském sletu vyloučeno komunisty ze Sokola přes 11 000 členů a tělovýchova byla násilně
sjednocena.
Už v lednu 1990 se sešlo v Praze na 3 000 Sokolů včetně zahraničních delegací, rychle se začaly
obnovovat jednoty a sokolské župy. V roce 1994 už

měl Sokol 165 150 členů v 920 jednotách. I v roce
2012 zůstává Česká obec sokolská významnou
společenskou organizací v naší republice. Téměř
51 procent členů je ve věku do 26 let. Velmi aktivní
jsou i sokolské jednoty v zahraničí.
„V letošním roce chceme prezentovat to nejlepší, co našich více než 180 000 členů sdružených
v 1 145 sokolských jednotách, představuje. Široká veřejnost bude mít možnost zhlédnout řadu
sportovních a kulturních akcí v krajích, městech
i malých obcích. Vrcholem oslav pak bude sletový
týden v Praze od 1. do 7. července. Hlavní sletové
dny XV. všesokolského sletu se budou konat na
nejmodernějším stadionu v republice, v Synot Tip
Aréně v Praze-Vršovicích,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Krásnou choreograﬁí hromadných sletových
skladeb nepředvedou jen Sokolové, ale i členové
dalších českých sportovních organizací a velký zájem je i ze strany zahraničních sokolských jednot.
V Praze se počítá s cca 15 000 cvičenci.

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková
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Život v kraji

Poradna Zápraží

MORTIMER ENGLISH CLUB
v Říčanech slaví své první narozeniny.
Začátkem roku 2011 si mohli obyvatelé
Říčan a okolí všimnout prvních plakátů
a letáků s pozvánkami na ukázkové hodiny
právě otevíraného centra pro výuku
angličtiny Mortimer English Club.
Děti v předškolním věku, školáci, zaměstnanci domácích i zahraničních ﬁrem, maminky na mateřské a v neposlední řadě i vitální
lidé v pokročilém věku – ti všichni
naplnili kapacitu kurzů v prvním
roce fungování klubu. Oblíbili si
nejen interaktivní učební program,
ale i netradiční společenské akce.
Mortimer English Club se díky
stálému zájmu studentů rozrůstá
a do druhého roku života rozšířil
nabídku kurzů, investoval do zlepšení učebních prostor i do dalších
zajímavých a zábavných učebních
pomůcek.
Tím nejdůležitějším však zůstávají lidé – děti, které se těší na své
hodiny, jejich spokojení rodiče a dospělí studenti, kteří díky učebnímu
programu a individuálnímu přístu-

pu dokáží lépe využít cizí řeč k řešení pracovních či životních situací,
nebo se díky studiu udržují v dobré
duševní kondici a pohodě. Stejně
důležitý je na straně druhé lektorský
tým. Lektoři klubu jsou pravidelně
proškolováni a vzděláváni. Do dalšího roku života hledá Mortimer
English Club nové lektory, kteří
by v příjemném prostředí
pomohli předat studentům
část svých znalostí a zkušeností spolu s radostí ze
hry i poznávání.
Redakce Zápraží
blahopřeje Mortimer
English Clubu k prvnímu výročí a přeje
mnoho spokojených
a usměvavých studentů.

MORTIMER ENGLISH CLUB

hledá nové lektory
angličtiny
602 663 910
www.mortimer-angličtina.cz

Dětský karneval ve Velkých Popovicích

Sport na Zápraží

Pozor na dluhy a exekuce
V současné době se čím dál častěji
se setkáváme s lidmi, kteří se dostali
do dluhové pasti. Občanskou poradnu navštěvují klienti, kteří nejsou
schopni splácet svoje závazky a hrozí jim exekuce. Od března 2012 by se
situace měla zlepšit, ministr Pospíšil
slíbil nápravu v této oblasti. V poslanecké sněmovně se projednává
vládní novela zákona, která nařizuje
věřitelům, aby ještě před podáním
žaloby informovali dlužníka o tom,
že má nějaký dluh. Jedná se o zavedení takzvané předžalobní výzvy.
V této novele se také navrhuje, aby
platila rovnice jeden dlužník = jedna
exekuce. Od března by se také měly výrazně snížit
odměny exekutorů, u nižších vymáhaných částek by
to mělo být více jak o 50%.
Přesto je dobré se snažit exekucím vyhnout a nedostat se do ﬁnančních problémů. Nejenom našim klientům radíme, jak se exekucím a dluhům vyvarovat :
1/ Snažte se své závazky plnit vždy včas, hlídejte si
termíny i přesné částky, které platíte, kontrolujte si
čísla účtu, na které peníze posíláte.
2/ Přebírejte poštu, pokud jste se přestěhovali, zajistěte si vždy, aby Vám pošta chodila na novou adresu.
3/ Vždy si schovávejte veškeré doklady o placení, složenky, výpisy z účtu.
4/ Snažte se nepodepisovat nevýhodné smlouvy, ať
již na výrobky, služby nebo půjčky. Vždy si smlouvu
raději vezměte domů, v klidu si ji přečtěte, prostudujte si veškeré podmínky. Velmi často jsou ve smlouvě

smluvní pokuty, nepřiměřeně vysoké úroky nebo placení věcí, které
jste si vůbec neobjednali.
5/ Pokud nemáte na splácení dluhu, snažte se komunikovat s věřitelem a dohodnout si jiný splátkový
kalendář.
6/ Rozmyslete si důkladně, jestli
budete dělat někomu ručitele. Banka v případě nesplácení dluhu bude
chtít placení po Vás.
7/ Často se také stáváme svědky
případů, že klienti darují nemovitost, ve které sami bydlí příbuzným, např. dětem. Ti se pak zadluží
a exekuce může být uvalena i na
tuto nemovitost. Proto je třeba si dar důkladně promyslet a nechat si v domě zřídit alespoň věcné břemeno doživotního bydlení. Tato situace nastává bohužel i v případě, že v dědickém řízení připadne část
nemovitosti příbuznému, který má dluhy.
8/ Exekutor má mimo jiné právo zjednat si přístup do
prostor, kde se dlužník zdržuje a kde má svůj majetek a může provést soupis movitých věcí i bez Vaší
přítomnosti.
Pro občany, kteří potřebují řešit i takto obtížné
životní situace nabízí Občanská poradna o.s. Cesta
integrace bezplatné právní poradenství zejména v oblastech sociálních, ﬁnančních, rodinných, pracovních
a majetkových. Další informace a kontakty na pobočky občanské poradny v Říčanech a Mnichovicích naleznou zájemci na www.cestaintegrace.cz.
JUDr. Pavla Gajdošová

Rychlá čistírna oděvů
na Černokostelecké

Jak správně nakupovat oděvy
Majitel auta se rozhoduje nejen podle značky,
barvy nebo výkonu motoru, ale zajímá ho hlavně
dostupnost a kvalita servisu. Nikdo by nekoupil
auto, které skvěle jezdí, ale nikdo ho neumí opravit. Bohužel, zákazníci na stejný princip občas
zapomínají u jiných výrobků, například u oděvů,
kde by se měli zajímat i to, zda jde oblečení vyprat či vyčistit.
Zeptali jsme v Rychlé čistírně oděvů na Černokostelecké ulici v Říčanech na jejich zkušenosti
s kvalitou oděvů. „V naší čistírně máme opravdu
málo reklamací na poškození oděvů. Již při příjmu
ale musíme někdy zákazníka upozornit na problematické vlastnosti jeho oděvu. Mnozí se domnívají, že si koupili kvalitní výrobek, ale není to pravda. Přesto se snažíme pomoci všem zákazníkům.
Rozhodně bych radil nekupovat oblečení, kde
jsou přeškrtnuty všechny symboly údržby – v tom
případě jde o oděv na jedno použití. Zejména pozor na péřové bundy. Opatrně při nákupu oděvů
s kombinacemi výrazně odlišných barev, napří-
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klad červené s bílou. Mohou být módní, ale barvy často zapouštějí navzájem. Nekupujte oděvy
s nalepenými aplikacemi (korálky, ﬂitry, kamínky,
ozdoby). Při údržbě aplikace odpadávají. O kvalitě svědčí aplikace přišité. Neočekávejte kvalitu
od nápadně levných věcí (pokud péřová nebo kožená bunda stojí méně než 2000 Kč, většinou není
určena k dlouhému užívání). Dobře si schovávejte účtenky od zakoupených oděvů, abyste mohli
uplatnit případnou reklamace. Podávající nemůže
tvrdit, že reklamaci neuzná, protože jste oděv špatně vyprali nebo je na vině čistírna.
Rychlá čistírna oděvů je držitelem
certiﬁkátu Mistr řemesla v oboru praní
a čištění a mnoha dalších osvědčení např.
v oblasti chemického čištění, detáše skvrn,
žehlení pánských obleků apod. Firma se
zabývá také poradenstvím a vzděláváním
pracovníků v oboru praní a čištění. Kontakt:
Černokostelecká 82/66 251 01 Říčany u Prahy,
info@cisteniodevu.cz, www.cisteniodevu.cz,
tel.: 420 323 601 350, 733 284 080

