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9 Manželé Eva a Václav Hudečkovi z Mnichovic - bývalá slavná gymnastka 

Bohumila Řešátková z Ondřejova - jarní fejeton Václava Větvičky ze Štiřína 

- přehled akcí kulturních, sportovních i pro maminky s dětmi 
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úVODNÍK
Milé čtenářky a milí čtenáři!

Sedíme tak u Evy a Václava Hudečkových. On 
má na nohou papuče s nápisem Pán domu a je 
neobyčejně noblesní. Ona nám připravuje po-
hoštění (místo cukru kakao se skořicí, moc dob-
rý nápad) a je neobyčejně noblesní. Je den 
před hlasováním o důvěře vládě. Shodujeme se 
v tom, že je smutné volit MENŠÍ ZLO. Často 
jsme my voliči, rodiče, klienti a občané drženi 
v šachu zaklínadlem „Přece nechcete, aby …“ 
(…tady zase vládli komunisti, … holka zůstala 
na ocet, … tvé dítě dostalo nějakou nemoc atp. 
atp.). A volíme politiky ze strany fialových jen 
proto, že nechceme ty tyrkysové, občas se smíří-
me s rodinnými vztahy na hranici domácího ná-
silí, tolerujeme, že starosta trochu krade, pro-
tože ten druhý by kradl ještě více, a kupujeme 
drahé zbytečnosti, které pumpujeme do svých 
dětí v naivní víře, že je před čímsi ochrání… 
Eva Hudečková završí debatu známým a výstiž-
ným „Než nadávat na tmu, zapalme každý aspoň 
jednu svíčku“. V tu chvíli si uvědomím, že i pro-
to tu je naše Zápraží, rádi vybíráme mezi men-
ším a větším DOBREM, které nás potká v na-
šem regionu. 
Pokud něco ve vaší obci chybí a máte pocit, že 
vám mohou pomoci finance z fondů EU, pře-
čtěte si naše stránky MAS (místní akční skupina 
Říčansko) na straně 14 a 15 nebo MASku rov-
nou kontaktujte. Na straně 5 a 13 vám pomů-
že naplánovat váš volný čas přehled akcí, ty se 
konají v různých kulturních a sportovních cen-
trech regionu. O tom, jak vznikalo takové cen-
trum v Ondřejově, se více dovíte v rozhovoru 
s Bohumilou Řešátkovou, naší bývalou repre-
zentantkou v gymnastice (strana 8 a 9). Zklid-
ní vás slovo faráře a tělo správně narovná slo-
vo fyzioterapeutky (strana 18). Dvoustrana pro 
„náctileté“ přináší mimo jiné návod Jana Kotr-
by, jak se mladí mohou vyhnout drogám a jiným 
nástrahám. Mimochodem, drogy jsou pro ně 
hmatatelnější zlo než všechny strany červených 
a tyrkysových dohromady.  Jaro na naše stránky 
pustí fejeton Václava Větvičky ze Štiřína (stra-
na 10) či květinové sudoku (stana 21). A ra-
dost ze života ve svém mnichovickém domeč-
ku na nás dýchnou manželé Hudečkovi (strana  
6 a 7). Jsou spolu už přes třicet let a jsou neo-
byčejně noblesní.
Příjemné jarní čtení, za měsíc jsme tady zase.

Vaše sousedka
Dita Fuchsová

Šéfredaktorka Zápraží

4 – 5  Dění kolem nás (hasiči, skauti,   
 vodáci, sport, akce v regionu)

6 – 7  Rozhovor (Eva a Václav Hudečkovi   
 z Mnichovic)

8 – 9  Rozhovor a rady jak se udržet fit   
 (s Bohunkou Řešátkovou z Ondřejova)

10  Větvičky parku štiřínského zámku

11  Drobotina (mateřská centra v Mnicho- 
 vicích, Kostelci n.Č.L., Radimovicích  
 a v Českém Brodu)

12 – 13  Kultura (říčanská Kotelna, ZUŠ   
 Říčany, kulturní akce)

14 – 15  Informace z Místní akční skupiny   
 Říčansko

16 – 17  Studentské stránky (Jak se vyhnout   
 drogám, Fejeton studenta o EU)

18  U jednoho stolu (farář, fyzioterapeut - 
 ka, vzkazy spoluobčanům)

19  Kořeny (obec Tehov a Čistý Ladův   
 kraj)

20  Dění kolem nás (Středisko prevence   
 radí, Přijímačky na ZŠ)

21  Květinové sudoku

28  Adresář firem

29  Řádková inzerce

31  Ohlasy na ZÁPRAŽÍ

32  Křížovka a sudoku
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Daniel Kvasnička
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Členové  Sboru  dobrovolných hasičů 
v Mukařově  jsou s výsledky své činnosti v loň-
ském roce spokojeni. Podařilo se jim vybavit 
zásahovou jednotku špičkovými  obleky Fénix 

III a zakoupit zvukovou techniku. Činnost sbo-
ru celoročně podporují nejen Obecní úřad ale i   
poskytovatel zásilkových služeb DPD  a firma 
prodávající spojovací materiál K2L. 
Jednotka vyjížděla během loňského roku k 23 
zákrokům.  Poprvé hned na Nový rok do Srbí-
na, kde hořela budova diskotéky Kravín. Čty-
řikrát doMukařova, jednou do Říčan a a Doub-
ku. Kvalitní práci odvedla při likvidaci požáru 
lesa, rodinného domu,  dopravních nehodách 
i úniku chloru v  Popovicíc i při odstraňování 
následků větrných smrští.
Členové  se rovněž zúčastnili námětových cvi-
čení, Memoriálu Míly Dlabače a okrskové 

soutěže v Klokočné, kde získali 1. a 3. mís-
to. Ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů 
Praha- východ  uspořádal sbor praktickou pří-
pravu pro 15 zásahových jednotek obcí, kde se 
jednotce se podařilo obhájit prvenství z loňské-
ho roku.
Sbor se zaměřuje i na činnost mladých hasičů. 
Ti se zúčastnili soutěže v uzlování  Mukařovský 
uzel. Družstvo starších žáků a jednotlivci v ka-
tegorii dorostu se zúčastnili okresního kola sou-
těže mladých hasičů Plamen. 

SDH Mukařov

„Nad Sicílií se pomalu stmívá, jsou tu ale lidé, 
kteří ještě nejdou spát…“

Atmosféru italského jihu si na vlastní kůži  pro-
žilo  18. března  142 kluků a holek ve věku 
mezi 9 a 15 lety.  Již počtvrté se na jeden večer  
staly členy nejvlivnějších mafiánských rodin - 
Cosinovců nebo Tatagliovců, či se připojili na 
stranu strážců pořádku Carrabiniere. Před bý-
valým říčanským kinem se konala velká měst-
ské hry pro děti MAFIA, kterou opět přichys-
tali říčanští skauti. Malých i větších „mafiánů“ 
se letos sešel rekordní počet, pětkrát více než 
v roce 2005, kdy skauti zorganizovali MAFII 
poprvé.
Úderem páté hodiny, se na scéně konečně ob-
jevili šéfové mafiánských rodin a velitelé poli-
cie. Novopečení mafiáni i policisté se dozvědě-
li pravidla hry. Ve městě se nacházeli čtyři sta-
noviště s dealery různého zboží. Úkolem ma-
fiánů bylo propašovat  co nejvíce zboží, které 
získali od dealerů. V tom se jim ale snažili za-
bránit policisté.
Po vysvětlení pravidel každá skupinka ješ-
tě chvíli promýšlela taktiku. Za pár minut se 
to ale již v říčanských ulicích hemžilo mafiány 

– pistolníky, pašeráky i šéfy rodin, kteří se sna-
žili propašovat co nejvíce papírků, představují-
cích zboží. Činnost jim znesnadňovali policis-
té,  číhajícíi za každým rohem. Náhodní kolem-
jdoucí byli svědky akčních honiček, za které by 
se nemuseli stydět ani hrdinové z televizních se-
riálů. Po dvouhodinovém vyčerpávajícím boji 
byl konečně znám vítěz. Mafiánská rodina Ta-
tagliovců  získala 450 bodů a umístila se  před 
policisty s 442 body a konkurenční rodinou Co-
sinovců, která propašovala zboží za 438 bodů. 
Vítězové i poražení si odnesli sladkou odměnu 
a určitě i vzpomínku na zajímavý zážitek. 
Hlavní organizátor celé akce, vedoucí skautů 
Jirka Kočí v krátkém rozhovoru přibližuje po-
zadí celé akce:
•  Jirko, co tě před čtyřmi lety vedlo k tomu 
uspořádat v Říčanech městskou hru pro 
děti? 
 Nabídka aktivit pro volný čas dětí je v dnešní 
době určitě bohatá. Myslím ale, že chybí akce, 
které dávají dětem příležitost seznámit se s vrs-
tevníky a něco společně prožít. Mafií jsme se 
pokusili tuto „díru“ alespoň trošku zaplnit.

•  Proč jste jako téma hry vybrali právě 
prostředí mafie?

Prostředí mafie nám přišlo jako zajímavý 
a atraktivní symbolický rámec, který by mohl 
zaujmout velké množství dětí. 
•  Co je cílem akcí podobných Mafii?
Chceme především ukázat dětem, že volný čas 
se dá trávit i jinak než o samotě hraním počí-
tačových her. Prostřednictvím podobných akcí 
dostávají děti příležitost prožít si tu „jinou mož-
nost“ na vlastní kůži. 

•  Mnoho dětí se ptalo, jestli se v blízké 
době bude konat nějaká podobná akce?
Se skauty se určitě chystáme uspořádat Mafii 
i příští rok. Ti, kteří by se rádi zúčastnili po-
dobné akce dříve, nebo se letošní Mafie z ně-
jakého důvodu nemohli zúčastnit, nemusí če-
kat až na příští rok. Podobné hry a spoustu dal-
ších zajímavých akcí mohou zažít, když se při-
jdou podívat k nám do oddílu. Kdo chce vědět 
víc, může přijít na zkoušku na některou schůz-
ku. Více informací naleznete také na našich 
webových stránkách www.skaut-ricany.cz

Za rozhovor děkuje Zuzana Kalná

MAFIA 4

MUKAŘOVŠtÍ HASIČI BIlANCOVAlI  
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4. dubna od 18 hodin pořádá Sdružení Zleni-
ce, Hotel S.E.N. Senohraby a Obec Senohraby  
IV. Besedu o Zlenicích hradě v Kongresovém 
centru hotelu S.E.N., Senohraby.
Program:
Tesáky a problematika jednobřitých zbraní stře-
dověku a raného novověku, přednáší Mgr. Petr 
Žákovský (Ústav archeologie a muzeologie, FF 
MU Brno)
Obléhání českých hradů očima archeologie, 
přednáší Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. 
(Archeologický ústav AV ČR)
I více na: info@zlenice.cz, Tel: 774 124 359, 
www.zlenice.cz

5. dubna Nedělní pochod s Líbou po trase: 
Kostelec n.Č.L. – Šembera – Doubravčice – 
Kozojedy. Délka pochodu 15.5 km. Odjezd au-
tobusem č. 381: Praha Háje 8.00 hod., Říčany 
k žel. st. 8.21 hod. Zpět autobusem z Kozojed. 
Klub českých turistů Říčany – Radošovice. 
Zájemci o pochod prosíme o potvrzení účas-
ti alespoň 3 dny předem na tel. 723  513 431 
u paní Rohoškové.

12. dubna od 15 hodin pořádá občanské sdru-
žení Pro Srbín Tradiční velikonoční jarmark na 
návsi v Srbíně. Součástí jsou dílničky pro děti 
a občerstvení.

18. dubna od 14 hodin vyrazí Koloběžkový zá-
vod pro děti, mládež i dospělé v Louňovicích. 
Start najdete za II. hrází vlevo. Závod  se jede 
na čas, helmy  pro všechny zcela povinné!  Těm 

nejmenším je určena  kategorie odstrkovadel  
Trasa vede  po asfaltové  staré silnici se zá-
kazem vjezdu kolem rybníka k Vyžlovce. Pro  
všechny  v  cíli drobná odměna, diplom.
19. dubna se na ranči El Paso ve Svojeticích 
koná klubová výstava, kterou pořádá Klub cho-
vatelů psů leonbergerů ČR. 
Více na www.leonberger.cz

23.-27. dubna pořádá Centrum pro rodinu Svě-
týlko Salesiánského hnutí mládeže bezplatnou 
burzu ošacení.  Kde: Klubovny SHM, V Bytov-
kách 803, Uhříněves
Kdy: čtvrtek 23. 4. Od 9.00 do 12.00 hodin, 
15.00 – 17.00 hodin sběr, pátek 24. dubna   
9 – 12, 15 – 17 hodin sběr, pondělí 27. dubna 
9 – 12hod., 15 – 17 hod. burza. Nabídněte čis-
té oblečení, obuv, která se vám momentálně ne-
hodí, a přijďte si také vybrat, co vám padne do 
oka – ZCELA ZDARMA!
Více na: tel.267711124, 739986515, 
www.shm.cz/uhrineves

25. dubna Krajinou Barona Ringhoffera pěš-
ky i na kole, od 9.30 sraz Mirošovice, železnič-
ní stanice, odměnění v cíli Kamenice do 17.00. 
Délka trasy 20 km.

Mnichovice:
4. a 5. dubna Velikonoční beránek. Poslední 
akce zimní sezóny ve velkém srubu na úvod ve-
likonočního týdne. Jehněčí a kůzlečí speciality, 
první ochutnávka domácího kozího sýra! Pořá-
dá Šibeniční vrch (tel.: 323 640 975)

9. dubna Velikonoce v Informačním cent-
ru. Každé dítě, které přijde  namalovat obrá-
zek s velikonoční tematikou, dostane sladkou 
odměnu
30. dubna Čarodějnice pod šibenicí. Pálení ča-
rodějnic na nejtradičnějším místě Mnichovic, 
první posezení na terase s grilovanými steaky 
a živou hudbou, hraje country skupina „HRÁ-
ČI“. Pořádá Šibeniční vrch (tel.: 323 640 975)

Hrusice:
V sobotu 25. dubna od 19 hodin pořádá 
v hrusické sokolovně Obecní úřad v Hrusicích 
divadelní představení  „Zkrocení zlé ženy“ od 
Shakespeara . Hrají herci divadelního souboru 
„Divadlo na baterky“ z Prahy. Vstupné: dospě-
lí 50,-Kč, děti zdarma.

Muzeum Josefa Lady:
13. dubna Velikonoční pondělí, vstupné zdar-
ma za vlastnoručně vyrobené velikonoční vajíč-
ko, prohlídka s velikonoční slepičkou
30. dubna Rej čarodějnic.  V 17 hodin slet ča-
rodějnic, v 18.00 hodin slavnostní upálení ča-
rodějnice, možnost vytvořit si vlastní čaroděj-
ničku ze slámy, večerní prohlídka s místními 
čarodějnicemi – Kanimůrou a Kačimůrou, hry 
a soutěže pro malé i velké, možnost opékání 
buřtů a příjemného posezení u ohýnku – vstup 
volný

AKCE V REGIONU

AKCE VODÁCKÉHO KlUBU 
18. dubna Den Země úklid přírody v Říčanech

22. května Exkurze po kempech před hlavní 
akcí Berounka 2009

6. června Dětský den na koupališti Marvánek

27. června Oprava vodáckého vybavení  klubu

5.-16. srpna Hlavni akce, putování na lodích po 
řece Berounce. Může jet ten, kdo umí  plavat, 

má rád pobyt v přírodě a oželí trochu pohodlí, 
případně se chce naučit jezdit na lodi, je mu 10-
15 let a podá písemnou a závaznou  přihlášku 
na  adresu klubu do 30. června. Bližší informa-
ce podává Jiří Dvořáček mob. 606 756 178. Po-
čet účastníků putování je limitován počtem lodí, 
maximum je 27 vodáků včetně šesti vedoucích.