Trojnásobný
mistr republiky
ve stepu
Ondřejov – Marek Chytra
z Ondřejova je mistr ČR ve stepu,
se kterým začal v 7 letech v říčanském kroužku Dance EB. „Na tancování chodil již od pěti let,“ prozradila nám jeho maminka Alice.
„Nejprve trénovali ve cvičkách,
ale Marka bolely nohy a chtěl
skončit. Ve chvíli kdy dostal boty
s „plechy“ a začalo to cvakat, tak
ho step nadchnul a věnuje se mu
dodnes. V současné době dojíždí
trénovat dvakrát týdně do Prahy.
Před různými vystoupeními jezdí
i třikrát a samozřejmě před soutěžemi, nebo mistrovstvím republiky trénuje denně i doma. Vymýšlí
si sám choreograﬁe a dělá vše pro
to, aby lidem ukázal, co to vlastně americký step - clogging - je.
Rozdíl od jazzového stepu je především v tom, že boty mají dvojité
plechy (něco jako kastaněty), a tak
každý úder zní více, protože plechy
cvakají o sobe a ještě o podlahu.
V předloňském roce skončil na 1.
místě v celonárodní soutěži stepařů v Táboře a na mistrovství republiky v Sokolově ve třech kategoriích na 2. místě. V loňském roce
dosáhl dosud maximálního úspěchu, když na mistrovství republiky
ve Strakonicích skončil ve čtyřech
kategoriích na 1. místě. Snaží se
ve stepu neustále zdokonalovat
a zároveň hledá i nové možnosti
a nové oblasti, jako např. jazzový
step, nebo irský step. Vystupuje
sólově, nebo v duetu s partnerkou, ale především se skupinami
Klepeto a hlavně Caramelka, se
kterou jezdí i do zahraničí. Tento, tak jako každý jiný vrcholově
provozovaný koníček, je ﬁnančně
velmi náročný. A tak uvítáme každého sponzora, který by se na jeho
úspěších mohl a chtěl podílet,“
uzavírá paní Chytrová.
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Obecní policie
ŘÍČANY
Zákaz pití alkoholu
 V září roku 2010 schválili zastupitelé
Říčan vyhlášku zakazující pití alkoholu
na některých veřejných prostranstvích. Na
podnět městské policie byla tato vyhláška
rozšířena také o Černokosteleckou ulici,
a to z důvodu, že se na ní nachází velký počet restaurací, barů a dalších provozoven,
a strážníci museli často zasahovat při nejrůznějších případech rušení nočního klidu.
„Jsme přesvědčeni, že rozšíření vyhlášky
o Černokosteleckou ulici bylo velmi potřebné,“ vysvětluje vedoucí Městské policie
Říčany Václav Řezáč. „Často jsme museli
řešit případy, kdy nám volali zoufalí občané z této ulice, že jim pod okny „vyřvává“
a dělá nepořádek skupinka lidí. A ráno pak
musejí uklízet pohozené láhve od alkoholu.
Díky této vyhlášce můžeme proti těmto lidem, kteří ruší noční klid, dělají nepořádek
a často se dopouštějí i vandalismu, účinně
zasáhnout. Nyní evidujeme pět přestupků
proti této vyhlášce. K jejich vyřešení nám
velmi pomohl i kamerový systém.
Na závěr bych chtěl dodat, že naším úsilím není někoho zbytečně perzekuovat,
ale „jen“ zajistit veřejný pořádek. A zatím
máme kladné ohlasy od obyvatel i od majitelů podniků.“

Život v kraji

V areálu Strojmetalu
vyrostla „na černo“
průmyslová hala
Kamenice – V areálu společnosti Stojmetal,
která se specializuje na zápustkové výkovky ze
slitin hliníku a jejich obrábění, vyrostla bez stavebního povolení nová průmyslová hala. Starostu
Kamenice pana Čermáka jsme požádali o vyjádření k celé situaci.
„Na pozemku, který nyní vlastní společnost
PP STROJMETAL s.r.o., vyrostla bez jakéhokoliv stavebního povolení veliká stavba průmyslové haly. Dle sdělení Stavebního úřadu OÚ Kamenice se ke stavbě hlásí společnost Strojmetal
Kamenice s.r.o., která údajně realizovala stavbu
svépomocí, jak vyplynulo z šetření na místě. Stavitel neuvedl jméno žádné autorizované osoby,
jež by byla za stavbu odpovědná, a z místního
šetření nevyplynulo, zda je stavba prováděna
řádně, při dodržování příslušných norem a bezpečnostních předpisů. Stavební úřad v Kamenici
proto nařídil okamžité zastavení stavby. Stavitel
však této výzvy neuposlechl a svévolně stavbu téměř dokončil. Došlo zde tedy v mnoha ohledech
k porušení stavebního zákona. Společnost, která
stavbu provádí, ať už je to kterákoliv z komplikované změti společností aktivních na tomto území,

zcela pohrdá českým právem. Stejně tak jako je
postižen ten, kdo na svém pozemku postaví na
černo garáž, musí být postižen stavitel této velké nepovolené stavby. Nejprve však musí být
identiﬁkován. Není tedy správné, aby se v této
nepřehledné situaci vedly spekulativní diskuze
a „ukazovalo se prstem“ na generálního ředitele
Strojmetalu pana Jelínka, neboť je docela možné,
že vzhledem k majetkovým přesunům v mnoha
společnostech se jménem „Strojmetal“, stojí za
stavbou jiná vůdčí osoba, která zatím není v Kamenici vůbec známa.
K tomu, zda je stavba škodlivá životnímu prostředí či nikoliv, se nechci nyní vyjadřovat. Ani
nemohu! Vzhledem k tomu, že jde o nepovolenou stavbu, není zcela jasné k čemu má stavba
sloužit. Jisté je, že bez řádného stavebního povolení nesmí stát v České republice žádná stavba. V tomto případě se nejedná o střet názorů
o prospěšnosti nebo škodlivosti Strojmetalu pro
Kamenici. Jde jen o prosté dodržování platných
zákonů, a o určení toho, kdo je zodpovědný za
jejich porušování.“
Pavel Čermák, starosta Kamenice

ZÁŽITEK, KTERÝ
VÁS DOSTANE!
Navštivte Hondu v Praze na Chodově, kde
od 12. 3. 2012 začíná prodej nové Hondy Civic 9. generace.
„Zde se dozvíte, že nová pokroková konstrukce
modelu Honda Civic 5D posouvá tento vůz daleko dopředu. Může se chlubit maximální elegancí,
bezpečností a každý v něm nalezne mnoho překvapení a novinek,“ což mohu sama potvrdit.
Hlavní pozornost při vývoji nového modelu
Civic byla věnována nastavení podvozku s cílem
zlepšit jízdní vlastnosti, komfort a ovladatelnost.
U konkurenčních výrobců budete jen těžko hledat vůz v dané kategorii, kde zavazadlový prostor obsahuje 477 litrů. Pokud sklopíte sedačky
do vodorovné polohy dostanete úžasných 1378
litů. Díky vylepšené aerodynamice a dokonalým
motorům se může Civic 5D pochlubit jedním
z nejlepších poměrů mezi výkonem a emisemi
CO² – dieselový motor s výkonem 110 kW (150
k) a točivým momentem 350 Nm produkuje
pouze 110 g CO² na km a spotřebuje průměrně
4,2-4,5 l.paliva/100km.
Ticho - to vás při jízdě v novém Civilu ohromí.
A jaké jsou další skvělé „vychytávky“? Unikátní
dvouzónový přístrojový panel přináší všechny

Jako dárek můžete obdržet:
 iPad 2
 Příslušenství dle vlastního výběru
do 20 000 Kč, popř. další beneﬁty.

podstatné informace do zorného pole řidiče, takže
nepotřebujete odvracet pohled od vozovky. Všechny verze Hondy Civic jsou vybaveny systémem
vypnutí motoru při zastavení (Idle Stop). Model
Civic je poprvé vybaven systém ECO Assist, který
optimalizuje spotřebu paliva minimalizací rozdílů

ve spotřebě daných různými styly jízdy. Bezpečnost jízdy zvyšuje adaptivní tempovat ACC a systém pro zmírňování následků kolize CMBS.
Pokud přemýšlíte o koupi nového vozu, vyzkoušejte v Praze na Chodově novou Hondu Civic, nebo se nechte jen svézt, ať zažijete skvělý
pocit z jízdy. Při koupi Hondy na Chodově můžete navíc získat odborné poradenství, výhodné
ﬁnancování, servisní služby, bezkonkurenční havarijní pojištění a osobní přístup ke klientovi.