Více na www.vodaciricany.cz

Celý podzim a pak až do konce března panuje té-
měř každý víkend v říčanské Sportovní hale po-
někud zvláštní atmosféra. Scházejí se zde mla-
dí fotbalisté, aby sehráli turnajová utkání, která 
tu už dlouhá léta pořádá Karel Masopust z po-
věření FK Říčany. Několikaletá tradice prosla-
vila turnaje široko daleko. Přijíždějí nejen celky 
z blízkého okolí, ale i pražské týmy a to Sparty, 
Slávie, Motorletu, Bohemians, které měří síly 
především s družstvy nejen domácích Říčan, ale 
i Babic, Dobřejovic. Jesenice, Uhříněvsi, Dub-
če, Velkých Popovic, Kunic, Benešova, pros-
tě odevšad. Důvod je celkem jasný. Fotbalis-
té, byť hodně mladí, potřebují kromě tréninků 
také hrát. Prostředí říčanské haly je optimální. 
A tak kluci z minipřípravek, přípravek, mlad-
ších i starších, stejně tak jako mladší žáci, či 
starší žáci předvádějí své umění. 
„Je to radost pohledět, co ti převážně šestile-
tí, ale i starší špunti předvádějí,“ libuje si hlav-
ní organizátor a ředitel turnajů Karel Masopust 
a hned dodává: „Mnozí toho z fotbalového umě-
ní ovládají už hodně, ale nejcennější je s jakým 
zápalem se vrhají do soubojů. Kde snad chy-
bí více techniky, nastupuje obrovské nasazení, 
chuť do hry a zápal, který by jim mohli závidět 
mnohem starší hráči. Svědčí to o dobré práci 
trenérů a vedoucích. A proč k nám všichni rádi 
jezdí? To je docela snadná odpověď – je tady 

solidní organizace, vý-
borné prostředí a dob-
rá atmosféra, jen záze-
mí by mohlo být lepší.  
Obrovská škoda je, že 
se u nás obecně pořá-
dá tak málo turnajů pro 
mládež. My tady v Ří-
čanech už máme svoji 
tradici a hodláme v ní 
i nadále pokračovat,“ 
dodává.
Zažil jsem onu zvláštní 
atmosféru osobně, při 
několika víkendových 
turnajích. Na tribunách 
sice sedávají převáž-
ně rodiče, sourozenci, 
a prarodiče hráčů. Víte, jak dokážou povzbuzo-
vat? Nejvášnivějšími fanynkami jsou babičky. 
Prožívají přímo bytostně nejen každý zápas, ale 
každou akci a neustále skandují. Dokonce i spí-
lají rozhodčím, komentují každý zásah a nedej 
Bože, aby někdo srazil jejich vnuka na zem. To 
pak vstávají, křičí a některá slova, která vysí-
lají směrem k viníkovi jsou nepublikovatelná. 
Nikdo jim to ale nemá za zlé. Je to v zápalu 
boje a svými hlasivkami a kadencí slov předčí 
i mnohdy nadšené a často i rozzuřené otce. 

Ovšem takový je fotbal a ten v říčanské hale 
nese všechny znaky této nejrozšířenější kolek-
tivní hry světa. Dá se říci, že na zimních tur-
najích, které skončily posledním březnovým ví-
kendem, se rodí nová garnitura fotbalistů z na-
šeho okolí. A v tom je jedna z největších hodnot 
těchto turnajových zápasů, za které organizáto-
rům patří mnohostranný dík.

Text a foto Jan Kotrba

KDyž FANDÍ I BABIČKy  

Dění kolem nás Dění kolem nás



Spisovatelka Eva a houslista Václav Hudečkovi 
jsou už třicet tři let spokojení ve svém domečku 
v Mnichovicích. "Je tu klid, já v prvním patře 
cvičím, Eva dole může psát a ani o sobě neví-
me," říká Václav. Zajímalo mě tedy:   

Jak jste se ocitli v Mnichovicích, jak se vám 
tady bydlí, kam rádi chodíte, jaká jsou pozi-
tiva a negativa bydlení za Prahou, jaké jsou 
vaše sousedské vztahy?
Eva: Já i můj muž jsme prožili část dětství na 
venkově, oba pamatujeme dobu, kdy česká 
městečka a vesnice byly nevýslovně malebné 
a harmonicky sladěné s okolím, kdy příroda to-
lik netrpěla ničivými zásahy. Snad z touhy po 
tom mizejícím světě, jsme si přáli žít v krajině 
mezi stromy, na vzduchu, který voní květinami, 
posečenou trávou a spadaným listím, 
pod nebem nezamořeným smogem. Po 
svatbě jsme si koupili za Prahou do-
mek se zahrádkou, postupně jsme ho 
upravovali a velebili, naplňovali jsme 
své představy o jeho kráse, účelnosti 
a pohodlí. Domov je chráněné území, 
tišina duší, kde žijeme, pracujeme, trá-
víme chvíle se svými blízkými a s přá-
teli. Ti nejmilejší z místních bydlí na 
protějším kopci, známe se přes tři-
cet let, brzy půjdeme na křest jejich 
vnoučka. Je nádherné,  když vás s lid-
mi pojí dobré vztahy, které přetrvají 
bez úhony i horší časy, když můžete 

říct, že někoho máte rád i po čtyřiceti či pade-
sáti letech. Láska a přátelství dávají životu ne-
změrnou cenu.        
Václav:  Další důvod „útěku“ na venkov byl 
i ten, že vzhledem k mému „hlučnému“ povo-
lání a v případě Evy naopak k práci vyžadující 
klid, jsme moc možností neměli. Máme vlast-
ně naše přechodné venkovské bydliště vícemé-
ně jako svojí pracovnu.

Jak zvelebujete vaše bydlení, jste kutilové, či 
zahradníci?
Eva: Nejsme kutilové, nemáme na to vlohy, 
ani čas. Ale máme jasnou představu, o tom, co 
chceme. Obdivujeme šikovnost a profesionalitu 
jiných lidí, jsme uznalí k dobře odvedené prá-
ci. Hodnotná práce je znásobená radost, zvlášť, 

když jste párkrát poznali, jaké trable a staros-
ti přináší šlendrián. Naštěstí známe v okolí vý-
borné řemeslníky, na které se kdykoliv můžeme 
obrátit. O naší zahrádku pečuje Mistr zahrad-
ník, před jehož dílem nezbývá, než smeknout. 
Na jaře se okolí našeho domu promění v čarov-
nou říši květů, při každém odjezdu je nám líto, 
že o tu pohádku přicházíme. Strašně rádi se vra-
címe domů.    

Na jaké úrovni je kultura ve vašem regionu? 
Navštěvujete místní akce?
Eva:  Nedokážu to spravedlivě posoudit. Jsme 
často na cestách a mnoho věcí nám uniká.
Bývalo tu kino, přednášky a plesy, občas zaví-
talo i zájezdní divadlo. Chodívali jsme tam.
Společenský sál sloužil lidem k pravidelnému se-

tkávání, ledacos se tam vyříkalo a vyří-
dilo. Ale pokud vím, tohle užitečné fó-
rum v posledních letech přímo v Mni-
chovicích moc nefunguje, zato se ob-
čas konají zajímavé akce na Myšlíně, 
což je obec nad Mnichovicemi.  
Jsme na tom jako spousta jiných lidí, 
kulturní požitky si vyhledáváme sami. 
Jezdíme na výlety, třeba na Kono-
piště, do Sázavského kláštera, do 
Průhonického parku, na památná mís-
ta, hrady a zámky, všude, kde je něco 
pozoruhodného k vidění. Pro mne 
není cenný jen estetický zážitek, ale 
spíš uvědomění, že aby byl svět kolem 

tIŠINA DUŠÍ MANžElů HUDEČKOVÝCH
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lepší, člověk musí něco umět a dělat věci pořád-
ně. A nemusí být zrovna umělec. Někdy stačí se 
hezky chovat k ostatním lidem.  

Václav: V Říčanech, což je kousek, docela dob-
ře funguje Kruh přátel hudby, který vede náš 
přítel akademický malíř Karel Pokorný. Mno-
hokrát jsem tam již sám vystupoval  bylo vždy 
narváno skvělým obecenstvem.

Eva v rozhovoru pro Lidové noviny loni 
uvedla, že herectví je nesvobodné povolání 
a už se mu nevěnuje. Kde nalézáte svobodu? 
V psaní? Je možná svoboda  v manželství a je 
to důležité? Je to možné?
Eva:  Kdekomu může připadat herecká profese 
líbivá a oslnivá, ale bez ohledu na dobu a režim 
je herec nájemní síla, jeho využití a možnosti 
určují jiní. Získává nebo tratí na způsobech pro-
ducentů a režisérů, stává se do značné míry tím, 
co z něj udělají. Je obrazem jejich schopnos-
tí a vkusu. Ani ten nejlepší herec se neobejde 
bez dobrého scénáře a správného vedení. Ved-
le toho by měl v díle nezastupitelně fungovat 
i mravní řád. To jsou zásadní podmínky k tvor-
bě, ale zřídkakdy bývají splněny. Lajdáctví se 
ujalo i v  uměleckých oborech. Prosadit se za 
každou cenu, nic neumět a být slavný.  S tako-
vým vkladem jsou výsledky zdrcující.  Psaní je 
ve srovnání s dobovým mustrem svobodné, ale 
autor si míru svobody určujete sám. Záleží  na 
něm, k jaké filosofii se přikloní, jaké myšlence 
bude sloužit, s jakou invencí a poctivostí.
A co se týká svobody v manželství? Ovšem-
že funguje, pokud si navzájem určíte pravidla 

a mantinely, která svévolně nepřekračujete. 
Chováte se k druhému láskyplně, neděláte nic, 
co by mu ubližovalo. Tak se dá žít s volnos-
tí a radostí.

Václav: K tomu nemám co dodat.

Seriál O ztracené lásce vysílala před sedmi 
lety Česká televize – uvidíme i něco jiného? 
Natáčí se něco podle vašeho scénáře?
Eva: Mám několik hotových scénářů a ráda 
bych je realizovala se spolupracovníky, kteří 
smýšlejí  podobně jako já. V časech vzniku seri-
álu „O ztracené lásce“ byli ve vedení České te-
levize osobnosti, které měly vyšší nároky na ob-
sah vysílání a se kterými se dalo seriózně mlu-
vit. Po mimořádně příznivém ohlasu mě vyzva-
li k další spolupráci, ale po televizní revoluci je 
vystřídalo současné vedení, které mi oznámilo, 
že si bude zatím točit „svoje věci“.  Trvá to už 
sedm let a nechám na divácích, aby sami po-
soudili, co svedli a jakou značku kvality televi-
zi přisoudili. Pro mne je rozhodující zkušenost, 
že bez dobrých mravů se neobejde žádné zdravě 
fungující lidské společenství, ani pracovní tým. 
Budu doufat ve schopné a férové lidi, kteří snad  
přijdou a zavedou jiné způsoby. Bez nich nic 
pořádného nevznikne.
   
Václave – přináší Vám hraní ještě ryzí potě-
šení? Kdy naposled? Pro koho nejraději hra-
jete? Co byste doporučil rodičům, kteří své 
dítě chtějí dát „na housle“? Z jakého svého 
žáka máte největší radost? 

Každý koncert, bez ohledu na význam a veli-
kost místa či sálu je pro mne vždy obrovským 
potěšením. Když si uvědomím, že už více než 
40 let stále plní mé koncerty úžasné obecenstvo, 
které už začíná přicházet ve třetí generaci, je 
to opravdu zázrak. A to i v dnešní době, kte-
rá u nás opravdu serioznímu umění moc nepře-
je. Zmizely pravidelné pořady komorní hudby 
z televize, zrovna tak jako minimálně informu-
je o literatuře a výtvarném umění. Kruhy přá-
tel hudby, kterých bylo před 20 lety na 350 (!), 
dnes živoří pár desítek a tak bych mohl pokra-
čovat. Proto každé talentované dítě, které se 
rozhodne pro trnitou cestu poctivě se živit umě-
ním je svým způsobem hrdina. Naštěstí existuje 
svět, kde se ještě skutečné umění oceňuje a tak 
většina „mých“ nejtalentovanějších studentů 
z luhačovické Akademie odchází na zkušenou 
do světa. Studují na neprestižnějších světových 
univerzitách a sbírají vavříny na mezinárodních 
soutěžích, Máme z nich radost  a držíme jim 
palce. A co se publika týká, na takzvanou váž-
nou hudbu chodí velmi kultivovaní a vzdělaní 
lidé, takže jak jsem již řekl. Těším se na kaž-
dý koncert.

Jak trávíte velikonoce?
O velikonocích se většinou konají koncerty, 
takže je trávíme jak pracovně, tak tradičně, 
máme-li zrovna volno a nejsme-li na zahranič-
ním turné.

DF
Fotografie ze XII. ročníku Akademie 
V. Hudečka v Luhačovicích

Rozhovor
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BÝVAlÁ ČESKOSlOVENSKÁ REPREZENtANtKA BOHUNKA ŘEŠÁtKOVÁ VÍ 

JAK BÝt ČUPR
Bohumilu Řešátkovou, za svobodna Řimnáčovou, 
můžete znát nejen jako československou repre-
zentantku ve sportovní gymnastice a aktivní pro-
pagátorku aerobiku, ale také jako zakladatel-
ku a manažerku Sportovně kulturního centra 
v Ondřejově. Zvláštní znamení – chodí nádher-
ně rovně a sálá z ní energie. Jak zavzpomínala 
na své gymnastické začátky?

Začínala jsem v době  zlatých časů českoslo-
venské gymnastiky, období, kdy jsme bojovaly 
o první místo se sovětskými reprezentantkami. 
Bylo mi jedenáct let, což je z dnešního pohledu 
velice pozdě a přesto jsem byla  deset let v re-
prezentaci a  stihla troje olympijské hry. Úžas-
né a také nejúspěšnější byly v Mexiku v roce 
1968. V období po okupaci jsme ještě více 
chtěly dokázat, že jsme dobré, měly jsme i ji-
nou než jen sportovní motivaci. Atmosféra her 
a hlavně zahájení na olympijském stadionu byla 
skvělá, všichni o nás věděli, všichni nás vítali. 
Přesto měla velké sympatie i sovětská závod-
nice Kučinská, která bojovala s Věrou Čáslav-
skou o  medaile. Věra svými čtyřmi zlatými ji 
dala co proto. Naše družstvo tenkrát Sovětkám 
podlehlo a skončilo o pár desetinek druhé. Pro 
mne byly OH v Mexiku vrcholem mé sportov-
ní kariéry. Na bradlech a v prostných jsem byla 
čtvrtá, celkově sedmá a po Věře Čáslavské nej-
lepší z našeho družstva. Úspěšné jsme byly už 
v předcházejícím roce na předolympijském týd-
nu a dokonce v pěti závodnicích (nikdo nesměl 
nic zkazit, protože při šesti se nejnižší známka 
škrtá). Věra tenkrát byla zraněná. Ukázaly jsme 

světu, že celý tým je složený z vynikajících zá-
vodnic. Úspěšně jsme tak navázaly na titul mi-
stryň světa z Dortmundu z roku 1966.  Po od-
chodu Věry se mi podařilo v roce 1969 získat 
i titul mistryně republiky  na kladině. Svou ka-
riéru jsem ukončila v 25 letech  po OH v Mni-
chově, kam jsem jela jako náhradnice. Možná, 
že jsem měla odejít  dříve, ale život bez spor-
tovní gymnastiky jsem si do té doby nedovedla 
ani představit.

Setkala jste se tenkrát s dopingem?
Doping za našich dob nebyl. Ale neexistovala 
ani  osvěta, že bychom měly zdravě jíst, k sní-
dani jsme klidně měly párek. Nepily jsme spe-
ciální nápoje, jediný rituál byla oříšková čoko-
láda, kterou jsem v průběhu dne na závodech 
vždy snědla. Na druhou stranu jsme měly na 
vysoké úrovni psychologickou přípravu, pra-
coval s námi sportovní psycholog, aby optima-
lizoval náš tréninkový ale hlavně předzávod-
ní stav. Někdo potřebuje před náročným závo-
dem komunikovat s ostatními, někdo absolutní 
klid, já jsem byla vázaná na určité rituály, kte-
ré mi pomáhaly ke klidu a soustředění na kva-
litní výkon.

Co následovala po vaší dráze vrcholové 
gymnastiky?
Z Mnichova jsem rovnou, dalo by se říci, skoči-
la do rodinného života. Provdala jsem se a brzy 
se k manželovu synu Tomášovi narodila i Bo-
hunka. Později se narodil Honza a když mi bylo 
35 let, měla jsem ještě Kristinku. Ve sportu 

jsem se angažovat nepřestala. Pokračovala jsem 
dál, byla jsem cvičitelkou jazzgymnastiky, měla 
jsem taneční skupinu, pak s panem Prouzou ta-
neční skupinu Impuls. Když cvičení začína-
lo v televizi, připravovala jsem pořad Cvičme 
v rytme. Ráda vzpomínám na cvičení v Baby 
studiu s Dádou Patrasovou, které se točilo u nás  
v obýváku. Pro děti jsem cvičila v České televi-
zi i ve Studiu Kamarád, s Jú a Hele. A ve Stu-
diu 6 ČT, kdy se poprvé prezentoval rekreační 
aerobik, se mnou cvičila i Olga Šípková.

Jak jste se s Olgou Šípkovou setkaly? Vaše 
přátelství určitě stojí na tom, že občas přije-
de a vede ve Sportovním a kulturním centru 
Ondřejov nedělní aerobik.   
Naše přátelství úzce souvisí s Českým svazem 
aerobiku, který jsem v roce 1992 pomáhala za-
kládat a byla jsem jeho manažerkou. Všechno 
se muselo vymýšlet a tvořit. Byly jsme dobrý 
tým a tak se podařilo prodrat se z pozice úplné-
ho outsidera na první místo ve světě v úspěšnos-
ti sportovců. V roce 1993 jsem na prvním mis-
trovství aerobiku dělala ředitelku, úroveň byla 
na naše poměry, které jsme zatím neporovnaly 
se světem, docela dobrá. Jako štika se ukázala 
právě Olga Šípková, zazářila, vyhrála a za rok 
díky Ivanovi, jejímu manželovi, byly její sesta-
vy z hlediska konkurenceschopnosti úplně ně-
kde jinde. Na její úroveň jsme potřebovali do-
stat i ostatní závodníky, a proto jsme měli častá 
soustředění, kde se utužovala parta a chuť vítě-
zit. Fungovala jsem nejen jako ředitelka mis-
trovství republiky, Evropy a v roce 2003 i světa 

v České republice, ale byla jsem i  vedoucí naší 
výpravy reprezentantů pro různé mezinárodní 
závody včetně mistrovství Evropy i světa. Ze 
začátku nebyly peníze a tak jsme třeba cestova-
li mikrobusem do Itálie nebo dva dny do Mont-
peliér. U všeho byla i Olga, později i jako tre-
nérka nejlepších reprezentantů. Byla tahoun, 
ale nezkazila žádnou zábavu, které jsme si dost 
na společných akcích užili. V Sydney jsme tře-
ba trénovali po odstranění nábytku na největším 
z pokojů a pak jsme na stejném pořádně oslavili 
její titul mistryně světa. 

Jak jste se z Prahy, kde jste s rodinou bydle-
li, ocitla v Ondřejově?
Poblíž Ondřejova jsme měli chatu a celá rodi-
na si město i jeho okolí zamilovala.Když jsme 
s manželem přemýšleli o našem důchodovém 
věku a místu pro život, rozhodli jsme se, že si 
v Ondřejově postavíme malý domek. Přestěho-
vali jsme se v roce 2001. Ze začátku jsem ještě 
dojížděla pracovat do Prahy. Když jsem skonči-
la na Českém svazu aerobiku, zrovna zde shá-
něli správce kulturního domu. Přímo správce 
jsem dělat nechtěla, ale napadlo mě – vědí vů-
bec, jak by se dal takový velký objekt využít? 
Zašla jsem za paní starostkou, jestli by nestá-
li o nějaké náměty. Souhlasila, tak jsem se nad 
vším zamyslela a  připravila projekt. Vlastně 
jsem tak využila všech svých životních a pra-
covních zkušeností. Začala jsem  jednodušším, 
zaplnila  volná místa v programu tělocvičny, 

dělala  ankety, co by lidi bavilo, konzultovala 
jsem to se spolky, školkou, školou, rozjela jsem 
nové aktivity. Na víkendy přijížděli mí kamará-
di lektorské špičky v oblasti aerobiku a zdravot-
ní tělesné výchovy. Musela jsem vyboxovat pe-
níze od obce, sehnat granty, sponzory, připravit 
rekonstrukci dalších prostor bývalé vinárny, na-
učit se nové věci, které jsem na svazu nepotře-
bovala, třeba tvořit plakáty a internetové strán-
ky a mnoho dalšího. Byla jsem ve svém živ-
lu, vymýšlela, tvořila a realizovala smysluplné 
věci využitelné pro ostatní. Byla to krásná prá-
ce, která však potřebovala hodně energie.
 

V SKC Ondřejov předáváte žezlo manažer-
ky, opouštíte to tu zcela?
Manažerství předávám Hynkovi Kašparovi, kte-
rý vyhrál konkurz a jistě přinese další novinky.  
SKC však není jenom manažer, je to celý tým 
lektorů a spolupracovníků, s kterým bych ráda 
nadále spolupracovala. Každý člověk si občas 
musí odpočinout, aby nabral sílu na něco další-
ho. Potřebuje se zastavit a  chci se více věnovat 
vnoučatům i manželovi. Vedu zde hodiny cvi-
čení rodičů s předškolními dětmi a dál budu, 
možná přiberu i jiný kurz. Bohatý program cen-
tra mohu sama více využívat. Baví mě výtvarná 
tvorba, keramika, cvičení s balančními pomůc-
kami, latina, možná se přidám i ke kurzu ang-
ličtiny. Jen abych to zase nepřehnala.

Vychovala jste čtyři děti. Jak se to zvládá?
Vždy jsem byla zvyklá hrozně dřít, ve škole 
i v gymnastice, což mě vedlo k dost tvrdému 
přístupu sama k sobě a zvládání náročných věcí, 
takže životní překážky a úkoly, které se objevo-
valy, mi připadaly samozřejmé. Při dvou dětech 
jsem dokončovala VŠCHT a při čtyřech tříletou 
trenérskou školu na FTVS. Odpočinek pro mne 
byl, když jsme šli s manželem třeba na tenis. 
Manžel mi hodně pomáhal, takže jsem nebyla 
upnutá jenom na domov, mohla jsem jezdit na 
soustředění, pravidelně se věnovat taneční sku-
pině či vést hodiny pro cvičitelky, zatímco on 
obstaral děti. Mohla jsem pracovat i z domu.

Vaše postava je skvělá, to Vám bylo už šede-
sát. Jak  toho docílit? 
To je dvojí záležitost, záleží na věku i předcho-
zích sportovních návycích. Například po poro-
du – můj manžel je zanícený sportovec, pro nás 
byl sport vždy samozřejmostí, jako že si člověk 
denně čistí zuby. Když to takhle v rodině není, 
mají ženy těžší zabudovat sport do denního re-
žimu. Apelovala bych proto na maminky s dět-
mi – vypěstujte jim návyk, že sport, pohyb, ak-
tivita je součástí běžného života. Pro ženy, kte-
ré chtějí teprve začít a pohyb ještě nemají „jako 
čištění zubů“ doporučuji začít s partou. Přimě-
řené aktivity jsou nabízeny všude – ve fitnes, 

v místních TJ i Sokolech. Žena vypadne z pro-
středí domácnosti, sejde se s dalšími lidmi, vy-
tvoří partu a pak není na své případné problé-
my sama. Tou druhou záležitostí je problém 
důchodového věku. Člověk musí vše dělat při-
měřeně, pohybová zátěž ani výkonnost nemů-
že být v průběhu života stejná. I já postupně 
a stále ubírám. Musela jsem přestat s tenisem, 
pak s tancování, běháním a začala jsem se vě-
novat aktivitám odpovídajícím mým možnostem 
a také opotřebované páteři. Není to sice taková 
euforie, ale i plavání, cyklistika, běžky, posilo-
vání a různá zdravotní cvičení jsou prima, pro-
tože jsme na to s manželem dva. Občas si do-
přeji i aerobik, když k nám přijede Olga Šíp-
ková,  Michal Šubr a další kamarádi. To jsem 
pak ve svém živlu. Také mám vyzkoušeno, že 
je dobré zařadit nějakou denní aktivitu. Aspoň 
ráno se protáhnout a vstoupit do dne optimistic-
ky. I když vás něco bolí, po protažení se člově-
ku udělá lépe a všechno špatné rychleji přejde. 
Tak ať vám milí čtenáři Zápraží dobrá nálada 
i možnost aktivního pohybu dlouho vydrží.    

DF

Bohunka vás zve na neděli 5. dubna do Spor-
tovně kulturního centra v Ondřejově na akci 
„Taneční aerobik a posilování“ s Vladimí-
rem Valouchem, trojnásobným mistrem světa 
ve sportovním aerobiku,  vynikajícím lektorem 
rekreačního aerobiku, kterého známe z pořa-
du Buď fit s ČT. V Ondřejově bude pro velký 
zájem už po třetí. V 8,30 je  prezentace. Cena 
160,- Kč při platbě předem na recepci nebo in-
ternetem (on- line přihláška je na 
www.obecondrejov.cz/skcentrum/), 
200,- Kč na místě.

Fotografie na protější straně: OH v Mexiku 
1968 (Bohunka mává pravou rukou)
Barevná fotografie: Reprezentace ČR v aerobi-
ku 

Rozhovor



Občanské sdružení NOE zve všechny malé dě-
tičky i předškoláky s rodiči do našeho domeč-
ku v Radimovicích vzdáleného asi 3km od Vel-
kých Popovic
Veselé úterý s Andreou  9.15 - 9.45 h    Hrátky 
s batolátky I. (od 12–18 měsíců) 50, -Kč
9.45-10.30 h Hrátky s batolátky II. (od 18 mě-
síců do 3let) 50,-Kč
Středa  9.30- 11.00 h Keramika pro nejmen-
ší s Olinkou (maminky s dětmi od cca 2 let) 
80,-Kč
Čtvrtek  9.30- 11.30 h Prozpěvování a říkadla 
při hře na klávesy s Petrou 50,-Kč
1. úterý v měsíci 19.00 h Keramika pro dospě-
lé – souběžně s vajíčkováním  130,-Kč
7. dubna 19.00 h Drátkovaná a pedigová 
vajíčka

8. dubna 16.00 h Hody, hody zajíčku
Protože velikonoce jsou už přede dveřmi, zve-
me všechna děťátka na přípravu na svátky – na-
malujeme si mramorovaná vajíčka, upleteme 
pomlázky, naučíme se koledovat a utíkat před 
i s pomlázkou. Vstupné 60 Kč za dítě.
20. dubna 16.30 h Kadeřnický salón pro 
nejmenší 
23. dubna 19.30 h Zvonečky a košíky z papí-
rového proutí
Hanka ze Strančic a Lenka z Kunic všem před-
vedou, jak je to snadné – stačí jen dost ruliček 
z tenkého papíru a šikovné ruce vykouzlí nád-
herný košík jako z pedigu. V závěru je jen po-
třeba hotový výrobek obarvit balakrylovou bar-
vou. Cena: 150 Kč

28. dubna 16.00 h Svatojakubské pálení a zá-
vody na kolech a motorkách
Odpoledne po 16 h zkusíme odstartovat závo-
dy ve třech kategoriích na kolech, tříkolkách 
a motorkách, mohou být i odstrkovadla. Zazá-
vodíme si a na vítěze i všechny účastníky čeka-
jí medaile, diplomy i sladká odměna. K občer-
stvení si upečeme buřtíka na ohníčku a na závěr 
našim plamenům neunikne ani malá čarodějni-
ce. Vstup 60 Kč na dítě.
Čtvrtek 30. 4. 16.30 h Čarodějnice
Soutěže a hry čekají na nejmenší v předvečer 
slavnostního zapálení ohně poslední 
dubnovou noc v parku zámku Berchtold 
v Kunicích. Opékání buřtů a klobás bude probí-
hat současně na ohništi vedle zámku.

Luh je slůvko v současné češtině čím dále, tím 
méně časté. Málo frekventované by se řeklo 
v trendy in-jazyce.  „O čem je vlastně luh?“ by 
se také mohl zeptat současník.
Kdyby nebylo každoročních Smetanových „jeho“ 
vlastí, tak by luh z jazyka asi vymizel.  Takto zů-
stává alespoň v oněch českých luzích a hájích. 
A samozřejmě i u Berounky, v kraji Oty Pavla, 
v jeho Luhu nedaleko Kouřimecké rybárny.
Naštěstí   luhy zatím nevymizely z české krajiny, 
třebaže jim co chvíli není hej a někdy jim do-
konce nevnutíte ani to druhé, počkej.  V zápraží 
Prahy zůstaly alespoň loužky, některé jen s lou-
žemi, jiné s potoky a říčkami – jako třeba v me-
andrech Botiče a Rokytky. Některé z tamních 
dokonce stály za vyhlášení chráněného území.
K pořádnému luhu  není  z Prahy moc daleko. 
Ten nejlepší, i když už také v torzu, je luh při 
soutoku Vltavy a Labe. Na té známé špičce pod 
mělnickým zámkem. Říká se tam Oupor a někdy 
taky Oupoř. To je slůvko i na jiném místě pro-
vázející vlhké a podmáčené porosty. Třeba jen 
kousek nad Luhem Oty Pavla, pod hradem Tý-
řovem, kde do Berounky ústí Oupořský potok.
Luh je totiž docela přesně definovaný biotop, 
typ „lužního“ lesa. Takových bylo při starém 
Labi v někdejších labských meandrech mno-
ho.  Dodnes po nich zbyla labišťata, slepá a za-
pomenutá ramena, plná života. Ani k nim není 
z Prahy moc daleko.  Nádherné luhy bývaly i při 
Dyji, než je pod Pálavou zatopila soustava  tří 

obrovských nádrží.  Luh, aby byl luhem, potře-
buje periodické zaplavování, ale ne trvalé uto-
pení. Však se také řada rostlinných druhů k ta-
kovému životu přizpůsobila a dobře jej snášela. 
Z těch větších to byly například třeba duby let-
ní nebo topoly černé.  Takovým luhům se říká-
vá tvrdé luhy. Když se zastavíte  v budově ka-
tedry botaniky Přírodovědecké fakulty v Praze 
2, v Benátské ulici, nenechte si ujít úžasný pa-
mátník, výřez či průřez kmenem asi 500 let sta-
rého dubu  letního právě z někdejších luhů pod 
Pálavou. 
Luhy v těchto dnech jsou ještě plné bledulí a ně-
kdy i sněženek. Alespoň ten u Mělníka tím byl 
pověstný. Až jarní aspekt odezní, zvítězí i na 
Ouporu nitrofilní rostliny, především kopřiva 
dvoudomá. To víte, záplavy přinášejí výživnou 
ornici.
Podobný byl i „loužek“,  který se při 40letém 
zanedbávání ze strany někdejšího ministerstva 
školství vytvořil ve štiřínském parku při struž-
ce Všedobrovického potoka na místě někdejší-
ho dlouhého průhledu. Jeho skladba byla tvoře-
na vrbou křehkou a olšemi. To jsou zase typické 
dřeviny pro tzv.  měkké luhy – i když olše lepka-
vá velmi často doprovází i luhy tvrdé. 
K luhům či loužkům ale patří i tzv. galeriové po-
rosty lemující kdejaký přípražský potůček, včet-
ně horních toků obou jmenovaných:Botiče i Ro-
kytky. Ale třeba i Bečvárky a mnoha dalších,  
jako jsou  Šárecký potok kousek pod Hájkem 