Kontakt: Autogarant Forte, Starochodovská 1a, Praha 4 (Chodov) – pět minut od metra
Opatov + prostorné parkoviště pro návštěvníky, otevřeno: Pondělí - Pátek: 7:00 - 18:00,
Sobota: 9:00 - 14:00, telefon: 222 254 273, 606 783 560, 607 200 222
e-mail: honda@honda-chodov.cz, www.honda-chodov.cz

Rodiče nestíhají a špatně parkují
 Strážníci Městské policie v Říčanech
opakovaně řeší dopravní problémy spojené
s ranním přivážením dětí do škol. „Ráno
přijede ke škole během krátkého časového
úseku spousta aut. Špatně se parkuje a rodiče ve snaze přivést své dítě co nejblíže ke
vchodu, zastaví klidně na přechodu, křižovatce nebo uprostřed silnice, a tak zablokují provoz a způsobí zmatek,“ říká vedoucí
Městské policie Říčany Václav Řezáč. „Bohužel se chovají bezohledně a myslí jen na
sebe. Už nevnímají, že ohrožují ostatní děti,
které musí při přecházení kličkovat mezi
špatně parkujícími auty, a tak nejsou na
nepřehledné situaci na silnici dobře vidět.
Pokud strážník takového řidiče napomene,
často slyší: „Já jen na chvilku, hned jedu.“
Proto bych chtěl upozornit, že městské policie nebude takové chování tolerovat a nebude brát na zřetel žádné výmluvy. Dále bych
chtěl upozornit, že rodiče často vozí děti
ke škole nepřipoutané, protože pospíchají.
Když je upozorníme, tak argumentují, že
je to jenom kousek. Ale pravda je taková,
že právě při příjezdu do škol vznikají jedny
z nejnebezpečnějších situací, protože každý
pospíchá a je ve stresu. Také je špatně v zájmu „urychlení vystupování“ poutat děti
s taškou na zádech.
Nepodceňujte prosím tyto situace a chovejte se zodpovědně k bezpečnosti svého dítěte i ostatních děti,“ uzavřel Václav Řezáč.
Kontakt: Městské policie Říčany,
tel.: 323 618 150, 725 022 765.
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Jak musí stavební úřady ze zákona postupovat při zjištění „černé stavby“ jsme
se zeptali vedoucího Stavebního úřadu
v Říčanech Jana Pillveina.
„Pokud je oznámeno podezření na nepovolenou stavbu, nejdříve vyhledáme informace
v naší databázi a archivu. Jestliže žádné informace o povolení stavby neevidujeme písemně vyzveme vlastníka pozemku (pokud
jde o novou stavbu) nebo majitele nemovitosti (pokud jde o stavební úpravy stávající
stavby) a požádáme o vysvětlení a doložení
dokladů. Když se ve stanovené lhůtě nedočkáme žádného vysvětlení, stavebníkovi pošleme nařízení o zastavení stavebních prací
, zároveň zahájíme řízení o odstranění stavby a též zahájíme řízení o přestupku nebo
správním deliktu.
Stavebník nepovolené stavby má ze zákona možnost ve lhůtě 60ti dnů doložit veškeré doklady a požádat o vydání dodatečného stavebního povolení. Pokud stavba není
v rozporu s územím plánem nebo s obecnými požadavky na výstavbu nebo v rozporu
s jiným zákonem či vyhláškou, má možnost
dodatečné povolení získat. Ale to nic nemění
na tom, že do získání dodatečného SP nesmí
ve stavbě dále pokračovat.
Pokud stavebník neuposlechne a ve stavbě
pokračuje dále?
V tom případě se jedná o přestupek, nebo
správní delikt a je stavebníkovi v samostatném řízení udělena pokuta za nedodržení
nařízení zastavení stavebních prací. Tuto po-

kutu je povinen uhradit, i když je případně
vydáno dodatečné stavební povolení, neboť
stejně jako ostatní řízení o přestupcích, nebo
správních deliktech jde o samostatná řízení.
Jaký je postup v případě, že dodatečné
stavební povolení nezíská?
Pokud je dodatečné povolení stavby zamítnuto, stavební úřad pokračuje v řízení
o odstranění stavby a vydá rozhodnutí o odstranění stavby. Stavebník má možnost proti
tomuto rozhodnutí podat odvolání ke krajskému úřadu, ten buď rozhodnutí potvrdí,
nebo jej vrátí k novému projednání. Pokud
je rozhodnutí potvrzeno, a nabyde právní
moci, je stavebník povinen stavbu odstranit.
A pokud ji neodstraní?
Jestliže tak neučiní, předáme výkon rozhodnutí k exekuci. Exekutor má poměrně
dlouhou lhůtu na to, než odstranění stavby
provede, nicméně nepovolenou stavbu samozřejmě nelze užívat tedy nesmí se v ní
například bydlet, nebo podnikat. Stavebník,
který nerespektuje právní řád, může dále
podat mimořádné opravné prostředky ve
správním řízení, kterými jsou přezkumné řízení, případně obnova řízení, a dále se může
případ dostat před soud. Jak je vidět, náš
právní řád vytváří neuvěřitelné „papírování“
a samotné odstranění nepřípustné stavby je
často na roky. Mnohem lepší pořádek v území mají ty státy západní Evropy, které stavbu
bez povolení rovnou zbourají a teprve pak
případně dají stavebníkovi možnost požádat
o potřebná povolení k nové stavbě.

MILÉ DÁMY, JSME TU PRO VÁS
V Mukařově v novém polyfunkčním domě
v Choceradské ulici (vedle autosalónu KIA)
můžete navštívit salon Mona, který nabízí
kosmetické služby, masáže, botox, kavitaci
a modeláž nehtů.
Majitelka Salonu Mona paní Martina Soukupová má ve svém oboru dlouholeté zkušenosti – kosmetice se profesionálně věnuje již od roku 1992
a modeláži nehtů od roku 1994. „Samozřejmě
jsem neustrnula na úrovni před dvaceti lety, ale neustále si doplňuji vzdělání a zajímám se o všechny
novinky,“ dodává s úsměvem paní Martina.
Kosmetika – Zákaznice si mohou dopřát profesionální ošetření francouzskou kosmetikou Matis
Paris. Tato světoznámá prestižní kosmetická značka působí na trhu již 75 let. Používá unikátní ingredience na přírodní bázi a speciální technologie
a metody. Objednávat se můžete u Petry Vobinuš-

kové, tel.: 607 850 860. Salon Mona nabízí také
depilaci obličeje a těla teplým voskem, barvení řas
a obočí, prodlužování a zahušťování řas (jde o šetrnou metodu s dlouhotrvající a přirozeným efektem – k jednotlivým řasám se postupně jemně lepí
umělé. Výsledek je okouzlující.) A také chemický
peeling obličeje od ﬁrma NeoStrata, který vyhladí
všechny nedokonalosti.
Masáže – Lymfatická ruční drenáž trvá dvě
hodiny a správně rozproudí lymfu ve vašem těle.
Konec procedury završí bylinkový zábal. Objednat si můžete také masáž baňkami a lávovými
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kameny, které příjemně zahřejí tělo. Vybrat si
můžete masáž celého těla nebo jen zad a šíje.
Velice oblíbený je i peeling celého těla, který
vaši pokožku dokonale vyhladí.
Botox – Po konzultaci s paní doktorkou je
možné objednat se na botox a na výplně hlubších vrásek.
Modeláž nehtů – Paní Soukupová používá
výhradně kvalitní gely a značková lepidla. „Bohužel se stále setkávám s případy, kdy k nám
přijde klientka a má nehty z technické pryskyřice. Když se zeptám, kde takovou neprofesionální práci odvedli, odpoví, že to bylo levné.
Milé dámy, proto pozor – samozřejmě hledejte
nejvýhodnější služby, ale příliš levným cenám
nedůvěřujte.“
Kontakt: Salon Mona, Choceradská 300,
Mukařov, tel.: 774 803 721.

ZAPRAZI.EU | 19

Kalendář akcí
1. března

 Mikešova školka – Loutkové
divadlo s pohádkou „O ošklivém
káčátku“ v 9.30h, těšíme se i na
děti, které školku běžně nenavštěvují,
vstupné 100Kč (maminka+dítě)

4. března

 Ondřejov – SKC zve na Zumba
Party s Álou Matějovskou,
od 8.30 hod. prezence, 9.00 hod
1. lekce, od 10.15 hod 2. lekce.
Přihlašovat se můžete na
www.obecondrejov.cz/skcentrum
nebo na skcvondrejove@seznam.cz.

15. března

 Uhříněves – DDM Dům UM,
registrace od 15:30, začátek akce
v 16:00, pro děti a mládež 11-26 let,
vstup volný. KLUB 803
– TURNAJ V KULEČNÍKU
Turnaj v oblíbené hře, soutěžíme
o sladké ceny! Bližší informace:
Vojtěch Tyle, tyle@dumum.cz.

19. března

 Uhříněves – DDM Dům UM,
SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ
Umíš programovat a chceš zkusit
štěstí? Soutěžíme o zajímavé ceny,
vstup volný, soutěž pro všechny
děti. Bližší informace: Vojtěch Tyle,
tyle@dumum.cz

6. března

 Muzeum Říčany, Rukodělná
dílna - PET art s Veronikou
Richterovou. Tvůrčí dílna na téma
„Maska“. Těšit se můžete na
ukázky z tvorby výtvarnice Veroniky
Richterové i ukázky lidových masek.
Vyzkoušíme si základy práce s PET
lahvemi a vyrobíme si vlastní masku.
S sebou: silnější (kuchyňské) nůžky,
2-3 barevné PET lahve. Vstupné
120 Kč, Rezervace míst
v předstihu na telefonu 323 603 161,
605 169 533 nebo na e-mailu
marie.machova@muzeum.ricany.cz.

7. března

 Ondřejov – Chcete umět tančit
jako ve ﬁlmu Let´s Dance?
Přijďte do SKC v 17 hod na lekci
Street Dance s Pavlou Landovou.
 Uhříněves – DDM Dům UM, od
15 do 17 hodin v keramické dílně.
KERAMIKA PRO SENIORY A
DOSPĚLÉ. První část keramické
výtvarné dílny, kdy se seznámíte s
keramickou hlínou a vyzkoušíte si
práci s ní. Budeme modelovat, točit
na hrnčířském kruhu, vykrajovat
z plátů, dekorovat krajkou, rytím,
razítky. Bližší informace Miroslava
Hráská, hraska@dumum.cz. Vstupné
senioři 30 Kč, ostatní 150 Kč, místo
je třeba předem rezervovat.

11. března

 Říčany – Nedělní pochod s Líbou
Trasa: Okoř – Zákolany - Kralupy
n.Vl. - 16 km. Odjezd vlakem z Říčan
7.09 hod. Přihlášky na pochod do
10.3.2012, na tel: 723 513 431 nebo
mail: libuse.rohoskova@centrum.cz
Další informace
na www.kct-ricany.wz.cz

12. března

 Kamenice, Kulturní dům, od
19.30 hodin, HRA O MANŽELSTVÍ,
Chantal Poullain jako Gillian a Jiří
Schmitzer jako Jack. Vstupné 350,/300,-/250,-Kč, bližší informace
www.obeckamenice.cz

14. března

 Ondřejov – SKC zve na Latinsko
-americké tance pouze pro ženy
s Pavlou Landovou od 19. hod.
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 Muzeum Říčany, od 17 hod.
Velikonoční výtvarná dílna z cyklu
Kredenc našich prababiček
BATIKOVANÁ VEJCE – Zdobení
kraslic barevnými vosky a metodou
voskové batiky. Dílnu povede
lektorka Jana Slámová. S sebou:
bílá vyfouknutá vejce, pracovní
oblečení, popř. chirurgické rukavice.
Rezervace míst v dostatečném
předstihu na telefonu: 323 603 161,
605 169 533 nebo na e-mailu
marie.machova@muzeum.ricany.cz.
Vstupné 100 Kč.

20. března

 Muzeum Říčany – VÝMĚNNÝ
BAZAR KNIH, 20. a 21.3.
17-19:30, 16-19:30 hod. Oslavte
březen jako měsíc knihy. Zveme vás
do Muzea Říčany na historicky první
výměnný bazar knih, ale i hudebnin
a CD. Kolik předmětů donesete,
tolik si jich budete moci i odnést.
Vstup je možný jen s předměty
(knihami, hudebninami, učebnicemi,
dětskými knížkami, cédéčky,…)
na výměnu. Zbylé předměty
nabídneme dalším institucím.

21. března

 Ondřejov – SKC zve na cvičení
na Gymballs a s balančními
pomůckami s Danou Řehákovou
od 17.30 a 18.40 hod.
 Uhříněves - DDM Dům UM,
od 15 do 17 hodin v keramické
dílně. KERAMIKA PRO SENIORY
A DOSPĚLÉ. Druhá část keramické
výtvarné dílny, kdy se budou
hotové výrobky barvit a glazovat.
Bližší informace Miroslava Hráská,
hraska@dumum.cz

22. března

 Jevany – Tvoření jarních
a velikonočních věnců od 18:30
v barevné tělocvičně na OÚ.

Pořádá o.s. Tudyznudy. Cena
je členy 100 pro ostatní 200 Kč.
(korpus věnce + dekorace). Bližší
informace ma www.tudyznudy.eu

25. března

 Ondřejov – SKC zve na Latinu
(nepárovou) s Pavlou Landovou
a Port de Bras s Bohumilou
Řešátkovou od 8.30 prezence, 9.00
hod latina, 10.15 hod Port de Bras.
Přihlašovat se můžete
na www.obecondrejov.
cz/skcentrum nebo na
skcvondrejove@seznam.cz.

31. března

 Hrusice – v místní sokolovně od
10 do 16 hodin pořádá OS Šťastná
rodina a Sbor dobrovolných hasičů
v pořadí 4. Velikonoční jarmark.
Přijďte s námi přivítat jaro! Těšíme
se na Vás! Srdečně zve OS Šťastná
rodina a SDH.
 Uhříněves – DDM Dům UM,
od 9 do 12 hodin ve výtvarné
dílně. Velikonoční dílna malování
vajíček. Bližší informace Miroslava
Hráská, hraska@dumum.cz,
vstupné 50 Kč, místo je třeba
předem rezervovat.
1. až 16. března
Uhříněves – DDM Dům UM,

Výtvarná soutěž na téma
„CESTA KOLEM SVĚTA“.
Dům UM vyhlašuje výtvarněkeramickou soutěž pro všechny
děti. Práce označte jménem,
věkem, kontaktem a přineste
je do kanceláře Domu UM
v Uhříněvsi. Vítězové budou
oceněni, proto všichni malujte,
modelujte a vyrábějte, těšíme
se na vaše výrobky! Bližší
informace Miroslava Hráská,
hraska@dumum.cz
27. až 29. března
Uhříněves – DDM Dům UM,

KLUB 803 – MALOVÁNÍ
NA STĚNY.
Od 14 do 18 hodin, pro děti
a mládež 11-18 let, vstup volný.
Malování výzdoby – krajiny
podmořského světa na stěny
Klubu 803. Bližší informace:
Vojtěch Tyle, tyle@dumum.cz.

I. ZŠ Říčany srdečně zve
na Velikonoční výstavu,

která se koná ve dnech 28. 3.
– 30. 3 v budově školy „U Soudu“
od 9.00 do 17.00 hod. Všichni jsou
srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Restaurace
Pavilon Říčany,
Bezručova, 222,
zavedla ve všední dny:
* rychlé obědy pro ty,
kdo spěchají
* odlehčená jídla pro ty,
kteří chtějí zůstat ﬁt.

Program ﬁlmového
klubu Knihovny
Průhonice
Promítáme každý čtvrtek od 19:30 hod.
Vstupné je a vždy bude zdarma!
Promítání ﬁlmu předchází úvodní
slovo, představení ﬁlmu, charakteristika
ﬁlmu z hlediska ﬁlmové vědy v podání
vynikajícího odborníka na ﬁlmovou
vědu, Petra Jachnina. Filmy je možné si
vypůjčit zdarma v knihovně.
V případě, že je ﬁlm na videokazetě,
je možné si k ﬁlmu (zdarma) vypůjčit
i video. Knihovna Průhonice zaštiťuje
knihovnu, galerii, ﬁlmový klub,
volnočasové aktivity pro děti i dospělé
a dětský koutek. Bližší informace
o bohatém programu najdete na
www.knihovnapruhonice.cz,
tel.: 311 234 526, 606 577 286
e-mail: mail@knihovnapruhonice.cz
Kde Knihovnu Průhonice najdete?
V bytovém domě 412 v Průhonicích,
jen pár kroků od základní školy
směrem k dálnici.

Březnové akce
Kunice – HOTEL
zámek BERCHTOLD
3. 3. Minitenisový turnaj
Turnaj pro registrované
členy ČTS.
10. 3. Babytenisový turnaj
Turnaj pro registrované
členy ČTS.
11. 3. Turnaj ve stolním tenisu
Začínáme od 9:30.
17. 3. Minitenisový turnaj
Turnaj pro registrované
členy ČTS.
18. 3. Golfový turnaj
Turnaj na golfovém simulátoru
3D Blaster. Začínáme od 9:30.
Na všechny akce se můžete
přihlásit se na tel.:
736 757 577 nebo na
sportcentrum@zamekberchtold.cz
24.3. Volejbalový turnaj
Organizuje Mgr. Florentia
Ptáčníková, přihlášky
zasílejte na e-mail:
Florentia@seznam.cz

11. března – 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

zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení u MŠMT ČR
srdečně zve děti a jejich rodiče na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
a ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013
ve dnech:
23. března a 16. dubna 2012
od 15:00 do 17:30
Soﬁe – Montessori mateřská škola a základní škola o.p.s.
Žižkova 286/12, 251 01 Říčany
Ing. Olga Matláková, ředitelka MŠ a ZŠ

Tel: 773 220 281; www.centrumsoﬁe.cz, www.zs-soﬁe.cz

BURZA STRANČICE
JARO – LÉTO 2012
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE STRANČICE
23. – 25. března 2012
Základní škola Strančice, ve spolupráci s MC Lodička, pořádá 2. ročník
čím dál oblíbenější burzy dětského oblečení, obuvi, sportovních (a jiných)
potřeb, hraček a knížek na jaro a léto.
Příjem věcí k prodej
Prodej
Výplata a výdej neprodaných věcí

pátek 23.3. 16:00 – 18:00
sobota 24.3. 14:00 – 18:00
neděle 25.3. 16:00 – 18:00

Provětrejte šatník a dejte do oběhu to, z čeho vaše děti vyrostly,
nebo je omrzelo. Přijďte si vybrat nové věci!
O děti se postaráme v dětském koutku.
Do prodeje přijímáme dětské jarní a letní oblečení, boty, sportovní (a jiné)
potřeby, plavky, pyžama, kola, kočárky, hračky, knížky, apod.
 Věci, prosím, noste čisté, nezničené a prodejné
 Organizátor si účtuje provizi 20 % z prodeje na režijní poplatky
 Přijímáme maximálně 30ks na osobu (více kusů po dohodě)
 Pokud si připravíte seznam věcí (popis zboží, barva, velikost, cena),
urychlíte odbavení. Registrační číslo obdržíte na níže uvedených
kontaktech.
 Na nákup si, prosím, vezměte tašky a drobné peníze (ne velké bankovky).
 Organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí věci.
 Nevyzvednuté věci budou věnovány charitě a nejsou zpětně vymahatelné
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
Více se dozvíte na stránkách školy www.skolastrancice.cz
Kontakt: janaj@seznam.cz, 603 735 987 (odpoledne)

V dubnu už neseďte
za kamny, ale odvezte
elektroodpad do Strančic
Sbíráme pouze kompletní elektrospotřebiče, tedy vše, co lze
zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie, i baterie
samotné. Nepatří sem televizory a monitory, zářivky a žárovky,
bojlery, cartridge a autobaterie!
Malé a střední spotřebiče a baterie můžete po celý školní rok
odevzdat do sběrného koše u vchodu pod schodištěm, velké
po dohodě, nebo v dubnu, kdy celá akce vyvrcholí.
Od 10. do 14. dubna můžete přivézt přístroj ve všední den
kdykoli mezi 7. a 15. hodinou, v sobotu od 8 do 12 hodin.
Pomozte nám překonat náš loňský úspěch – 2. místo ve
Středočeském kraji v soutěži Ukliďme si svět! Nejen, že
tříděním pomůžete životnímu prostředí, navíc nepřímo ﬁnančně
podpoříte naši školu.
Děkujeme vám!
Jana Dočkalová, koordinátorka EVVO ZŠ Strančice
(janaj@seznam.cz) www.skolastrancice.cz
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Dětský koutek v bance?