nebo potok, protékající Prokopským údolím ně-
kde tam, než se do prokopských vápenců zaříz-
ne.  Hlavní doprovodnou a galeriovou dřevinou 
je opět vrba křehká. Říká se jí tak i po botanic-
ku, Salix fragilis.  To slůvko znáte z poštovních 
balíkových nálepek, kde bývá červená sklenička 
s nápisem Fragile. Sklo i větévky této vrby  jsou 
křehké. Nepleťte z ní  pomlázku,praská sama od 
sebe, natož při pletení. Na pomlázky můžete po-
užívat  proutky vrby převislé,  což bývá buď vrba 
bílá, Salix alba ´Pendula´nebo vrba náhrobní, 
Salix sepulcralis. Ty však v loužcích přirozeně 
nerostou, potřebují lidskou péči.. Zato tam mo-
hou růst vrba trojmužná a vrba pětimužná. Tro-
jmužná podle tří tyčinek v květu, ale pět chla-
pů v květu té druhé nenajdete, bývá jich tam ně-
kdy i dvanáct. Vrbě pětimužné se také říká man-
dlovka, protože to je jakýsi přechodový stupeň 
mezi vrbami a topoly. Vrby nemají vonné silice, 
topoly ano. Vrba pětimužná je má taky a nád-
herně  mandlově a balzámově voní. Je to vrba 
luzná, protože  je krásná i za plodu, když se 
obalí vatovitě bíle chlupatými semeny.
Luh i loužky  bývají považovány za biotopy málo 
člověkem ovlivněné; buď je vysušíme a zlikvidu-
jeme, nebo je necháváme být. A to se líbí řadě 
nádherných ptáků. V luhu Ouporu na labsko-vl-
tavském soutoku rádi hnízdí havrani a zpívají či 
tlukou slavíci;  v kdejakém luhu (dnes  už vzác-
ně – spíš v tom velkém, tvrdém,) hnízdí nád-
herná sýkorka, která se jmenuje moudivláček. 
K tomu jménu nepřišla na nádraží, ale podle 
svého hnízda. To jakoby vypadlo z oka  přísluš-
né chloubě mužské poloviny lidstva. Spíš z roz-
kroka. Nebudu to obcházet, pytlík moudivláč-
kova hnízda by ale musel být od chlapa aspoň 
čtyřmetrového. Zbývající trubicovitý orgán je 
zato žalostně krátký: Moudivláčkovi ovšem stačí 
jako vletový otvor. A teď to jméno: onomu pán-
skému orgánu se po staročesku říkávalo moudí. 
Pytlík, váček, moudí. A sýkora s takovým hníz-
dem měla být moudí-váček. Není, možná nějaká 
ta puritánka to zatrhla. Ale věřte mi, žádný vlá-
ček luhem nejede, ale moudivláček poletuje..
A nakonec: kdyby se vám zdálo, že v sebemen-
ším loužku zaslechnete hlasitě cvrčet cvrčka, tak 
vězte, že do mokra se cvrčkovi nechce, zato se 
tam chce nádherným zpěvným ptáčkům, cvrčil-
kám. A ty vyluzují ty nejkrásnější zvuky luzné-
ho luhu.

Václav Větvička
Pro Zápraží 2009

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

CO VylUZUJE lUZNÝ lUH?

PŘÍSTAV SPOLEČENSKÝ. Na Smrtnou ne-
děli jsme se již potřetí postarali o příchod jara. 
Tradicí inspirované topení Smrtky v říčce Mni-
chovce, slámové báby Zimy jsme si užívali spo-
lečně s našimi dětmi a domů si odnesli nové oz-
dobené líto. 

Z dalších akcí:
2. dubna Psychomotorické hry pro rodiče 
a učiteleé mateřských škol- třetí z řady skvělých 

seminářů rozvoje hudební tvořivosti a předsta-
vivosti paní Evy Hurdové, tentokrát s padá-
kem, pro dospělé, kteří si rádi hrají. Začátek 
ve 20 hodin,  sál Mnichovické Krčmy, 9. dubna 
Tvůrčí večer v PŘÍSTAVu - další z řady  večer-
ních pohodových tvoření s výtvarnicí Radkou 
Bělinovou, tentokrát na velikonoční téma. Pro-
gram začíná v 19.30 hodin.

17. dubna Pohádka z písniček - Nejznámější  
české dětské písničky, říkánky a flétnové há-
danky zazní v  pohádce Lenky Hamajdové a ur-
čitě rozezpívá i ty úplně nejmenší a nestydlivěj-
ší děti. Od  16hodin v Čeřovce, v budově mni-
chovické knihovny na Pražské ulici.

30. dubna Filipojakubský oheň před PŘÍSTA-
Vem. Tradiční slavnost pro celou rodinu. Se-
jdeme se u nás na dvorečku, popovídáme si 
o tradici pálení čarodějnic, vyrobíme si otýpky, 
košťátka, čarodějnice z klacíků a slámy a poslé-
ze je společně upálíme. A až zaženeme vše zlé 

a nedobré, zaženeme i hlad něčím  na zub. Za-
čátek v 15.30 hodin.

PŘÍSTAV INSPIRATIVNÍ. Naše prostory jsou 
naplněny mnoha kroužky a činnostmi pro děti 
různých věkových kategorií, děti s rodiči, i do-
spělé. Nově se v naší nabídce objevuje:

- Francouzština pro rodiče s dětmi každé úterý 
10 – 11 hodin. Nutno rezervovat místo, omeze-
ná kapacita, stále se však můžete hlásit. 

- Čáry máry do školy, kurz pro předškolní 
děti, i mladší a jejich rodiče. Každou středu 16 
-16.45 hodin. 

- Stopař, oddíl pro školní děti, který stále přijí-
má další členy, a to každé pondělí od 16 hodin. 
Vaše děti provedou vedoucí Draci říší přírody, 
her, zručnosti a dovedností. 
Více na www.pristav.info

V MNICHOVICÍCH JSME ZAŘÍDIlI JARO, 
ANEB, V PŘÍStAVU SE StÁlE NĚCO DĚJE
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lECCOS O ...
mateřských centrech. Občanské sdružení Lec-
cos z Českého Brodu pořádalo na začátku břez-
na tohoto roku regionální setkání rodinných 
a mateřských center regionu, který by se dal 
nazvat jako širší Zápraží. Pás území od Prahy 
Západ až po Polabí má 14 nám známých center 
věnujících se rodinám s dětmi. Setkání pomoh-
la organizovat Síť mateřských center, o.s., kte-
rá by si přála, aby se mateřská centra spojova-
la i na nižší úrovni v úzké spolupráci s příbuz-
nými organizacemi, například Místními akční-
mi skupinami (MAS). Třeba Zlatý pruh Polabí 
přišel s nabídkou partnerské smlouvy pro ma-
teřská centra a konkrétním projektem „Polabím 
s kočárkem“. Podlipansko nabídlo spolupráci 
při stavbě dětských hřišť- způsob financování, 
psaní projektů, pomoc při realizaci. Pošembeří 
a MAS Servis Říčansko mohou přispět podpo-
rou v oblasti komunikace s veřejností.

DK

PROGRAM MAtEŘSKÉHO CENtRA lODIČKA

Větvičky štiřínského parku Drobotina

KUK DO KOlEČKA
Březen, za kamna vlezem… Na rozdíl od poře-
kadla jsme v březnu v Kolečku za kamny nese-
děli, nýbrž jsme se pilně činili a navzdory po-
časí, které panovalo za okny, jsme měli díky 
naší práci, téměř jarní náladu. 11. března pro-
běhl již tradiční celodenní kurz pletení z pedi-
gu se Simonou Kopeckou. I úplní začátečníci 
si pod jejím vedením dokázali uplést krásné ko-
šíčky a jiné dekorace, které si pak pyšně od-
nášeli domů. Tento příjemný aktivní odpočinek 
si jistě opět zopakujeme a můžeme všem vře-
le doporučit. Ve večerní výtvarné dílně jsme 
tentokrát smaltovali a vězte, že výtvory byly 
vskutku úžasné. Koncem měsíce proběhl další 
díl ze „seriálu“ Přednášky na koberci. Přivíta-
li jsme u nás opět námi oblíbenou PhDr. Ilonu 
Špaňhelovou, která nám povídala o Komunika-
ci v rodině. 

Samozřejmě jsme se sešli při pravidelných zpí-
vánkách, hrátkách s batolátky či čtení pro děti. 
A aby měli rodiče z čeho vybírat, zařadili jsme 
do programu novinku, a to Poznávání hrou. 
Každý týden jsme se také snažili s dětmi vy-
robit co nejvíce drobností, se kterými bychom 
se chtěli pochlubit a nabídnout 4. dubna všem 
návštěvníkům Velikonočních trhů v Základ-
ní škole, kam jsme byli pozváni a kam se moc 
těšíme.
Duben bude doslova praskat ve švech. Vezme-
me to od narozeninového karnevalu, přes sázení 
stromu, otvírání studánek, až po burzu dětského 
oblečení či pálení čarodějnic. Mezi tím to pro-
ložíme velikonoční dílnou a další přednáškou. 

Více na www.rckolecko.cz



V březnu 1939 byl ještě sníh. A zvláště ve 
dnech, kdy německá armáda obsazovala zbytek 
okleštěné republiky. Po říčanském náměstí, kde 
postávali němečtí vojáci a nabízeli lidem svůj 
eintopf z vojenské várnice – lidské srdce získáš 
nejlépe jídlem – táhl nějaký muž namáhavě sáň-
ky a na nich seděl kluk. Sotva táta dotáhl sáň-
ky na konec náměstí a rohem vyjížděl ven, klu-
ka ze saní hnal dolů. Bodejť! Sníh totiž už skoro 
roztál. A kluk byl jen krycím zařízením pro čty-
řicetikilový balík cukru. Pro ten balík totiž tatí-
nek pana Arnošta Schreibera na náměstí jel. 
Arnošt měl židovskou maminku, a to byl jeho 
pozdější osud. Celé roky, než i na něho přišla 
řada, působil mezi židovským obyvatelstvem 

v Říčanech jako spojka, nezřídka proviantní zá-
sobovatel. Celé to peklo přežil. 
V zasněženém 19. březnovém dni letošního 
roku přijel do říčanského gymnázia besedovat 

se studenty a zaučit mezi nimi hledače židov-
ských osudů. Nepřijel na saních, ale přivezla 
a odvezla jej autem paní ředitelka Václava Čer-
ná z pražských Kobylis, kde je pan Schreiber 
nyní doma.

Zatímco v prosinci minulého roku, při návště-
vě paní Evy Kuželové z pražského Židovské-
ho muzea, se studenti poučili spíše o nábožen-
ském pozadí života našich židovských souse-
dů, návštěva pana Schreibera je obohatila o zce-
la konkrétní vzpomínky, o obecních poměrech 
a snad i o politických souvislostech. Nad sezna-
my židovských obyvatel z Říčan a okolních obcí 
se pak dozvěděli o některých dětech i to, jakou 
měly povahu. Zatímco pan Schreiber přežil, dr-
tivá většina našich sousedů napsaných v sezna-
mech takové štěstí neměla. 
Projekt „Dlužíme to sousedům“ má interneto-
vou prezentaci na www.sousedum.cz a není za-
měřen pouze do minulosti, protože hrozba říze-
ného vymístění těch nebo oněch trvá stále. 

DK

DlUžÍME tO SOUSEDůM

PŘEHlED AKCÍ
10. dubna v 19.30 hod.
Petr Vondráček se skupinou Lokomotiva, no-
sitel ceny TýTý hraje r´n´r, vstupné 250,- Kč. 
Zámek Štiřín. Doporučujeme rezervaci vstupe-
nek na recepci 255 736 111

18. dubna 17 – 19 hodin koncert jihočes-
ké dechové kapely Babouci v Kulturním domě 
Lensedly, od 20 hodin taneční zábava. Místa na 
koncert a zábavu možné zamlouvat na telefon-
ním čísle 603 309 527 nebo 605 289 631.

19. dubna v 17 hod.
Štěpán Rak, kytara (na programu Jelínek - Rak). 
Sukův hudební Štiřín. Vstupné 300,- Kč
Doporučujeme rezervaci vstupenek na recepci 
255 736 111

21. dubna v 19.00 Povídání o četnických hu-
moreskách, OÚ Strančice

Webové stránky www.vysokyles.cz si kla-
dou za cíl informovat o kulturním dění v oko-
lí Říčanska, Kostelecka, Ondřejovska a v při-
lehlých obcích. Na našich stránkách nalezne-
te kromě aktuální porce kulturních událostí 
i fotogalerii, tipy na výlety a mnohé další… 

MěKS Říčany, meks@ricany.cz, 
www.kultura.ricany.cz

1. dubna, 19.30 
Lada Fedorová (housle), Lucie Kaucká (klavír-
ní doprovod) Spoluúčinkují: Komorní orches-
tr ZUŠ Říčany s dirigentem Josefem Brázdou, 
Klára Kutmanová (housle), Michaela Šopíková 
(klavírní doprovod)

2. dubna, 19.30  
Amant, divadelní hra, režie: Pavel Němec

3. dubna, 20.00
The Mobydix, Stormin, koncert pro babybox.
Výtěžek bude věnován na podporu projektu vý-
stavby babyboxů. 

4. dubna, 20.00  
Projekt 76, host: Houpací kůň. Bigbeatová 
tancovačka

8. dubna, 19.30 
Kruh přátel hudby, Jaroslav Tůma (kladívkový 
klavír) a Josef Somr - recitace, průvodní slovo.

17. dubna, 17.00
Vidím vesmír, soutěž pro MŠ, ZŠ a ZUŠ re-
gionu Ladův kraj, vyhlášení výsledků a verni-
sáž výstavy
  
17. dubna, 21.00
Sto zvířat, postelový turné –turné k novému albu 
Postelový scény koncert oblíbené sky kapely
 
22. dubna, 20.00
Steamboat Stompers, koncert dixilandové
kapely

24. dubna, 20.00
Smokie&Tina Turner a Suzi Quatro revival, 
koncert s výbornou interpretkou Inou Urbano-
vou (po koncertě oldies disco)

26. dubna, 14.00
Strakaté bajky – pohádka pro děti

29. dubna, 20.00
Nezmaři, koncert k 30. výročí folkové kape-
ly, křest DVD
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Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy soutěž pro ZUŠ v růz-
ných oborech. V letos byla soutěž určena de-
chovým a bicím nástrojům, zpěvu, smyčcovým 
orchestrům, houslovým souborům a tanečnímu 
oboru.

A jak jsme dopadli?

Pěvecká soutěž
V okresním kole v Čelákovicích nás potěšilo 
1.místo Jindřišky Šebestové, která se  probo-
jovala do krajského kola v Benátkách nad Jize-
rou a tam obsadila ve velké konkurenci 2.mís-
to. Jindřiška Šebestová studuje zpěv ve třídě 
paní učitelky Hedviky Wysocké.
Radost jsme měli z 1.místa pěveckého dua 
Niny Netíkové a Natálie Skotnické v okres-
ním kole (třída Martiny Kučerové).

Dechové a  bicí nástroje
Pravděpodobně nejúspěšnější sezónu v historii 
školy letos prožívá dechové oddělení. Po okres-
ním kole, které se konalo u nás v Říčanech po-
stoupilo 14 žáků do krajského kola v Kolíně. 
Odtud si naše děti odvezly  devět prvních, čty-
ři druhá a  jedno 3.místo. Do ústředního kola   
postoupilo 5 žáků. 

Zobcová flétna
Kateřina Skálová (pedagog.Rudolf Tomášek)  
2.místo
Barbora Pažitková (pedagog Miroslav Roven-
ský)  2.místo

Lesní roh
Josef Javorský (pedagog Josef Brázda)  
1.místo
Dorota Šimonová (pedagog Josef Brázda)  
1.místo s postupem do ústředního kola

Baskřídlovka
Jan Vinš (pedagog Bohumil Průcha) 2.místo
Martin Váňa (pedagog Bohumil Průcha)
3.místo

Příčná flétna
Eva Povýšilová (pedagog Karel Novotný) 
1.místo
Martina Mihulková  (pedagog Karel Novotný)  
1.místo s postupem do ústředního kola

Klarinet
Jindřich Fedák   2.místo
Jan Červ  1.místo
Jan Chytra  1.místo s postupem do ústřed-
ního kola
Jan Korbel   1.místo s postupem do ústřední-
ho kola
Všichni žáci jsou z klarinetové třídy Petra 
Sinkule

Saxofon
Jan Červ  (pedagog Petr Sinkule) 1.místo

Hoboj
Stanislav Povýšil  (pedagog Rudolf Tomášek) 
1.místo s postupem do ústředního kola

Bicí nástroje
Šimon Staněk (pedagog Radek Břicháč)
1.místo

Děkuji všem žákům a kolegům za vynikající vý-
sledky a za skvělou reprezentaci ZUŠ Říčany na 
krajské úrovni. 