VOŇAVÝ OBCHOD,
kam se budete rádi vracet

ČSOB vychází svým
klientům vstříc…
V Říčanech v obchodním centru Lihovar
byla otevřena nová pobočka ČSOB. Její
ředitelky Aleny Čermákové jsme se zeptali,
které služby pobočka klientům nabízí.
Které bankovní služby svým klientům nová
pobočka nabídne?
Pobočka nabízí klientům plné spektrum bankovních produktů a služeb od založení běžného
účtu až po vyřízení hypotéky. Kromě produktů
ČSOB zde mohou zájemci získat i produkty jejích dceřiných společností, tj. například pojišťovací služby, stavební spoření a v dnešní době
důležité poradenství v rámci penzijní reformy.
ČSOB poskytuje i hypotéku, u které nemusí
žadatel dokládat své příjmy. Pro klienty, kteří
nechtějí nebo nemohou využít hypoteční úvěr,
máme připravenu „Půjčku na lepší bydlení“ se
zvýhodněnou úrokovou sazbou oproti běžným
úvěrům. Tuto půjčku je možné použít téměř na
všechny druhy investic spojených s bydlením,
např. na rekonstrukci koupelny, fasád a střech,
opravy oken, dveří a podlah, pořízení bazénu,
úpravu zahrady a opravu plotu nebo na nákup
volně stojícího nábytku.

Které služby máte připraveny pro ﬁrmy
a podnikatele?
Podnikatelům, malým a středním ﬁrmám
poskytujeme plný rozsah ﬁnančních produktů
a služeb od bankovních účtů, platebního styku
a devizových operací až po všechny typy úvěrů.
Specializovaný program nabízíme i městům a jimi zřizovaným organizacím. Jsme schopni předložit jim velmi výhodné podmínky jak v oblasti
depozit, tak i v oblasti ﬁnancování.
„Chceme, aby se u nás naši klienti cítili příjemně a aby naši pobočku vnímali jako přátelské
místo, kam se rádi vracejí,“ říká ředitelka Čermáková. „Naši zaměstnanci každému zákazníkovi
nejen dobře poradí a vyřídí vše v oblasti ﬁnancí,
ale navíc mají vstřícné a milé jednání. Mám velkou radost, že v žebříčku hodnocení spokojenosti
zákazníků dostává naše pobočka nejvyšší známky. Jako službu navíc jsme pro naše klienty zřídili
v prostorách pobočky dětský koutek, který již

ocenila spousta rodičů. Přátelskou tvář pobočky
dotvářejí i kresby dětí z Říčanska. Máme zde
vystavené obrázky dětí z Olivovy dětské léčebny a plánujeme spolupráci i s dalšími školami
a školkami. Zákazníků si velice vážíme a uvědomujeme si, že pro ně musíme dělat maximum.“
Pobočku ČSOB najdete v areálu nového obchodního centra Lihovar (vchází se samostatným
vchodem). Jako jediná banka v Říčanech nabízí
klientům v pondělí a ve středu otevírací dobu
již od osmi hodin. Klientům je nepřetržitě
k dispozici bankomat. Bonusem navíc je skvělá
dostupnost a pohodlné bezplatné parkování.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí 8:00–12:30,13:30–17:00
Úterý 9:00–12:30,13:30–16:00
Středa 8:00–12:30,13:30–17:00
Čtvrtek 9:00–12:30, 13:30–17:00
Pátek 9:00–12:30, 13:30–16:00

Dana Procházková nabízí ve svém obchodu
Natural Bodycare ne příliš známou, ale vysoce
účinnou, přírodní a bio kosmetiku. Jejím záměrem nebylo vytvořit klasickou parfumerii
či drogerii, ale místo, kam se lidé budou rádi
vracet nejen pro samotné produkty, ale také
načerpat trochu optimismu a dobré nálady.
Tento obchod je v naší lokalitě ojedinělý a při
jeho návštěvě zapomenete na čas.
Zákaznice si velmi oblíbily přírodní produkty značky Hanna Maria, kterou vytvořila Hana
Tomášková. Ta se zabývá sestavováním 100%
přírodních éterických olejů a vychází z východních učení, využívá energetiky rostlin, znalostí
energetických center člověka, ezoteriky, feng
shui a astrologie. Z této řady produktů doporučuji levandulovou řadu péče o obličej a tělo.
Nejvyhledávanějším produktem je emulgel na
nohy a pleťový krém s kys. hyalurunovou.
Dále doporučujeme všem maminkám a jejich
malým zlatíčkám dětskou řadu Linea bimbi – jedná se o čistě přírodní bio kosmetiku v té nejvyšší
kvalitě. Vyzkoušejte například esenciální oleje pro

Jarní novinky!
COMFORT ZONE – nejlepší lázeňská
pleťová a tělová kosmetika.
LA CLAREÉ – francouzská bio certiﬁkovaná kosmetika pro každý typ pleti.

Jedinečná metoda měření
optimálního posedu na kole
Cyklosport ORG Říčany přináší všem cyklistům
skvělou novinku – profesionální nastavení
posedu pomocí 3D dynamické analýzy.
Unikátní metoda Retül vám umožní naplno si
vychutnat jízdu na kole.
Cyklosport ORG Říčany neustále sleduje vývoj
v cyklistice a světové trendy. Díky tomu může

svým zákazníkům přinášet zajímavé novinky.
Nyní představuje ve spolupráci s diagnostickým
centrem Scott jedinečnou technologii nastavení
posedu Retül, která využívá 3D dynamickou
analýzu a vždy vychází z individuálních
fyzických parametrů jednotlivce i jeho kondice.
Systém je jediný v ČR!
Přínosy optimálního posedu:
 zvýšení výkonu (efektivity šlapání)
 zlepšení jízdního komfortu
 snížení aerodynamického odporu
 snížení rizika zranění
Nabízíme individuální nastavení posedu na:
silniční kola, MTB 26´´, MTB 29´´,
TT + TRI speciály
Co vás čeká:
 vstupní rozhovor (jízdní styl, objem
tréninku, zranění…) včetně základního
testu ﬂexibility
 videozáznam jízdy před změnami
 umístění 8-mi LED diod snímajících
individuální parametry
 3D záznam za jízdy na trenažéru
(3 úrovně intenzity zatížení)
 vyhodnocení dat pomocí softwaru
a konzultace eventuálních změn nastavení
 nový 3D záznam jízdy na trenažéru pro
ověření správnosti provedených změn
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děti na zklidnění, posílení imunity, pro klidný spánek nebo pro radost. Čakrové esence si zde mohou
vybrat i dospělí. Zajímavý zážitek vás čeká již při
hledání „vaší“ správné čakrové esence.

Milé dámy, vybírejte
Dále si můžete, milé dámy, vybírat mezi úžasnými výrobky značek: Essential Care (pro velmi
náročné), Tauleto (luxusní vinná kosmetika),
aromakosmetika pro náročné Primavera, Farfalla, Elicay, Madara, Cattier a také velmi účinné
produkty z mrtvého moře Murnauers. Dále na
vás „čeká“ přírodní česká tělová kosmetika Boemi, Procyon. Pro děti je zde kromě Linea Bimbi
také italská kosmetika Derbe.
V obchodě objevíte i čaje v bio kvalitě od ﬁrmy Sonnentor a nádherné, ručně dělané sošky
andílků, které si vás okamžitě získají.

Voňavý domov
Pro milovníky vůní je zde velký výběr bytových parfémů či samotných difuserů od ﬁrmy
Milleﬁori, Abode Aroma, a katalytické lampy
Ashleich & Burwood. Vznik těchto lamp sahá
do minulého století, kdy byly používány především pro jejich dezinfekční účinky v polních
nemocnicích. Dnes lampy představují designové
bytové doplňky, které nádherně vypadají, voní
a také ničí plísně a bakterie.

Pro všechny
slečny a ženy,
které se rády líbí,
je tu připravena
australská
květinová
dekorativní
kosmetika Zuii.
Z 95 procent je
tvořena pudry
z květin a jejich
výtažky.
Motto značky
Zuii: Noste květy
na své tváři.
Kontakt: Obchod Natural Bodycare,
Černokostelecká 120, Říčany,
tel.: 734 730 524,
otevírací doba: Po-Pá: od 9.30 -12.30 hod.,
od 13.30 do 18.00 hod.

Váš osobní prodejce nemovitostí

Cyklosport ORG Říčany provedl
rekonstrukci oddělení cyklistického
oblečení, obuvi, brýlí a dalších doplňků.
Zákazníci se mohou těšit na moderní,
přehledné prostory a velký výběr zboží.
 změření geometrie nastavení nového
posedu pomocí ZINN scanneru
 vytvoření individuálního reportu
 celková doba analýzy 1,5 – 2 hodiny
Co s sebou:
Kolo, cyklistické oblečení, tretry
Ceník:
 990 Kč nastavení posedu na kolech Scott,
495 Kč na druhé a další kolo Scott
 3 500 Kč na kola jiných značek než Scott,
1 750 Kč na druhé a další kolo jiné značky.
Neváhejte a již nyní se objednávejte
na kontaktu: Cyklosport ORG Říčany,
Černokostelecká 118, tel.: 323 602 412,
323 605 663, e-mail: org@iol.cz.
Bližší info na: www.cyklo-org.cz

Ilona
Málková
NEMOVITOSTI Group s.r.o.
Areál Výstaviště čp. 67, 170 00 Praha 7

tel.: 725 823 443
malkova@nemovitostigroup.cz

Dobrý den,
Specializuji se na Váš region. Pokud
přemýšlíte o prodeji Vaší nemovitosti, ráda
Vás osobně navštívím a poradím. Přistupuji
ke každému klientovi dle individuálních
potřeb. Budu se těšit na setkání s Vámi.

Na prodej velmi pěkný patrový
rodinný dům. Kolaudace 2008
(ytong + dřevo, střecha: beternit),
Praha-východ, na okraji klidné
chatové oblasti.
Dispozice: 4 + kk, 120 m2,
cena k jednání 5 150 000 Kč
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Život v kraji

Metabolic balance pomáhá zhubnout
a upevnit zdraví

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. Také
nabízí vědeckou metodu
Anti-ageing, která
zpomaluje stárnutí
a zvyšuje kvalitu života.

„Mám radost, že metoda Metabolic balance pomohla
mnoha našim klientům, kteří nejen shodili nadbytečná
kila, ale také výrazně ozdravili svůj organismus,“
vysvětluje Magdalena Mikulandová. „Metabolic
balance funguje, protože nejde jen o krátkodobou,
pochybnou dietu, ale o vědeckou metodu.“
V čem spočívá metoda Metabolic balance?
Jde o unikátní program na úpravu látkové výměny, který byl sestaven na základě poznatků lékařů,
dietologů a odborníků na potraviny.
Každému jedinci je na základě zadaných osobních informací a laboratorního rozboru krevního vzorku
vytvořen individuální jídelníček.
Podle složení krve jsou do tohoto
plánu vybrány potraviny, které tělu
dodají látky potřebné k nastartování správného metabolismu. Jestliže
Metodu Metabolic balance
i Anti-ageing s velkými
úspěchy využívají i muži!

budete tento jídelníček a několik
jednoduchých pravidel dodržovat,
dojde k přirozené produkci hormonů včetně inzulínu, díky nimž se
vám sníží váha.
Jak dlouho program trvá a nehrozí jo-jo efekt?
„Program má čtyři fáze. V první
„Přípravné“ se tělo během dvou
dnů připraví na změnu, vyčistí se
střeva. „Přísná fáze“ trvá nejméně
dva týdny a klient se řídí výlučně
předepsaným jídelníčkem. V následné „Odlehčené“ se mohou
opatrně testovat potraviny, které se
doposud jíst nemohly. Klient sleduje, jak se změny odrazí na jeho
váze a zdravotním stavu. A poslední „Udržovací“ začíná ve chvíli,

Magdelena Mikulandová je odborný
poradce metody Metabolic balance.

kdy jste se svou váhou spokojeni.
Díky dodržování naučených pravidel a vhodnému výběru potravin si
můžete udržet dosažené úspěchy
i nadále a jo-jo efekt nehrozí.
Pomáhá tato metoda zlepšit
zdravotní stav?
Nesprávné stravování může nejen za nadváhu, ale také za spoustu
zdravotních problémů. Vysokým

Klienti mohou využít
tzv. Horkou linku na
zodpovězení dotazů
týkajících se metody
Metabolic balance.

tlakem, lymfatickými otoky a cukrovkou počínaje a třeba ekzémy,
bolestmi hlavy, únavou, nespavostí
a špatnou pletí konče. Metoda je
vhodná i pro klienty, kteří potřebují
přibrat a jsou bez energie a vitality.
Kontakt: Husova 6, Říčany,
tel.: 725 742 019.
Více informací najdete na
www.studioprozeny.cz.

Říčany – vyhledávané místo k bydlení
V různých odborných statistikách bývají
Říčany označované jako jedna z nejvíce
vyhledávaných lokalit pro rezidenční bydlení.
Setkali jsme se s Ing.arch. Jiřím Böhmem,
který navrhoval a projektoval několik
menších „developerských“ projektů
právě v Říčanech.
Jak dlouho působíte v našem
regionu?
Prvním mým projektem na
Říčansku byl projekt a následný autorský dozor při výstavbě
areálu Oáza Říčany. To bylo
někdy před 9 lety. Na základě
bližšího poznání Říčan a okolí
jsem se rozhodl do Říčan přestěhovat – nyní bydlím právě
nedaleko Oázy.
Jaké projekty v Říčanech
následovaly?
Kromě několika samostatných RD jsem v rámci činnosti
ﬁrem, kde jsem společník, projektoval menší „developerské
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projekty“ – první byly 2 viladomy
(v blízkosti nádraží), následoval
projekt dvaceti rodinných domů
v ulici 5.května, rozšíření areálu
Oáza Říčany o školicí centrum
a posledním projektem je právě
dokončená výstavba 10 RD v lokalitě „Marvánek“. Tento poslední
projekt je opravdu na „parádním“
místě – cca 300 m od náměstí a zároveň v klidné zastavěné lokalitě
v blízkosti lesů a rybníků. I v rámci Říčan lze najít rozdíly v kvalitě
lokalit – myslím , že mezi nejlepší
patří určitě právě lokalita „Marvánek“, odkud se všude dostanete pěšky a jste zároveň ve městě
a v přírodě.

Jsou vaši klienti spokojení
s bydlením v Říčanech?
Ano. Oceňují malebnou přírodu v okolí, snadnou dostupnost
s Prahou a širokou infrastrukturu
v Říčanech. Někteří jsou samozřejmě motivování i tím, že zde
mají příbuzenské vazby nebo tady
již v minulosti bydleli.
Více informací o tomto projektu a dalších
naleznete na www.rdvricanech.cz.

REALITNÍ PORADNA
Existuje právní norma, kde by bylo přesně speciﬁkováno, co všechno musí realitní
kancelář udělat pro své klienty v případě prodeje jejich nemovitosti? Chystám se
prodat domek, a chci si nejprve ověřit informace, abych při případném podpisu
smlouvy s realitní kanceláří znal svoje práva.
Milan K., Kutná Hora
Žádná právní norma neexistuje. Jako u jiných služeb je vždy důležitá smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem služby. Proto vždy doporučuji podepsat s realitní kanceláří smlouvu,
na kterou se při případném sporu můžete odvolat a kde jsou speciﬁkované povinnosti realitní
kanceláře. V dnešní době se realitní kanceláře předhánějí v nabídkách, co všechno pro zákazníka udělají zcela zdarma. Při výběru realitní kanceláře můžete dát na doporučení vašich známých
nebo si udělat prosté srovnání několika kanceláří při první informační schůzce. Byl bych velmi
obezřetný v případě, že makléř realitní kanceláře nepotřebuje podepsat žádnou smlouvu. To
můžete risknout při prodeji garáže, ale chcete-li prodat dům, tady již smlouvu vyžadujte.
Pokud Vy jako klient podepíšete výhradní smlouvu o zprostředkování prodeje vaší nemovitosti s jedinou realitní kanceláří, všechny služby s tím spojené jsou řešené v rámci provize.
Žádné další platby, kromě daně z převodu nemovitosti, by po vás kancelář neměla chtít. Stručně
řečeno od Vás se očekává pouze součinnost v situacích, kdy realitní kancelář nemůže jednat
sama. To se týká zejména prohlídek nemovitosti s případnými klienty, podpisu smluv kupních,
převod energií a předání nemovitosti do užívání kupujícího. Vše ostatní realitní kancelář dělá
sama. Stručný rozsah služeb je přibližně následující:
1. Nábor nemovitosti do prodeje – prvotní prohlídka nemovitosti makléřem, stanovení reálné
tržní ceny a následně po dohodě s majitelem stanovení prodejní ceny, pořízení fotograﬁí nemovitosti pro inzerci, předání podkladů potřebných pro prodej (podklady z katastru nemovitostí si
kancelář zajistí sama), sepsání zprostředkovatelské smlouvy.
2. Příprava zakázky k prodeji – ověření si podkladů převzatých od majitele nemovitosti
z veřejných zdrojů, zpracování textových a graﬁckých podkladů pro inzerci, příprava harmonogramu prodeje (marketingový plán).
3. Samotná realizace zakázky – zadání nabídky nemovitosti na realitní servery, do tiskové
inzerce, na vývěskové desky, letáky atd., organizování prohlídek nemovitosti se zájemci, průběžná
komunikace s majitelem nemovitosti, rezervace nemovitosti v případě vážného zájmu, příprava
podkladů pro sepsání kupní smlouvy nebo obdobných smluv za účasti právníka realitní kanceláře,
asistence při podpisu kupní smlouvy nebo obdobných smluv oprávněnými osobami, vypořádání
kupní ceny (pokud je tak dojednáno), doručení smluv na katastrální úřad, převod energií, vyhotovení daňového přiznání a zaplacení daně z převodu nemovitosti (pokud je tak dojednáno).
Výše uvedené služby vám mohou posloužit jako seznam věcí, které by pro vás realitní
kancelář měla učinit. Zároveň to může sloužit jako struční návod prodeje nemovitosti. Na závěr
ještě jedna rada. Postupujte při prodeji vždy uvážlivě a před podpisem jakéhokoli dokumentu si
ho vždy v klidu pečlivě přečtěte a případné nejasnosti si nechte vysvětlit.
Odpovídal František Vilimovský, jednatel realitní kanceláře EVROPA v Benešově
e-mail: benesov@rkevropa.cz, tel: 317 711 711

Připravte zahradu
na jarní probouzení

Dopřejte svému komínu odbornou
péči a sobě bezpečí!