Vidím vesmír Je název soutěže, kterou vy-
hlásila ZUŠ Říčany ve spolupráci s hvězdár-
nou v Ondřejově  pro školáky z mikroregionu 
Ladův kraj. Vernisáž a vyhlášení výsledků se 
uskuteční v pátek 17.dubna v Městském kul-
turním středisku v Říčanech za účasti význam-
ných hostů. Výstava zde  potrvá do 11.května 
a poté se přestěhuje do ondřejovské hvězdár-
ny. Na hvězdárně proběhne slavnostní zahájení 
16. května ve 14.hodin a výstavu si zde budete 
moci prohlédnout až do září letošního roku. 

Veškeré informace na www.zusricany.cz.

Iveta Sinkulová
ZUŠ Říčany

úSPĚCHy ZUŠ ŘÍČANy

Kultura Kultura

V říčanské galerii Kotelna se podařila zreali-
zovat výstava, kterou by měl navštívit každý, 
kdo má rád české sklo. Sklo, na které jsme hrdi 
a chlubíme se jím po celém světě.
V galerii jsou vystaveny výtvory Jiřího Šuháj-
ka. Umělce, který práci se sklem ovládá a své 
návrhy si sám realizuje. Po absolvování UM-
PRUM u prof. Libenského, studoval na Royal 
College of Art v Londýně. Jeho výrobky zdo-
bí interiéry v Moskvě (4 metry vysoký hořící 
keř), v Šanghaji a dalších světových městech. 
Druhá poloha vyjádřená v závěsné malbě jenom 
potvrzuje umělcovo rozpětí, které je nakonec 
až neuvěřitelně zklidněno v kresbách (tzv. jed-
notahovkách). Atmosféru celé výstavy navozu-
je skleněná 3,5 metru vysoká plastika s názvem 
„Samuraj“, která drží stráž nad ostatními men-
šími figurami.
Komise Festivalu amatérské malby FAM vy-
zývá všechny příznivce amatérského malování 
a ostatních výtvarných disciplín k předkládání 
svých prací k výběru pro vystavení na květno-
vém festivalu v říčanské galerii Kotelna. Více 
na www.galeriekotelna.cz, tel: 323 604 137.

POZVÁNÍ DO KOtElNy



MAS   Říčansko, o.p.s.
vyhlašuje v souladu s pravidly Programu rozvo-
je venkova, opatřením IV.I.2
VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
Číslo výzvy: 2/ 2009
Program: Program rozvoje venkova (dále jen 
PRV), Prioritní osa: IV. LEADER
Oblast podpory: IV.1.2 Realizace místní roz-
vojové strategie
Název realizované Strategie: Integrovaná roz-
vojová strategie území Říčanska v dobrovolném 
svazku obcí Ladův kraj a okolí
Územní vymezení podpory: 37 obcí v regionu 
MAS Říčansko
Termíny výzvy: Příjem žádostí od 16. 3. 2009 
do 15. 5. 2009 do 15:00 hod.
Žádosti jsou předkládány osobně v kanceláři 
MAS Říčansko, o.p.s., Masarykovo nám. 6, 
251 01 Říčany
Název Fiche: Integrovaný rozvoj obcí - zaklá-
dání mikropodniků
Číslo a název opatření z PRV: III.1.2. Podpora 
zakládání podniků a jejich rozvoje
Cíl vyhlášené Fiche:
Důvodem zavedení fiche je poptávka po zlep-
šení nabídky obyvatel na celkové zlepšení slu-
žeb v obcích, včetně rozšíření možností doplň-
kových řemeslných služeb nebo místní výro-
by. Dlouhodobým přínosem pro region bude 

vytvoření dalších pracovních míst a zkvalitnění 
nabídky služeb místním obyvatelům. To přispě-
je i k posílení dobrého sociálního vztahu obča-
nů k místu bydliště.
Oblasti podpory (typy aktivit):
Zakládání mikropodniků se zaměřením na 
řemeslnou a doplňkovou výrobu a nezemě-
dělské aktivity
Příjemci podpory: fyzické i právnické osoby 
podnikatelé (i bez historie), které splňují pod-
mínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, 
žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zá-
kona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů.

Minimální přípustná výše celkových způsobi-
lých výdajů projektu je 50 000,- Kč.
Maximální přípustná výše celkových způsobi-
lých výdajů projektu je 2 000 000,- Kč.
Dotace je přímá a nenávratná. Maximální výše 
dotace činí 60% způsobilých výdajů.
Další informace:
Pracovníci MAS Říčansko, o.p.s. Vám poskyt-
nou další informace k výzvě. Kontaktní osoby:
Vladimír Haš, tel. 323 606 881 mobil: 
774 097 757, email: manager@ricansko.eu, 
Tereza Zoubková, tel. 323 606 881, mobil: 
774 780 141, email: kancelar@ricansko.eu.
Všechny dokumenty k výzvě jsou k dispozici na  
www.mas.ricansko.eu v sekci Dokumenty.

VÝZVA 2/2009 PŘEDStAVUJEME úSPĚŠNÝ PROJEKt 
1. VÝZVy lEADER 2008 – 
ODPOČINKOVÁ ZóNA NOVÁ HOSPODA
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SPOlUFINANCOVÁNO 
EVROPSKOU UNIÍ

EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM 
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

SPOlUFINANCOVÁNO 
EVROPSKOU UNIÍ

EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM 
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

Po vyhlášení výzvy MAS Říčansko na pod-
zim 2008 se vedení obce Kamenice, rada obce 
i místní občané a spolky shodli na tom, že spo-
jí své síly a připraví projekt zaměřený na zkva-
litnění života lidí osady Nová Hospoda. Tato 
osada je součástí Kamenice a má 450 obyva-
tel. Lokalitou prochází frekventovaná silnice, 
a proto je nutné, aby obyvatelé měli svůj pro-
stor pro odpočinek a zájmové aktivity.
Obec je vlastníkem pozemku s rozlohou téměř 
3000 m2 v centru osady Nová Hospoda.    
Na tomto pozemku se nacházejí vzrostlé bří-
zy, neohraničená písková plocha na míčové 
hry, staré nevyhovující herní prvky a poškoze-
ný mobiliář.  Projekt usiluje o revitalizaci stá-
vajícího a nové vybavení této zóny, aby moh-
la plnohodnotně sloužit všem občanům. Kromě 

herních prvků z akátového dřeva (jako jsou pro-
lézačky, houpačky, domeček na hraní, sestava 
s klouzačkou) přibudou ještě lavičky a odpad-
kové koše, dojde k renovaci sportovní plochy, 
opravě oplocení a výsadbě vhodných listnatých 
stromů. Celkové náklady projektu činí téměř 
580 tisíc korun, ze způsobilých výdajů – při-
bližně 350 000 Kč – obec z programu Leader 
dostane 90 %. Podpis smlouvy o dotaci obec 
Kamenice, jako všichni příjemci první výzvy, 
napjatě očekávají.
K zahájení provozu plánuje vedení obce ve 
spolupráci s Obnoveným ochotnickým spol-
kem Tyl, školami a skautským oddílem kul-
turní program.  Organizace a spolky se budou 
rovněž podílet na realizaci projektu.

Církev bratrská stála na začátku celé existen-
ce MAS Říčansko. Trochu neskromně řečeno, 
kdyby jí nebylo, nebyli by první lidé, nebylo by 
metodické vedení, nebyly by prostory, nebyly 
by vstupní peníze. Ovšem křesťané jsou známi 
tím, že by řekli: „To Bohu díky!“ a to si pře-
berte sami. 
Církev bratrská v Říčanech je odnoží pražského 
sboru na Vinohradech a nese jeho IČO. Po po-
ctivé práci trvající už desítky let, jmenovitě více 
než deseti letech práce Daniele Hejzlara, je tu 
skupina, která na konci roku 2009 plánuje svoje 
formální oddělení od mateřského sboru. 
Církevní provoz se odehrává v domě na Ma-
sarykově náměstí, který je majetkem židovské 
obce. Kdysi v něm bývala i židovská modliteb-
na. Dnes je multifunkční prostor v prvním patře 
užíván celý týden pro aktivity různého druhu. 
Centrum rozvoje osobnosti dítěte a dvě nezis-
kové organizace užívají kanceláře i spolkovou 
místnost bývalé hasičské zbrojnice. 
Podle toho, čemu věří, je Církev bratrská kon-
zervativní evangelickou církví, ale má výrazně 
soudobé způsoby práce. Bohoslužby a celý ži-
vot berou ohled na rodiny s dětmi, každou nedě-
li se podílí několik členů na obsahu bohoslužby 
a zůstává prostor pro každého jedince. V týd-
nu se ve skupinách čte Bible po domácnostech 
a lidé se spolu modlí za svoje potřeby i za ve-
řejný život. Stejně se jednou v týdnu scháze-
jí mladí lidé. Vstřícným krokem k moderní-
mu pochybování jsou setkání Rouhačů, tj. lidí 
různého věku, kteří mají mírně rouhavé námit-
ky vůči Bohu, Bibli a křesťanství. Církev je tu 

vede k tomu, aby svoje námitky promysleli, vy-
slovili a posuzovali. Říčanské společenství sto-
jí také za ekumenickou spoluprací všech vyzná-
ní pracujících ve městě, bývá slyšet v rozhlaso-
vém vysílání a vidět na televizní obrazovce. 
Velikonoční program:
5. 4. 2009 Květná neděle, bohoslužby s Večeří 
Páně v 10.00 hodin
9. 4. Zelený čtvrtek a 10. 4. 2009 Velký pátek 
vždy v 18.00 hodin
Pascha - co vlastně dělal Kristus s učedníky 
u prostřeného stolu? Interaktivní rekonstrukce.
11. 4. 2009 Sobota  dopoledne: Veřejné inter-
aktivní čtení Bible pro 21. století na náměstí 
v Říčanech 
12. 4. 2009 Neděle - s východem slunce výlet 
do kraje na přivítání rána neděle Vzkříšení, bo-
hoslužby v 17.00.
13. 4. 2009 Pondělí - Výlet do přírody.
Informace na mobilu 604 947 739 
a www.cb.cz/ricany 
---
Programy mladých lidí každý pátek od 
19.00 hodin v domě na Masarykově náměstí 
v Říčanech:
3.4.2009 Jen směle hřeš, nic se ti nemůže stát... 
(diskuse nad Biblí)
10.4.2009 Pascha (co se dělo pro poslední ve-
čeři Ježíše Krista)
17.4.2009 Jaký si to uděláš, takový to máš... 
Hledání nového standardu, je možno křesťan-
ství měnit? (diskuse nad Biblí)
24.4.2009 Má cenu dnes mít děti? (diskuse 
s hosty na téma manželství a rodiny)

MAS PŘEDStAVUJE PARtNERA: 
CÍRKEV BRAtRSKÁ V ŘÍČANECH

AKtUÁlNĚ 
V MASCE
V první polovině března měla v Zábřehu val-
nou hromadu Národní síť Místních akčních sku-
pin České republiky (NS MAS ČR). Národní 
síť slučuje a podporuje jednotlivé místí akční 
skupiny a je partnerem pro spolupráci s insti-
tucemi, jejichž činnost se dotýká rozvoje ven-
kova. Na valné hromadě byla schválena výroč-
ní zpráva a stanovena pracovní skupina LEA-
DER, pracující na zlepšení administrace tohoto 
programu a jeho postupů. Za Středočeský kraj 
je v NS MAS ČR zástupce Vladimír Haš, ře-
ditel MAS Říčansko, který byl v únoru zvolen 
za předsedu Krajské středočeské sítě jako zá-
stupce 18 místních akčních skupin Středočeské-
ho kraje). Tento svazek vznikl z důvodů lepší 
spolupráce s místními partnery, jako například 
s Krajským úřadem, se kterým se připravuje 
smlouva o spolupráci na letošní rok 2009.

DOtAČNÍ KAlENDÁŘ

MAS Říčansko MAS Říčansko

vyhlašovatel název výzvy termín 
uzávěrky příjemci; oblast podpory kontaktní informace

Nadace VIA ČSOB a Poštovní spořitelna pro 
podporu regionů 14.4.2009

NNO, příspěvkové organizace a obce; kultura, životní 
prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, 
ochrana nemovitých památek, volný čas, 
regionální/komunitní rozvoj, granty do 70.000,-Kč

www.nadacevia.cz

Středočeský kraj
Dotační řízení o poskytnutí dotací 
na obnovu drobných památek ve 
Středočeském kraji na rok 2009

30.4.2009
FO i PO; obnova drobných památek ve Středočeském 
kraji. Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti 
nesmí přesáhnout 300.000,- Kč.

www.kr-stredocesky.cz

Středočeský kraj
Dotační řízení Středočeského 
kraje v oblasti životního prostředí 
pro rok 2009

20.5.2009 obce, NNO, školy-dle jednotlivých témat; ekologické 
aktivity investičního i neinvestičního rozměru www.kr-stredocesky.cz

Středočeský kraj
Podpora stavebníky nehrazených 
neinvestičních archeologických 
výzkumů v roce 2009

30.6.2009

organizace oprávněné k provádění archeologických 
výzkumů v případě, že budou provádět stavebníky 
nehrazený záchranný archeologický výzkumy na 
území Středočeského kraje

www.kr-stredocesky.cz

Nadace Partnerství Strom života - Malé granty do 
20.000,- Kč 28.8.2009 NNO a obce; životní prostředí, zapojení veřejnosti na 

základě komunitního přístupu www.nadacepartnerstvi.cz

Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové Senior 31.8.2008
NNO; zaměření na seniory - vzdělávání zaměstnanců, 
terénní zdravotní  a sociální služby, vybavení pro 
hospici, nákup pomůcek

www.vdv.cz

Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové Nová rodina 9.10.2009

NNO a pěstounské rodiny, projekty sanace rodin, 
vzdělávání, nákup vybavení pro domy na půl cesty, 
příspěvky na zájmové aktivity dětí v pěstounských 
rodinách

www.vdv.cz

Nadace Sv. Františka z Assisi Program primární a sekundární 
prevence interrupce 15.11.2009

NNO; projekty pro děti a mládež se zaměřením na 
plánování rodičovství, budování a provozování 
azylových domů pro nastávající matky

www.artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelk
a/Nadace/

Dotační příležitosti pro rozvoj Říčanska

Fotografie na této straně: 
Jednání konference NS MAS v Zábřehu. 
Fotografie na další straně: 
Shora dva nevyhovující prvky a na třetím sním-
ku plánovaný prvek dětského hřiště. 
Dole tři fotografie ze života Církve bratrské. 
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Evropě to osladíme – to je hlavní sdělení, kte-
ré se naše vláda rozhodla začátkem roku vy-
slat mezi české občany, když vybírala kampaň 
pro medializaci českého předsednictví Rady Ev-
ropské unie. Kontroverznost tohoto hesla silně 
odvrací pozornost od náležitostí předsednic-
tví samotného a vyvolává debaty nad vhodnos-
tí zmíněného zvolání. Proč zrovna taková ne-
jasná formulace? Na jedné straně se vznik cuk-
ru ve formě kostky, která je hlavním symbo-
lem reklamního spotu, připisuje právě Čechům. 
Potom by ovšem mohl být heslem analogicky 
„Umíme v tom chodit“ jako narážka na Baťo-
vy cvičky nebo „My se na to podíváme“ coby 
připomínka kontaktních čoček, že. Evropě to 

osladíme mi zní sice sebevědomě, ale záro-
veň i vychytrale až záludně, jakoby se zdviže-
ným ukazovákem. To, ve spojení s Klausovým 
známým euroskepticismem, může opravdu při-
pravit půdu pro mylné vyložení jistě dobrých 
úmyslů, které s EU máme. Je to snad další pří-
pad klientelismu při státních zakázkách? Nebo 
se tvůrci i vláda nechali tak dětinsky okouzlit 
tím, že přišli do kontaktu s dvojsmyslem?
Kampaň je sice určena Čechům, ale nebohá 
volně pohybující se euroosoba před českou te-
levizí může nabýt dojmu, že je jí vyhrožová-
no. A mnohým našincům se očividně nelíbí být 
pod tímto transparentem českého velikášství. 
Neříkám, že bychom neměli být sebevědomí 

a suverénní – vadí mi ta naznačená útočnost. Já 
osobně cítím, že bychom měli být za začleně-
ní do EU vděční. Tím drzejší se mi potom zdá 
ona cukrová kostka, která s velkým šplouchnu-
tím, dopadne do šálku kávy na konci televizní-
ho spotu. Ale nám nespokojeným je bohužel je-
dinou jistotou, že kostky jsou vrženy.