V zahradnictví Alfík
v Louňovicích přes
zimu nezaháleli.
Majitelé navštívili
několik prodejních
výstav, aby zjistili,
jaké budou pro letošní
rok novinky a také aby pro vás nakoupili nové
zboží. Navíc se u Alfíka přes zimu pilně pracovalo.
„Aby se našim zákazníkům příjemně nakupovalo,
zrekonstruovali jsme naši prodejnu,“ prozradil
nám Petr Alfery. „Provozovna je nyní prostornější
a přehlednější a my doufáme, že se u nás bude
zákazníkům líbit. V březnu již můžete začít přemýšlet
o sadbě – u nás si můžete vybrat z široké nabídky
semínek a cibulovin. Také je čas přichystat zahrádku
na jarní probouzení. Přijďte a my vám rádi poradíme,
jak na to. Dobrou zprávu mám i pro zákazníky, kteří si
k nám chodili pro ryby – od března navážíme čerstvé
pstruhy,“ uzavřel pan Alfery. V březnu je nejvyšší čas
aplikovat postřiky proti kadeřavosti broskví
a meruněk, a také proti přezimujícím škůdcům.

Zima pomalu končí a s ní i hlavní topná sezóna, a to je optimální čas
provést kontrolu a vyčištění komína. „Z našich zkušeností mohu
doporučit, objednat si kominíka hned po skončení topné sezóny.
Zákazníci si mohou v klidu vybrat termín a budou mít příjemný pocit,
že už mají hotovo a nemusejí před zimou nic narychlo řešit,“
říká jednatel ﬁrmy Kominictví Pechlát, Bc. Michal Pechlát.
„Pokud si objednáte kominíka z renomované ﬁrmy, budete mít jistotu
dobře provedené práce. Budete předem vědět, kdy kominík přijde
a nemusíte se obávat nepoctivých řemeslníků, kteří bez objednání
zvoní u domů. A také se můžete předem připravit, aby kontrola
a čištění proběhlo podle všech náležitostí.“
Co všechno musíme před příchodem kominíka zajistit?
Před příchodem kominíka netopte a vypněte spotřebič. Zajistěte volný
přístup ke komínovým dvířkům a pokud je to možné, umožněte přístup
k celé trase průchodu komína domem, včetně půdy. Důležitou povinností
majitele objektu je zajistit kominíkovi bezpečný přístup k ústí komína.
Co to pro majitele objektu znamená?
Pokud je ústí komína na střeše, musí zajistit přístup tzv. výlezovým
okénkem nebo musí být střecha vybavena stupy na taškách. U komína
musí být namontována lávka. Pokud není zajištěn bezpečný přístup
na střechu a dojde k nějakému zranění jakéhokoli řemeslníka
na domě, může nést odpovědnost i majitel objektu.
Je náročné vytvořit ve střeše výlezové okénko nebo namontovat
střešní lávku?
Naše ﬁrma má velké zkušenosti a umíme odborně vytvořit výlezné
okénko ve střeše tak, aby do ní následně nezatékalo a také samozřejmě
umíme namontovat střešní lávky a nášlapy. Střechu v žádném případě
nepoškodíme. Zákazníci si mohou vybrat lávky různých rozměrů
a také barev, aby ladily se střešní krytinou.

Zahradnictví Alfík najdete
v Louňovicích u silnice Kutnohorská
(na první hrázi). Otevírací doba:
po-so: 9 až 17 hod., ne: 9 až 12 hod.,
tel.: 606 494 939, 723 516 513.

ezna!
Otevřeno od 5. bř

Kominictví Pechlát
poskytuje
na provedenou
práci záruku.

Kominictví PECHLÁT, s. r. o.,
Široká 214, Říčany,
tel.: 323 603 444, 777 212 321,
e-mail: info@pechlat.cz,
www.pechlat.cz
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Co nabízí Phoenix-Zeppelin
pro obce v našem regionu
Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., patří k významným ﬁrmám
v České republice (roční obrat společnosti se v posledních letech
pohybuje kolem 4 miliard Kč), ale i k důležitým zaměstnavatelům
v našem regionu. Velká část zaměstnanců společnosti, která má
své sídlo na dvanáctém kilometru dálnice D1, žije na Říčansku.

V systémech zabezpečeného
napájení JSME JEDNIČKA!
•
•
•
•
•
•

Realizujeme nouzové a ostrovní zdroje elektřiny a tepla
Používáme výhradně elektrocentrály a motory Caterpillar, Perkins a MWM
Máme vlastní systém analýzy provozní spolehlivosti
Generátory Phoenix-Zeppelin mohou používat různé druhy paliv, včetně
směsí kapalina-plyn
Zlaté medaile MSV Brno – produkty vlastního vývoje Phoenix-Zeppelin
Spolupracujeme s předními technickými univerzitami

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. • Lipová 72 • 251 70 Modletice • www.p-z.cz
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Společnost Phoenix-Zeppelin je
známa především svou nabídkou
stavebních a zemních strojů, manipulační techniky a také veškerých
služeb k těmto strojům. Stále více
spokojených zákazníků získává společnost Phoenix-Zeppelin také v oblasti energetických systémů. O službě ENERGENCY, což je v podstatě
zajištění dodávky elektrické energie
v mimořádných situacích, jsme psali zhruba před rokem.
Jaké novinky nabízí Divize
Energetických systémů,
jsme se zeptali Karla Kuchty.
„V roce 2011 přijala naše společnost důležité rozhodnutí. Rozšířili
jsme naši nabídku o zdroje elektrické a tepelné energie. Tyto zdroje,
které nabízíme pod obchodní značkou BOOMEL®, umožňují nejlepší využití energie v palivu. Generátor vyrábí nejen elektrickou energii,
ale zachycené teplo ze spalin nebo
z bloku motoru můžeme využít pro
dodávku tepla do domácností a provozů, nebo k výrobě teplé vody.“
Tato zařízení jsou známa jako
kogenerační jednotky.
V čem je BOOMEL jiný?
Neomezili jsme se jen na spalování zemního plynu. Naše generátory jsou schopny zpracovat i alternativní paliva, včetně směsi kapaliny
a plynu. Prováděli jsme experimenty s rostlinnými palivy, odpady
z chemické výroby, i s použitým
fritovacím olejem. Pro každé palivo
je samozřejmě nutné jiné naladění
motoru, ale zatím jsme vše zvládli.
Říkáte, že BOOMEL dokáže
zpracovat i směs kapaliny
a plynu. K čemu je to dobré?
Představte si třeba nemocnici,
nebo banku, která má někde v suterénu instalovaný nouzový zdroj.
Tento zdroj naprostou většinu svého
života čeká, až přijde výpadek proudu. Je to mrtvá, nevyužitá investice.
A k běžné výrobě elektřiny se použít nedá, protože nafta je příliš
drahá. Ale ve chvíli, kdy najdeme
levnější palivo ( a to je právě směs
s plynem) už můžeme toto zařízení
použít pro běžnou výrobu, např. pro
vykrývání odběrových špiček.

Proč kotle
?
Kvalita a skvělá cena

Uhelné sklady
Strančice

Česká značka TOPmax® nabízí široký výběr
automatických i běžných přikládacích kotlů na
uhlí, brikety, uhelný prach, dřevo, pelety, štěpku. Vybrat si můžete malé, ekonomicky úsporné
kotle určené pro chaty a malé domy, a střední
a velké velikosti, které pohodlně vytopí každý
objekt – dům, tělocvičnu i průmyslové objekty.
Proč jsou české kotle TOPmax mezi zákazníky tak oblíbené, jsem se zeptali obchodní
ředitelky pro Prahu a Střední Čechy paní
Dvořákové.
Nabízíme bezkonkurenčně nejlevnější ceny.
A zaručenou kvalitu, která je dána pětatřicetiletou tradicí. Naše kotle mají dlouhou životnost,
procházejí několikastupňovou výstupní kontrolou
a poskytujeme na ně až pětiletou záruku. Splňují
přísná kritéria EU a díky propracovanému elektronickému systému zaručují dokonalé spalování,
vysokou účinnost a nízké emise ve spalinách. Zákazníci si mohou vybrat z široké nabídky kotlů
s ručním přikládáním, automatické na uhlí, automatické univerzální nebo automatické na pelety.
Všechny výrobky v těchto řadách mají kvalitní
ocelové, dokonale odizolované těleso, litinové
Pod značku TOPmax® patří rozsáhlá nabídka
zařízení. Kromě kotlů to jsou zásobníky
a ohřívače vody, akumulační nádrže a další.

BAZÉNY

Výhradní dovozce kvalitního
ledvického uhlí z dolu Bílina
Využijte velkých slev v dubnu,
květnu a v červnu.
KONTAKT: Josef Dvořák,
Hrdinů 381, Strančice,
tel.: 323 640 122, 777 300 206.
hořáky, vodní rošt a další vybavení. Stačí navštívit naše přehledné webové stránky, kde jsou
vlastnosti každého kotle popsány. Nebo navštívit
prodejnu TOPmax ve Strančicích, kde vám ochotně poradí naši technici.
Je topení těmito kotli ekonomicky výhodné?
Oproti elektřině či plynu určitě. Navíc díky
automatickému dávkování paliva stačí „přiložit“
jednou za čtyři až pět dní, což je velice pohodlné.

JARNÍ
SLEVY
PALIVA

Dokonalý servis pro zákazníky
 Naši technici kotel odborně nainstalují,

spustí a nastaví zařízení, tak aby vyhovovalo
požadavkům klienta.
 Možnost servisního zásahu
už do 48 hodin od nahlášení.
Kontakt: Obchod TOPmax,
Hrdinů 381, Strančice, tel.: 724 364 360,
602 330 603, www.topmaxpraha.eu

Při nákupu kotle TOPmax

získáte 5% slevu
na nákup uhlí
během celé záruční lhůty

A ZA
STŘEŠENÍ

www.azrelax.cz

ZAHRADNÍ BAZÉNY PRO KAŽDÉHO
fóliové — na míru — plastové — dřevěné
AZ-RELAX spol. s. r.o., Černokostelecká 480, 251 01 Říčany,
tel./fax: 323 601 980–1, mobil: 774 409 999, e-mail: azrelax@azrelax.cz
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Řádková inzerce
Cukrárna ve Strančicích
zahajuje již 9. sezónu v sobotu 3. 3. 2012.
Otevřeno každý víkend 10-11.30
a 13-17 (od května též čt a pá)

www.cukrarna-strancice.cz
nebo 602 875 774
V objektu nad cukrárnou viz též:

www.stranicekskolicka.cz
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KVETINY
A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
Alena Šmídová

* Vázání
* Aranžování kvetin
* Suchá vazba a svatby
tel.: 323 660 136
mobil: 736 648 639
Choceradská 300, Mukarov

 Profesionální harmonikář
nabízí kvalitní
produkci pro Vaše
společenské akce
– oslavy padesátin,
šedesátin apod. Více info
na www.duotandem.cz
GSM: 737 417 055

HODINOVÝ
MANŽEL!
Drobné
i větší
opravy

Martin Svoboda

Tel.: 777 832 084
E-mail: info@vasnabytek.cz
www.vasnabytek.cz
IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

DŮM NÁBYTKU
Černokostelecká 555, Říčany, tel.: 323 602 684,
e-mail: nabytek@nabytekpraktik.cz

ZAJISTÍME VÁM EXTRA NÍZKOU SAZBU PŘI VAŠEM
REFINACOVÁNÍ.

Adresa naší nové pobočky:
Ing. Zuzana Klomínková
17. listopadu 51, 251 01 Říčany u Prahy

Přijmu ještě jednu kolegyni pro tuto pobočku, více info na
webu www.karieraprozeny.cz

Prodej: Písky, drtě, recykláty,
zemina tříděná, zahradní substráty

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz

PODLAHÁŘSTVÍ

Montáž PVC, koberců,
plovoucích podlah
Renovace parket
a dřevěných podlah.
Broušení, tmelení, lakování

603 510 800

BETON Strančice s. r. o.
Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek
Svojšovice 27
251 63 Stránčice
Tel: 323 640 900
Fax: 323 640 966
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608 802 019

Máte trvalé bydliště na Říčansku a splácíte hypotéční úvěr?

ZEMNÍ PRÁCE,

autodoprava, kontejnery,
odklízení sněhu
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v domácnosti.
práce
u vás doma
i na chatě.
Tel.:

a mobilu 608 520 684.
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 Kurz základní poslušnosti
pro všechna plemena psů
i kříženců pořádá ZKO Říčany na
cvičišti ve Strašíně od 1. 4. 2012
Informace: pí Kosanová
733 676 172
v domácnosti a na zahradě, mobilita
podmínkou. tel. 323 605 123
 Obkladačské práce
a ostatní stavební činnost
ve vysoké kvalitě. Tel: 603 853 307,
kosnar4@seznam.cz
 Ped. psych. poradna přijme spec.
pedagoga s praxí v poradenství pro
pracoviště Strančice. Nástup ihned.
CV na adresu
poradna@pppprahavychod.cz
 Potřebujete půjčit až 150 00 Kč?
Proﬁ credit je tu pro vás, 603 874 107,
capjan1460@seznam.cz
 Pronajmu byt – střešní nástavbu –
2+1 70 m2 v Říčanech Radešovicích.
Částečně zařízený. Škola, školka, les,
bus 5-10 min. Tel.: 608 880 058
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KUCHYNĚ A NÁBYTEK

Ŷ Zakázková výroba z lamina, MDF a dýhy vč. lakování – i do vysokého lesku
Ŷ Materiály značek Technistone, Corian, Egger, Thermopal, Eurolight, Glunz,
Kronospan, Polyform, Hettich, Blum, Graz, Effegibrevetti, Peka, Wireli, Mivokor, Franke a další
Ŷ Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací stěny, postele
Ŷ Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů od patnácti značek
a dalších doplňků dle požadavků zákazníka vč. přípravy elektro a vodoinstalace

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz
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VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ
ZALESŇOVÁNÍ
VYKÁCENÝCH PLOCH
TEL.: 602238849
www.broukal.cz
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Obkladačské a ostatní stavební
práce, štuky, sádrokarton,
omítky, pokládka podlah,
malířské práce,
bytová jádra.
Václav Košnar – 603 853 307

kosnar4@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.

betonárka

 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
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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

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

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE - SOFTWARE

 POČÍTAČE
 PRODEJ A SERVIS

Radost z cestování.

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

STAVBY

 MODERNIZACE PC
 PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769, 251 01 Říčany
tel: 323 604 238, mobil: 603 486 362
info@zavacomp.cz

rekonstrukce a zateplování
Tel. 602 183 054

Radost z cestování si užijete s jarním servisem

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

www.zavacomp.cz

Jarní servis
Volkswagen 2012.
Volkswagen pro vozy starší 5 let. Aktuální

Tel. 312 315 211

nabídka Economy dílů, výhodných servisních

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

úkonů, letních pneumatik a jarní servisní
prohlídka v našem autorizovaném servisu vám

Tel. 312 315 212

určitě udělá radost.

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Nabídka platí 1. 3. - 5. 5. 2012!

Tel. 312 315 213
Podporujeme projekty neziskových organizací

Servis 7 dní v týdnu, Po-Ne 7:30 - 19:30 hod.

www.procestavby.cz

Náhradní vůz v případě víkendové servisní
prohlídky ZDARMA.
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Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen TUkas a.s.
Štěrboholská 391, 102 00 Praha 10, Tel.: 272 072 219, E-mail: servis@vw.tukas.cz, www.tukas.cz

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

=

=VX[J_\To\^MX_o_zWJ
=TUXKo\Tb=_JUJÃ\To\UR_X_RLN
=\Ø[X_v\YNLRJUR]b=MX[]bJcoT^\Tb
4^]WXQX[\To"!5X^«X_RLN ""
989*"
<87.C*?º.78

=

KOMÍNY

7tFDISPNZ
)"-"
%¹MOJDF%
&YJU

Stavebnicové komínové systémy

za 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

TSP
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Cena s DPH 20% - KOMÍN DN 200 mm, odbočka 90°:
Výška H= 6 m: 13 200 Kč H= 8 m: 17 235 Kč
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www.kominy-kominy.cz, 602 532 117
Nová Lipová 638, Velké Popovice

INSTALKLUB
Vančura

Tel.: 603 525 617

Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com
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Dolnis s.r.o.
Mukařov
váš prodejce vozů KIA

www.dolnis.cz

PŘEDSEVZETÍ?
Splňte je
klidně
i v březnu!

– zheudbmnokuitlo
s
– vozítspožleenčuno7sxti
d
– koovuépitauto
n 7letou
se ukou!
zár
Při koupi nového vozu
u autorizovaného prodejce
Dolnis v Mukařově získáte:
 3 roky pravidelný servis ZDARMA
 7 let kondiční prohlídky ZDARMA
Dolnis s.r.o., autorizovaný prodejce a servis vozů KIA,
Choceradská 236, 251 62 Mukařov,
tel.: 323 660 328, mobil: 774 20 20 91,
e-mail: dolnis.prodej@dolnis.cz,
otevírací doba: Po - Pá: 7:00 - 18:00 So: 8:00 - 12:00.

TRAVEL CARD
Ubytování zdarma
v evropských hotelech!
Procestujte Evropu
s vozem od s Autoleasing!
www.sautoleasing.cz