Tomáš Drvoštěp, říčanské gymnázium

Pozn. redakce: Motto našeho předsednictví EU 
se změnilo na Sladíme Evropu, na výstižnosti 
glosy Tomáše to však podle nás nic nemění. 

Seriál cestopisů v angličtině na pokračování

By Marianna Gorroňová

When one says “Kiev“, everybody imagines 
a communist Soviet-style city 
or Moscow or Saint Petersburg. But the reality 
is different. I had the option to see this capital 
in October 2008 and I have to say it was 
brilliant.
According to legend Kiev was established by 
a Slavic family in the 6th century AD. 
The name of the oldest son was Kij, that is why 
the city is called Kiev today. During 

the Middle Ages there were 2 attacks made by 
Mongols. Later, the city was captured 
by Poles and Russians. In the 19th century Kiev 
became an important industrial and trade cen-
tre. Since the break-up of the Soviet Union in 
the early 1990´s the capital has been recon-
structed. Fortresses along the Dnieper River 
have been changed into markets. 
Old historic monuments have been restored and 
tourism has increased.
The best place to start a sightseeing tour is on 
large Khreshchatyk Avenue. In case 
 you are hungry there is a popular restaurant 
called “Khata“ with many Ukrainian specialities 

- “Borsh“, soup made with red cabbage or “Va-
renyky“ - dumplings stuffed with cheese 
or cherry. You can also taste drinks like “Kvas“ 
- made from black bread or the spirit “Horil-
ka“. Then there is the Square of Independency 
with the biggest underground department store. 
The Golden Gate, the Ukrainian National Opera 
house and the Sofiyska Square with Cathedral 
of St. Sophia are worth visiting, too.
If you want to buy souvenirs, you can go down 
the Andriyivskyy Descent. “Matryoshka“ doll 
– a set of wooden dolls placed one inside the 
other is a typical one. 
“Kiev-Pechersk Lavra“ -  this huge complex 
of white churches is near the underground ca-
ves where bodies of saints are buried. Women 
visitors are required to cover their head there. 
Everybody can light a candle when entering the 
caves. 
After visiting Kiev I felt that I had visited a lar-
ge and historically rich city. 
For the exploring you will need at least 1 week-
end but I promise you will not regret at all. 
Do not hesitate and take a bus or train to get 
there.

Slovníček 
Slavic – slovanský
was established – byl založen
AD – našeho letopočtu
was captured – byl dobyt
fortresses – pevnosti
restored – zrekonstruován
a sightseeing tour – procházka po památkách
dumplings stuffed with cheese – knedlíčky pl-
něné sýrem
department store – obchodní dům
are worth visiting – stojí za vidění
underground caves – podzemní jeskyně
are required – jsou žádány 
exploring – prozkoumávání
Do not hesitate – neváhejte

Pro Zápraží připravuje kolektiv lektorů jazyko-
vé školy Linda www.skolalinda.cz

CEStUJEME S lINDOU - KIEV – 
wHERE HIStORy 
MEEtS MODERNIty

KOStKy (CUKRU) JSOU VRžENySPORt JAKO JEDNA Z CESt, JAK SE MlADÍ MOHOU 
VyHNOUt DROGÁM A JINÝM NÁStRAHÁM 
RODIČE tO  PŘECE  ZAPlAtÍ 

„Potvrdí vám to každý trenér, každý cvičitel, že 
kdyby nebylo rodičů a jejich peněz, obětování 
času a dobré vůle, těžko lze vychovávat nějaké 
sportovce“ řekl nám na úvod našeho průzkumu 
o tom, jak velký podíl mají rodiny na růstu mla-
dičkých sportovců, Jiří Boháček, místostarosta 
Sokola Říčany a Radošovice, jinak také šéftre-
nér tanečního Twistu Říčany. V tomto prostém 

konstatování je schovaná obrovská pravda, kte-
rou však mnozí nechtějí uznat, vidět a přede-
vším pochopit. Protože jsme chtěli znát názory 
i jiných trenérů a rodičů, zeptali jsme se  v klu-
bech kolem našeho okolí na jejich názory. 

„ Vůbec nejdůležitější je, aby sami rodiče, pří-
padně i prarodiče měli o sport zájem a byli 
ochotni pro tréninky mnohé obětovat“, pokra-
čoval  ještě v našem rozhovoru Jiří Boháček 
a dodal : „ Nejde jen o finance, ty jsou bohužel 
tak nějak samozřejmostí, jde také o čas, o mo-
rální podporu, povzbuzení v případě neúspěchů 
a to nás taneční sport  ještě není tak náročný na 
zranění, pak to je všechno ještě složitější.“                                                                                                                           

 Nezbytná pomoc
„Ani si nedovedu představit, že by rodiče ne-
vozili kluky na tréninky a zápasy,“ říká trenér 
mládeže hokejistů Slavoje Velké Popovice Petr 
Kotráš a dále vysvětluje: „Občas sice jedeme 
také autobusem, ale ve velké většině jezdí táto-
vé, každý naloží tři, čtyři kluky a jedeme. Při-
tom hokej není vůbec levný sport, platíme ho-
diny na zimním stadionu, výzbroj také není nej-
levnější a pak jsou tu společná soustředění, na 
které rodiče rovněž přispívají. A to nemluvím 
o tom, co takový dvanáctiletý i starší kluk sní. 
To jsou kvanta a to také stojí dost peněz. Pomoc 
rodičů je nezbytně nutná.“   

Ne všichni se prosadí
„Tenis vůbec není levný,“ přiznává ředitel te-
nisové akademie v Modleticích bývalý repre-
zentant Československa František Pála a dodá-
vá: „ Zima ta se prodraží, hodiny v hale nejsou 
nejlevnější, pak kdo chce hrát už od mládí na 
solidní úrovni potřebuje trenéra. A ten to také 
nedělá zadarmo. Dobré, kvalitní raketa rovněž 
nejsou levné, míče, cesta na turnaje, to všech-
no jsou výdaje, které zejména v prvopočátcích 
musí hradit rodiče. A mnozí se nedočkají žád-
né náhrady, protože ne všichni se prosadí mezi 
nejlepší, kde pak už mají jisté materiální výho-
dy, náhrady cestovného a případně i vyděláva-
jí. Ne každý může být Berdych, či Štěpánek, ne 
každá dívenka Navrátilovou. To si musí rodi-
če uvědomit.“

Tisíce za vybavení 
„Fotbal sice není tak na finance náročný jako 
třeba hokej, nebo tenis, ale přece jen jsou jisté 
výdaje,“ vnáší do našeho průzkumu svůj názor 

Karel Masopust, organizátor zimních i letních 
turnajů v říčanské Sportovní hale a rozvíjí pů-
vodní myšlenku: „ Jsou tu však cesty na turna-
je, na zápasy, dojíždění na tréninky a také vy-
bavení. Když chcete šetřit zdraví, potřebujete 
především kvalitní kopačky a ty také nejsou za 
tři stovky, spíš tak za dva i více tisíc. Rodiče 
to rádi dají, když ale vidí výsledky. Jenže ty 
nepřicházejí samy, těm se musí hodně oběto-
vat. Čas, peníze a především zájem. Povzbudit 
kluky, když se jim nedaří, to považuji za hod-
ně důležité.“  

Na Slávii do Edenu 
„Jsme rádi, že náš Vláďa hraje hokej,“ říká ma-
minka dvanáctiletého Vladimíra Kovandy z Je-
senice, který však dojíždí až do vršovického 
Edenu, protože hraje za Slávii. Matka Kovan-
dová dále vysvětluje: „ Táta ho zbláznil do ho-
keje, teď na to nemá čas, tak na tréninky i tři-
krát v týdnu vozím Vláďu já. Někdy to je ráno 
v šest, jindy večer, podle toho jak jsou trénin-
ky, případně zápasy. O víkendech jezdí táta, ale 
to jsou pak u nás nervy. Když kluci prohrají, tá-
tovi ani nechutná jídlo. Prožívá to, myslí si, že 
kluk bude jednou hrát v Kanadě, případně za 
některý z našich předních týmů. Já to nevidím 
tak růžově, ale ve škole mu to celkem jde a tak 
má náplň volného času. To vidím jako největ-
ší přínos. Na nic jiného, než na hokej nemá čas 
a to je dobře.“  

Na drogy není čas
Lepší závěrečné konstatování než vyslovila paní 
Hana Kovandová si snad ani nelze přát. Mož-
ná, že někteří rodiče touží pro své ratolesti vy-
budovat kariéru vrcholového sportovce, baží po 
velkých výdělcích, nechť je jim to dopřáno, ale 
velká většina sportuje pro radost, pro využití 
času a zdraví. Rodiče všechno rádi platí, obě-
tují svůj čas, jen když jejich dětí míjejí drogy 
a mnohdy bezúčelné vysedávání v hospodách, 
toulky po parcích a špatná parta.  Sport je jed-
nou z nejlepších cest jak se těmto nástrahám vy-
hnout. Proto i vznikla naše malá anketa. 
                                                                                                                       

Text a foto Jan Kotrba  

Na fotografiích:

1.  Mladí fotbalisté FK Říčany patří k nejlepším 
celkům  ve Středočeském kraji 

2. Hokejem je nejlépe začínat kolem šestého 
sedmého roku věku dítěte, tak jak to praktikuji 
ve Slavoji Velké Popovice 

Studentské stránky Studentské stránky



Připomínat 700 let Tehova a vynechat obecní 
kroniku? To by nešlo, přišli bychom o nenahra-
ditelný obraz historie obce. Kroniku začal se-
stavovat v roce 1935 tehdejší člen zastupitel-
stva Josef Mácha. Zachytil život Tehova v ča-
sové posloupnosti od roku 1309 až do prvních 
let okupace, kdy kroniku převzal nový kroni-
kář. Podrobnější a konkrétnější jsou zcela při-
rozeně záznamy z pozdějších období, zhruba od 
roku 1620. To platí zejména o ještě dost živém 
období minulého století. V kronice však zřejmě 
ze vyhledáváme vzdálenější minulost.
Nejčastěji zaznamenávaným vlivem na život 
obce byly doslova morové rány a jejich dů-
sledky. Kupříkladu * „v roce 1713 přišel zlý 
mor, na venkově z Prahy zavlečený, mnoho lidí 
v Tehově se zase ztratilo, následkem úmrtí, takže 
při sčítání lidu toho roku bylo v Tehově 90 duší“ 
a „zároveň tu dobu zachvátil mor též domácí do-
bytek, takže mnohé usedlosti byly zcela pusté.“  
Též  „v roce 1736 byl velký pád dobytka tak-
že prý v mnohých staveních ani jediného hova-
da nezůstalo, z čehož velké soužení bylo.“ Ne-
malou svízel znamenala válečná tažení: „roku 
1741 měl Tehov zase delší dobu vojsko nakvar-
týrované, vedlať císařovna Marie Terezie tu 
dobu válku s pruským králem, byly veliké daně, 
ohromná bída, takže lid sotva se v kůži držel.“  
Dalším zlem byly, kromě  požárů, a že jich ne-
bylo málo, rozmary počasí: „sotva se Tehováci 
trochu vzpamatovali, zničily  roku 1760 kroupy 
veškerou úrodu,“ o deset let později „začal na 
sv. Josefa padat po šest dní a nocí sníh, zničeny 
veškeré ozimy, v létě pak deště a povodně zhou-
bu dovršily.“ Následkem toho „prý lidé z hla-
du i trávu a kůru ze stromů jedli“ a „na pod-
zim téhož roku vypukla zimnice moru podobná,“ 
„smrt měla velké žně“ a „pohřbívalo se do šach-
ty.“  Přes hrůzu četných pohrom tehovští neby-
li nějací trpitelé. V lepších časech si uměli uží-
vat. Například při odměňování pastýře deputá-
tem „byli povinni o Havle každého roku mu obi-
lí donésti, ten den byli vždy hospodáři řádně 

podroušeni, neboť pastýř dával k lepšímu chléb 
a sýr, kořalku a pivo“, anebo „když byl dosa-
zen nový rychtář, tak se pilo“, protože „v těch 
dobách si na trochu toho pití hospodáři potrpě-
li.“  Nelze ale říkat, že se v Tehově hojně pilo. 
Oslavovalo se i okázale a důstojně. Názornou 
ukázkou jsou velkolepě připravené slavnosti ol-
tářů konané koncem devatenáctého století „po 
třistaletém (!) přerušení.“  
Tehovští se starali o obec, pečovali o kostel, 
lesy nebo rybníky, založili školu, hasičský sbor, 
později vystavěli silnice. To však jsme už ve 
20. století. Kronika nevynechává 
ani osobní tragédie: „při prani-
ci v hostinci .. byl Jan Trojánek 
tak utlučen .., že zůstal v krvi le-
žet .. a více k vědomí se nepro-
budil a druhý den zemřel.“ Jiný 
případ: „domkářka Barbora Tro-
jánková šla pro vodu do studán-
ky zvané Kuliška patřící Frant. 
Stejskalovi, kterýžto jí zabraňo-
val vodu bráti, že neuposlechla, 
tak se rozčilil, že zvedl kamen, 
udeřil ji s ním tak prudce do hla-
vy, že padla a zůstala na místě 
mrtva.“  Dostal jen 14 dnů „neb  
porotci uznali, že čin provedl ve 
velkém rozčilení.“  Leč děly se 
i věci trochu komické „když Pru-
šáci (1866) odjeli, nechali u L. 
půl pytle kávy, kterou chtěla pa-
nímáma také uvařit, ovšem je-
likož v Tehově ještě kávu málo 
znali nevěděla, že se musí na-
před utlouci a tak to vařila jako 
fazole, ale nebylo to prý k pití, 
proto to hodila prasatům, tepr-
ve, když zase v srpnu přišli Pru-
šáci znovu .. naučily se od nich 
hospodyně kávu vařiti.“ 
Bohatost kroniky dosvědčují 
i dobové ekonomické informace 

o cenách obilí, odvodech vrchnosti apod. Ne-
chybějí ani jména obyvatel, včetně téměř prv-
ních, i těch, jejichž potomci, soudě dle jmen, 
žijí v Tehově dodnes. Kronika popisuje také 
obydlí, zvyky i tradice, zkrátka vše, co patřilo 
k životu obce a jejích obyvatel a co vědecké bá-
dání historiků nemůže nahradit. Proto by si jis-
tě zasloužila mnohem víc, než několik ukázek. 
Važme si jí a poděkujme kronikářům.  

Tehovští

U jednoho stolu Kořeny

FARÁŘSKÉ SlOVO 
Velký pátek jsem prožil s předstihem už na za-
čátku března, když jsem si sedl v televizním 
studiu do proutěného křesílka při natáčení po-
řadu Barvy života pro Českou televizi (vysílá 
se na Velký pátek 10. 4. 2009 v 11.00 hod). 
Z toho všeho, nač se mne Paní Marie Retková 
ptala, se dostane na obrazovku jen něco. V roz-
hovoru přišla řeč i na Zápraží, které jsem si 
s sebou přinesl. 
A dostalo se i na přání. Lidé si přejí nejčastě-
ji Veselé velikonoce! a je to psáno na pohled-
nicích se zajíčky a kraslicemi. Co je za tou 
veselostí? Vzpomněl jsem si na biblický pří-
běh z těch Velikonoc roku 33, ve kterém se 

vzkříšený Kristus objeví mezi učedníky, ukáže 
jim svoje rány na rukou, nohou a na boku a po-
přeje: „Pokoj vám!“
Svět je dnes plný ran. Ať jsou to naše bolístky, 
že jsme jen o trochu chudší, než jsme byli loni 
či skutečná bolest hladu a nedostatku. Zchud-
nout o jedno dvě Euro na den je pro nás téměř 
neznatelné, ale pro ty, co mají jen jedno dvě 
Euro na den, je to pád. Ty rány se dají schová-
vat, přikrývat. Jakoby Kristus strčil ruce do ka-
pes a prohlásil: „Na to se nedívejte!“ On je ale 
naopak ukázal, protože si svět bez nich nedove-
de představit. Ty rány tu budou přítomny vždy. 

Ukázal je, protože navzdory jim, tedy svému 
utrpení na kříži, je možno získat Pokoj.
Nás se dotkne všechno! A není dobré to lidem 
vytýkat, je to přirozené. Ale je možné si přát 
Pokoj, protože Kristus Pán nadpřirozeně vy-
hrál, a vyhrává. Navzdory lidským zoufalstvím 
a bolestem dává Pokoj, který se rovná síle k ži-
votu. Přátelé na Zápraží: „Pokoj Vám všem!“

Daniel Kvasnička
www.kvasnicka.info

NAD KRONIKOU tEHOVA
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ZAČAROVANÉ KRUHy UVNItŘ tĚlA
Celé naše tělo je propojeno v jeden celek, kte-
rý funguje v závislosti na ostatních. Malíček 
u nohy může ovlivnit stav krční páteře, bolest 
kyčlí se někdy tváří jako bolest v koleni, já-
tra mohou ovlivnit bolest pod lopatkou a sva-
ly v okolí lopatky mohou mít vliv na žlučník. 
Celému systému velí mozek se svou schopnos-
tí předávat informace o bolesti tam, kde se mu 
jeví jako nejvíce efektivní. Ne vždy je však sub-
jektivní bolest objektivně potvrzena. Problém je 
nejasný a s ním zpravidla nastává i koloběh ná-
vštěv jednoho specialisty za druhým. Podívej-
me se na problém očima fyzioterapeutů.

Začneme hrudní páteří. Tento úsek je nejmé-
ně pohyblivou částí páteře. Je to dáno tím, že 
na hrudní obratle nasedá 12 žeber, která jsou 
na přední straně spojena kostí hrudní a společně 
vytvářejí hrudní koš. Tím je hrudní páteř fixo-
vána a stabilizována. Díky tomu je také málo-
kdy postižena jako první úsek páteře. Přesto se 
velice často objevuje bolestivost pod lopatkou 
nebo mezi lopatkami.
Nejčastější příčinou těchto bolestí je svalová ne-
rovnováha, způsobená dlouhotrvající prací hor-
ních končetin, přenesenými problémy z krční pá-
teře nebo vyhrbené držení hrudní páteře v pra-
covních polohách – vsedě či ve stoji. Někdy do-
chází na zádové straně k blokádě mezi žebrem 
a obratlem a zároveň k blokádě na přední straně 

hrudníku mezi žebrem a kostí hrudní. Postiže-
ný nemusí o blokádě vůbec vědět, nebo naopak 
pociťuje nepříjemný pocit na hrudníku a může 
se mylně domnívat, že jde o srdeční či žalu-
deční potíže. Potíže spojené s blokádou žeber 
se však většinou zhoršují při prohloubeném dý-
chání. Velmi dramaticky může vypadat akutní 
ústřel hrudní páteře, protože nemocný cítí ne-
jen bolest, ale navíc nemůže dýchat. Ale po-
zor! Podobně se projevuje i akutní zápal plic, 
tudíž neradno otálet a raději navštívit odborní-
ky! Problémy hrudní páteře mohou napodobo-
vat onemocnění některého z vnitřních orgánů. 
Když objektivní interní vyšetření nevykazuje 
žádné abnormality, je na místě řešit tyto potíže 
na fyzioterapii – půjde pravděpodobně o uvol-
nění svalových spasmů, blokád páteřních klou-
bů a doporučení konkrétních cviků. A jako kaž-
dá záležitost, má i tato problematika dvě strany 
mince. Opačně i interní onemocnění může vy-
volat reflexní změny ve svalech v okolí páteře. 
V akutním stádiu není rehabilitace vhodná. Po 
ústupu akutních obtíží, kdy dochází k postupné 
stabilizaci nemocného orgánu, mohou reflexní 
změny na páteři přetrvávat. Tyto změny vyvo-
lávají bolest, která je podobná původní bolesti. 
Nemocný orgán je již zotaven, interní vyšetření 
vykazuje stav normality, avšak bolest stále pře-
trvává. V tomto případě již nejde o bolest pů-
vodně nemocného orgánu, ale o problém zad. 

Nemocný si neví rady, a pokud jeho kroky ne-
vedou na psychiatrii, ale na rehabilitaci, má na-
ději, že se stav upraví. V případě úspěšné tera-
pie lze takto šikovného fyzioterapeuta přirovnat 
ke kouzelníkovi, který má ve své ordinaci při-
praven speciální terapeutický proutek za účelem 
zbavení bolesti. V období chronicity také na-
stávají reflexní změny v okolí páteře a mohou 
zpětně ovlivňovat onemocnění orgánu. Vzniká 
tak začarovaný kruh, ve kterém se dva problé-
my vzájemně podporují. V takové situaci má 
zákrok fyzioterapeuta léčebný význam, nejen 
pro oblast páteře, ale sekundárně ovlivní i chro-
nicky nemocný orgán. Může se však stát, že se 
stav ještě zhorší. Proto je třeba, aby byl nemoc-
ný zároveň pod kontrolou internisty. Všechno 
souvisí se vším, slýchám často od svých klientů 
a do jisté míry s nimi souhlasím. Tajně doufám, 
že toto prohlášení platí jen pro naše tělo a sou-
vislosti všeho dění světa se vším raději nevyhle-
dávám. Těší mě, že ačkoli jsme lidé inteligent-
ní, přemýšlející a vzdělaní, vykazujeme jistou 
omezenost. Bez ní bychom nejspíš mohli vyřa-
dit ze slovníku slovo pokora. A to by, myslím, 
byla škoda.

 
 Mgr. Štěpánka Vojtová

VZKAZy
Otcům „manažerům“, co zůstávají v práci dlou-
ho, protože se jim nechce jet domů a tam ve-
čer krotit rozdováděné děti: Víte, co je to time 
management? Vymýšlet si práci, kterou údaj-
ně nebylo možné vykonat přes den, není žád-
né umění. 

Spoluobčanům, co v neděli pouští motorové se-
kačky, pily a další hlučné přístroje: Zkuste na 
tento den, kdy máte mimochodem odpočívat, vy-
myslet jinou – sousedy nerušící činnost. A zkus-
te přijít i s něčím jiným, než s rodinným výletem 
do super/hyper/megamarketů.  

Baculatým ženám, které nevědí, zda mají  posi-
lovat či běhat nebo začít s dietou: To je jedno, 
hlavně začněte.

Ondřejovské řeznici: Vaše uzeniny jsou skvělé. 
Chodil bych častěji, kdybyste na mě nešetřila…. 
svým úsměvem.

Premiérovi, co má ve zvyku hodnotit dotazy no-
vinářů a potom si vybírat, na co odpoví: Novi-
nář, který se hloupě ptá, je méně nebezpečný 
než politik, který hloupě reaguje.

Všem, kteří odhazují odpadky do škarp, pneu-
matiky či staré přístroje do lesa: Nevím, kde se 
tohle chování v člověku bere. Ať už je to dané 
výchovou, či je to dědičné – prosím, nerozmno-
žujte se.  

Náš prostor pro vzkazy je tu proto, abyste moh-
li decentní formou upozornit někoho na něco, 
co se vám nelíbí. Těšíme se na vaše další řád-
ky, na základě kterých se nad sebou třeba ně-
kteří z nás zamysli. A klidně si naše články vy-
střihněte a dotyčnému to pošlete. Nebo připích-
něte na nástěnku.

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu                                                                  strana 19

Čistý Ladův kraj

Projekt je realizován v rámci mezinárodní 
kampaně Ukliďme svět

11. dubna 2009 v 9:00 hod.

Kamenice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Ondřejov,
Říčany, Senohraby, Struhařov, Velké Popovice, Všestary

Více informací na www.laduv-kraj.cz

Sponzoři akce

Mediální partner



Hrátky se slovy
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Dvanáctipísmenné sudoku, sestavené z MATE-
ŘÍDOUŠEK.
Přátelům luštění oblíbené logické hry sudoku 
nabízíme provedení, které nejen že je dvanác-
timístné, nejen že ponechává stranou obvyklé 
zadání založené na číselné řadě od 1 do 12 či 
na písmenech od A do L, ale může potěšit i mi-
lovníky tak křehkých (a podle klasikovy básně 
"drobnolistých") kvítků, jakými jsou MATEŘÍ-
DOUŠKY. Všimli jste si? V množném čísle ná-
zvu této rostliny se žádné z 12 písmen neopaku-
je - a to je podmínka pro to, abychom MATE-
ŘÍDOUŠKY mohli použít. Pravidla pro řešení 
jsou stejná: v každém řádku i sloupci mřížky 
musí být každé písmeno slova MATEŘÍDOUŠ-
KY zastoupeno výhradně jen jedenkrát. Navíc 
i v každém tlustšími čarami zvýrazněném pro-
storu , vytvořeném z 12 políček, musí se každé 
písmeno daného slova vyskytnout také jen je-
denkrát. Tak co říkáte? Pustíte se do rozlousk-
nutí tohoto logického zadání? Těm vytrvalým 
a úspěšným, kteří se přesným a bezchybným 
uvažováním dopracují ke správnému výsledku, 
už dopředu vyjadřujeme své uznání a upřímně 
blahopřejeme.

MAtEŘÍDOUŠKOVÉ SUDOKU

D A K Y U

Ř Š M Í D

O Š U M

Í Y K E T

K T U A O Í

Š Y Ř

Í D

O Ř T U Í

M D K Š Y T

E

T Ř K A Y

M Y D K A U Í Š
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SPCN žÁDÁ, RADÍ, INFORMUJE
Co jsme možná nevěděli o kolagenu
Kolagen je vysokomolekulární transdermální 
bílkovina, tvořící 30% hmotnosti lidské bílko-
viny, 10% celkové hmotnosti člověka a 70% 
hmotnosti kůže. Je zodpovědný za pružnost, 
pevnost a správnou hydrataci kůže. Většina bu-
něk je obalena kolagenovými vlákny. Rakovi-
nové buňky vylučují tzv. kolagenázy, které fun-
gují jako nůžky, které přestřihávají kolageno-
vý obal zdravých buněk, které se pak také sná-
ze stávají rakovinovými. K šíření rakovinových 
buněk přispívá nedostatek kolagenu v pojivo-
vých tkáních a vazech, které pak rakovinové 
buňky dokážou překonat a tak metastázovat tak 
do dalších orgánů. Pro tvorbu kolagenu je velmi 
potřebný vitamín C. Tento veledůležitý vitamín 
se podílí na dalších asi 1500 buněčných funk-
cích. Následkem stárnutí nastává deficit kola-
genu, což je např. příčinou tvorby vrásek. Ko-
lagen se v těle obnovuje třikrát do roka, avšak 
pouze do 26 let věku. Pak nastává postupný 
útlum jeho produkce. Následkem stárnutí nastá-
vá deficit kolagenu v kloubních chrupavkách, 
v kostech, vazech, šlachách (deformity nohou), 
v pokožce, která předčasně stárne a vráskovatí. 
Proto je snaha kolagen do pleti a orgánů dopl-
ňovat též zvenčí.
Dosud známé kolageny umělého nebo živo-
čišného původu nepřinášely žádoucí výsledky. 

Působily pouze povrchově a krátkodobě, pro-
tože je organizmus odmítá jako cizorodou lát-
ku. Bylo to především proto, že tato kolagenová 
vlákna postrádala strukturu shodnou s lidskou. 

Transdermální kolagen. Před několika lety 
byl v Polsku vyvinut čistě přírodní transdermál-
ní kolagen Q5-28 téměř shodným s lidským. 
Takový kolagen je transdermální, neboli pokož-
kou pronikající. Vyrábí se z kůže Tolstolobi-
ka bílého a na jednu 100ml lahvičku je potřeba 
asi 15 ryb. Jeho kvalita se zvyšuje filtrací přes 
filtry z vláken Bource morušového. Pouze toto 
hedvábí neporušuje trojitou strukturu kolage-
nových vláken. Výsledný produkt je čistý, pří-
rodní bezbarvý kolagenový gel, bez jakýchko-
liv umělých přísad a barviv. Po nanesení proni-
ká až do podkoží, kde aktivuje zvýšenou měrou 
buňky vyrábějící náš vlastní kolagen - fibroblas-
ty. Kůže po několika měsících dorůstá, je silněj-
ší a vrásky, akné nebo celulitida postupně mizí. 
Pronikání do podkoží trvá jen asi 5 minut. Poté 
tělesná teplota kolagen despiralizuje, tj. rozlo-
ží přirozenou trojitou šroubovicovou strukturu 
kolagenových vláken na jednotlivé aminokyse-
liny a schopnost se dále vstřebávat tak končí. 
Je to dáno tím, že si své vzácné vlastnosti udr-
ží pouze v teplotním rozmezí 5-28 °C. Proto se 
nanáší na vlhkou pokožku a jen v kapkových 

množstvích, zato častěji. Kolagen, který se sta-
čil vstřebat, si však organizmus již po prvních 
30ti minutách zabuduje do potřebných míst tká-
ňových struktur. Ač se to zdá neuvěřitelné, do 
48 hodin se dostává až do kostí. Tento kola-
gen doporučuje po dvouletém výzkumu tým 
MUDr. Batečka  A.S., zakladatele Kliniky ne-
mocí stáří v Oděse. Doporučuje užívat Q5-28 
i vnitřně, jednu lžičku za den nalačno. Průcho-
dem přes střevní stěnu se neporuší. Organizmus 
si jej pak může zabudovat všude tam, kde je ho 
nedostatek. Vnější aplikace kolagenu ještě na-
příklad dobře pomáhá zarovnat jizvy, zastavuje 
vypadávání vlasů, zpevňuje nehty, regeneruje 
chrupavky v kloubech, značně urychluje hoje-
ní popálenin a zpevňuje dásně při parodontóze. 
Transdermální kolagen tak může mít v budouc-
nu široké využití v mnoha oborech.
Více informací na pravidelných veřejných se-
tkáních vždy v poslední středu v měsíci v 18.30 
v salonku Mnichovická krčma a v poslední pátek 
v měsíci v 18.30 v učebně Kulturního střediska 
U LABUTĚ, Říčany.  Doporučuje tým Sdruže-
ní prevence civilizačních nemocí – SPCN. 

Více informací na tel. 603 460 424,
e-mail v-tomek@atlas.cz, www.spcn.cz.

Dění kolem nás 

PŘIJÍMAČKy 
V ŘÍČANECH
I. Základní škola Říčany, Masarykovo náměstí 
71, otevře ve školním roce 2009/2010 6. třídu 
s rozšířenou výukou matematiky a přírodověd-
ných předmětů Přijímací zkoušky, které pro-
běhnou formou matematického testu,  se ko-
nají ve středu  13. května od 8 hodin v budově 
I.ZŠ, Masarykovo nám.71 ( budova za koste-
lem).   Příležitost dostanou  i děti s vývojový-
mi poruchami učení, kteří  budou mít při zkouš-
kách prodloužený časový limit( kopii vyšetře-
ní odborného lékaře nutno přiložit k přihlášce). 
Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.

Přijímací zkoušky na doplnění „fotbalových 
tříd“ (6.-9. ročník) se konají 13. května od 
14.30 před hlavní budovou školy (za koste-
lem). Ke zkouškám je nutnét sportovní obleče-
ní a obuv.
Do fotbalové třídy budou přijímáni pouze žáci, 
kteří si zvolili  jako cizí jazyk angličtinu.

Přihlášky společně s kopiemi vysvědčení za   
1. pololetí 5. ročníku je nutno zaslat  na adresu 
školy  do 1. května. Další informace poskytne-
me na tellefonním čísle 323 602 794.
Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy
  

NOVÝ PlAC
Potřeby na mateřské (rodičovské) dovolené mě 
dovedly až k tvorbě webových stránek. Měla 
jsem potřebu najít někoho, kdo by rád také pod-
nikal výlety, účastnil se akcí či vytvářel něja-
ké hodnoty. 
Lidí je v Mnichovicích dost, ale jak se dopátrat 
k člověku s podobným smýšlením, SEZNÁMIT 
SE? A tak vznikl nápad pro založení stránek 
www.plac.cz a díky městu Mnichovice, Veřej-
ným službám obce Mnichovic a dalším zúčast-
něným se tyto stránky staly skutečností.
Když jsem otěhotněla, potřebovala jsem koupit 
kalhoty. Stačily by mi pěkné bazarové, ale se-
hnat mojí velikost, byl velký oříšek. 
Nakonec jsem vytáhla těžce naspořené dva tisí-
ce a šla koupit zcela nové. Určitě nejsem první 
ani poslední, kdo potřebuje na těch devět měsí-
ců nějaké ošacení. A tak vznikl prostor pro IN-
ZERCI; pro inzerci nejen těhotenského obleče-
ní, ale také dětských oděvů, hraček a jiného pří-
slušenství patřícího k rodičovství.
Předností celého webu je regionální zaměření 
a v případě místní inzerce i nulové poštovné, 
neboť pro kalhoty přes ulici si snadno dojdete 
pěšky. Zároveň tyto stránky mohou sloužit jako 
virtuální pokec, ale také máte možnost se poté 
sejít a spojit svá přání a potřeby.

Za www.plac.cz
Michaela Jirásková

BEAtBOx

V klubu Cesta se konal začátkem března 
Beatbox. Po úspěchu z minula k nám opět 
přišel profík v tomto stylu hudby. Klienti měli 
možnost dozvědět se něco o beatboxu a sami si 
vyzkoušet, jaké to je do mikrofonu. V budoucnu 
se opět bude akcička opakovat. 

Sledujte www.cestaintegrace.cz.



tel.: 724 111 545

Rizikové kácení 
a prořezávání, 
péče o zeleň.

Jan Procházka
Struhařov

VRATA
a

DOMOVNÍ DVEŘE ROKU 
HÖRMANN

 Bílá, Zlatý dub, Titan Metallic

 Akční cena sekčních vrat 
 (2500x2125) s pohonem,

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

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

tel.: 602 41 60 93

JARNÍ PRODEJ
Zahradnictví Nesvorný

Všestary
•  Muškáty převislé
•  Prodej okrasných dřevin
•  Realizace zahrad
•  Zajišťujeme realizaci setých a kobercových 
    trávníků

tel: 603 544 828

Soukromá Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill,
Žižkova 233, Říčany

přijímá žáky pro školní rok 2009/2010

           • Nabízíme individuální přístup k dětem, respektujeme osobnost a potřeby každého žáka.
           • Počet žáků ve třídě je maximálně 15.

           • Ve výuce považujeme za prioritní smysluplnost 
                    a důraz na rozvoj dovedností žáků
           • důležitých pro budoucí studium a život.
           • Vytváříme dvojjazyčné prostředí, výuka anglického jazyka 
                    je výhradně vedená rodilými mluvčími.
           • Uplatňujeme nedirektivní přístup k dětem, 
                    používáme moderní a různorodé metody výuky.
           • Budujeme příjemné prostředí školy rodinného typu.

Pro žáky 4. třídy nabízíme pro školní rok 2009/2010 zvýhodněné školné!
Více informací na www.magic-hill.cz

Pro termín přijímacího pohovoru nebo sjednání návštěvy školy
kontaktujte: 00420 602 176 833, info@magic-hill.cz

SALÓN JOSEFKA
Solárium
Vertikální-Horizontální

Lymfatické přístrojové masáže
Přístroj určen jako:
- rehabilitace - prevence křečových žil, podpora 
funkce svalů a kloubů
- regenerace - celkové zlepšení fyzické a psy-
chické kondice,
zlepšení krevního oběhu, aktivace lymfatického 
systému
- kosmetika - modelování postavy, omlazení pleti, 
prevence celulitidy
Pozor! Desátá masáž zdarma!

AKCE DUBEN - 10%
Dále nabízíme:
- možnost zakoupení solární kosmetiky
- zvýhodněné permanentky i dárkové poukazy

Adresa: Kamlerova 258, Říčany, tel 731 701 316
Provozní doba: PO-ČT: 10-20 hod. PÁ: 10-19 hod. 
SO: 13-19 hod
Lymfatické masáže: dle dohody v salónu nebo 
ena tel.: 731 701 316

Jsme tady pro vaší krásu

Zahradnické práce
- údržba zeleně

▪kácení a prořezy rizikových 
 stromů prováděné i horolezeckou
 technikou
▪likvidace pařezů frézováním
▪zakládání trávníků a pokládka
 travních koberců
▪sekání a provzdušňování 
 travnatých ploch
▪stříhání živých plotů
▪úprava dlouhodobě 
 neudržovaných pozemků
▪návrhy, realizace a celoroční 
 údržba zahrad

Eduard Pacák
mobil: 605 789 346



Zprostredkujeme koupi a prodej
nemovitostí

MNICHOVICKÁ REALITNÍ
KANCELÁR s.r.o.ˇ
www.mnichovicka-rk.cz
info@mnichovicka-rk.cz

tel./fax: 323640672, gsm: 603483258
ICO: 48027740

PO-CT: 9.00-16.00
Masarykovo nám. 35, Mnichovice, 251 64

ˇ
ˇ

ˇ

ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

tel.: 603 301 565
veškeré čalounické 

práce

  

Je čas šetřit, 
je čas zateplit dům.

??

Podívejte se na video,
jak to děláme my.
www.rodah-eu.cz

Originálně, rychle, levně.

GE Money Bank
Masarykovo nám. 34 Říčany 25101
telefon: 323616050-4

GE Money Bank

K EXPRES PŮJČCE POJIŠTĚNÍ 
SCHOPNOSTI SPLÁCET
NA ROK ZDARMA.

www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

V GE Money Bank víme, že každý potřebuje 
bezpečí a jistotu. Proto vám teď nabízíme 
Expres půjčku a zdarma rok pojištění 
schopnosti ji splácet. Rychle a bez obav si tak 
můžete půjčit například 70 000,- za 1 222,- 
měsíčně. RPSN je 14,12 % a délka splácení 
84 měsíců. Nabídka platí do 30. 6. 2009. 
Přijďte si pro svoje peníze do GE Money Bank 
ještě dnes. Všechno je jednoduché, když 
si rozumíme.

Rozumíme si.

PŮJČTE SI NAPŘÍKLAD 
70 000,-  ZA 1 222,-  MĚSÍČNĚ

A5 sirka.indd   1 13.3.2009   7:04:44

Nabízí prodej palivového 
štípaného dřeva
1m prostorový - bříza    900,- Kč
                      - smrk     800,- Kč
                      - tvrdé 1 100,- Kč

Na objednávku provádíme pořez 
střešních latí, prken i trámů
do délky 9m.

Tel.: 603 544 828

Zahradnictví 
Nesvorný 
Všestary

NEVÍTE? MY ANO!
MÍSTNÍ ODBORNÍCI ZÍSKÁVAJÍ PODKLADY

ZKUŠENÍ SPECIALISTÉ GARANTUJÍ
 VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE 
Posouzení a optimalizace 

investičního záměru,
předběžné studie proveditelnosti,

příprava projektu,
vypracování žádosti,

vyhledání finančních zdrojů,
řízení projektu v průběhu realizace.

MAS SERVIS ŘÍČANSKO, o.s. 
MAS ŘÍČANSKO, o.p.s.
a VALUE ADDED, a.s.
projekty@zaprazi.eu



ÚČETNICTVÍ
Hana Kyselová

Tehov 74
251 01 Říčany

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

Zpracování účetnictví
a daňové evidence

Zpracování pohledávek
a závazků

 Zajištění fakturace
Zpracování slovenského DPH
Zpracování daňových přiznání

AUTOSERVIS
Autoservis PLUS

AUTOSERVIS

www.partnerelit.cz

majitel

603 140 574

Poskytované služby

DIAGNOSTIKA

Pneuservis 

Autosklo

Zajištìní STK

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLÙ 

• autoservis  • mechanické opravy

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

- prodej pneumatik

 - výmìny autoskel

- vìtšiny znaèek automobilù
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Rooseveltova 364, 251 01 Øíèany
www.partnerelit.cz
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SIMPLY CLEVER

• prodej nových i ojetých 
vozů na leasing  • pojiš-
tění, přihlášení na DI  • 
půjčovna automobilů  • 
záruční a pozáruční ser-
vis • příprava na STK  • 
měření emisí, pneuser-
vis  • elektronické mě-
ření geometrie  • rychlé 
občerstvení 8-17 hod.  • 
prodej originálních dílů 
a příslušenství Škoda  • 
klempířské a lakýrnické 
práce  • prodej předvá-
děcích vozů za výhodné 
ceny

ZIMNÍ KOLA ZDARMA 
A BONUS 30 000 Kč 
Jestli chcete co nejdříve jezdit novým autem, přijďte si pro některý z vybraných  
skladových vozů Škoda, které jsou ihned k odběru. Získáte kompletní sadu zimních  
kol zdarma a slevu 30 000 Kč při financování od ŠkoFINu. Tato mimořádná nabídka  
platí od 1. 1. 2009 jen do vyprodání zásob, takže nezapomeňte: kdo dřív přijde,  
ten má větší výběr. Navštivte proto brzy svého prodejce vozů Škoda. 

Další informace na Škoda Auto Info-line 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.  

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů  
Škoda: 4,1–10,1 l/100 km, 109–235 g/km

Škoda 
       ZáRUKA 
       PLUS

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

ZIMNÍ KOLA ZDARMA 
A BONUS 30 000 Kč 
Jestli chcete co nejdříve jezdit novým autem, přijďte si pro některý z vybraných  
skladových vozů Škoda, které jsou ihned k odběru. Získáte kompletní sadu zimních  
kol zdarma a slevu 30 000 Kč při financování od ŠkoFINu. Tato mimořádná nabídka  
platí od 1. 1. 2009 jen do vyprodání zásob, takže nezapomeňte: kdo dřív přijde,  
ten má větší výběr. Navštivte proto brzy svého prodejce vozů Škoda. 

Další informace na Škoda Auto Info-line 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.  

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů  
Škoda: 4,1–10,1 l/100 km, 109–235 g/km

Škoda 
       ZáRUKA 
       PLUS

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

Martin Svoboda
Tel.: 777 832 084
E-mail: info@vasnabytek.cz
www.vasnabytek.cz

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

■ Architektonický návrh, měření na místě zdarma
■ Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky 

včetně elektrospotřebičů a dalších doplňků dle požadavků zákazníka
■ Dodací lhůty 4–6 týdnů nebo dle dohody
■ Atypické prvky jako barové pulty, světelné rampy, skleníky, jídelny, stoly, židle a jiné dle přání zákazníka
■ Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací pokoje

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRU

Otevíráme soukromou alternativní mateřskou školku, baby-sitting
noční hlídání (včetně víkendů)

prázdninový provoz 
luxusní prostředí a nadstandardní vybavení
angličtina, tenis, keramika, hra na �étnu a další
mladý kolektiv a kvali�kovaní lektoři
rodinná atmosféra, individuální přístup
stravování v ceně školkovného
provoz školky a baby-sittingu od 7 – 18 hodin

více na www.skolkazabka.cz     tel. 777 244 447    info@skolkazabka.cz



SOUKROMÁ
Hledáme nové hráče na Florbal, od 15 let, hala 
Kolovraty, tel. 724 000 123

Prodám byt 3+1, nyní udělaný jako 4+K, 
v Konojedech u Kostelce n. Č. l. Cena 1.600.000Kč, 
Tel: 606 427 116, 602 416 093 

Pronajmu byt 2+kk, 48m2 v Říčanech,   
ul. Melantrichova 2000, cena nájmu 9000 Kč/
měsíc. Tel: 602 218 532

Hledám pomocníka na údržbu zahrady 
v Popovičkách. Telefon 737 951 031

Hledám jakoukoliv práci v lokalitě Kunice, 
Strančice, Popovice.
Nabízím bezúhonnost a pracovitost. 
Volejte na číslo 777 260 256.

ZAMĚSTNÁNÍ
Zdrav. sestru a pečovatelku hledáme k péči 
o seniory v SENIOR domě "FELICITA" na 
Vyžlovce. Směnný provoz.Tel. 775 122 404   

Hledáme pokladní, skladníka, zástupce vedoucí 
do supermarketu. Pracoviště v Kostelci nad  
Č. lesy. Volejte 739 005 888 nebo pište 
temp@optima-recruit.cz

Domov Pod Kavčí Skálou hledá sociálního 
pracovníka/ci na dobu určitou. Požadujeme VŠ 
nebo VOŠ vzdělání v sociální oblasti.
Dále hledáme všeobecnou zdravotní sestru 
s registrací na dohodu o pracovní činnosti. 
Pro obě pozice nabízíme tvůrčí práci se 
seniory v rozvíjejícím se pracovním kolektivu, 
odpovídající platové ohodnocení, možnost 
stravování. Informace na tel.: 323 632 423, 
323 632 443 email:reditelka@domovpks.cz

Do kadeřnictví Nová Image na Novém náměstí 
v Uhříněvsi přijmeme kadeřnici na ŽL. Nabídky 
na telefon 606 623 523

Adresář firem
Antény
ANTÉNY – Roman  LEHOVEC, 603753312

ANTÉNY, TV-SAT-STA, 602195272 

Autodoprava
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 
602328807

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

AUTOPOTAHY. Telefony: 323 604 740, 
602 370 453

BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121

AUTO-PALACE, Na Chodovci 2457/1, Praha 4, 
267286860-4, www.autopalace-ford.cz

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

BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666129

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

AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov, 
603522048

BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121

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

Autoskla - klimatizace
AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2, 
776002357

Banky
GE Money bank, Masarykovo náměstí 34, 
Říčany. Telefony: 323 616 050-4

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

Beton
ZAPA beton, Kolovratská, Říčany, 323602008, 
323603616

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

Čalouník
JOSEF VÁVRA, Hrusice,  603 301 565

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

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

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

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

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

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

Garážová vrata, dveře a vjezdové brány
CAG - Dveře, vrata. Telefon: 725 878 565, cag-
strancice@novedvere.cz

HOUDEK – GARÁŽOVÁ VRATA, Smrková 316, 
Mukařov, 323660110, 602242653, 
j.houdek@mybox.cz

ROLLO, s.r.o., Černokostelecká, tel.: 
323 602 905, ricany@rollo.cz

VRATA, domovní dveře. Telefon: 602 416 093

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

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

Instalatéři
INSTALATÉRSTVÍ HELEBRANT, 
voda-topení-plyn, Říčany, 604835260

KARBAN PETR, Svojšovice 4, Strančice, 
323602073, 775935800

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

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

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

ReTo CENTRUM  fasády. Telefony: 777 128 817, 
777 309 107, retocentrum@seznam.cz

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD, telefon 602 125 013, 
www.zatepleni-koci.cz

Jazykové školy 
LANGFOR CZ s.r.o
17. listopadu 133/17, 251 01 Říčany
323 606 096, www.langfor.cz

Kamenictví, kamenosochařství
KAMENICTVÍ s.r.o., Svojetice 141, Mukařov, 
323660252, 602304946

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

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

JAN DRESLER, Pokrývačství, klempířství, 
Mnichovická 44, Struhařov, tel:777 174 778, 
e-mail: dreko-strechy@seznam.cz

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

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

Masáže
SALÓN JOSEFKA, Kamlerova 258, Říčany, 
731 701 316

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

M+S Lakýrníci, Telefon: 607 507 606

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

TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN SVOBODA, Říčany, 
777832084

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

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

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

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

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

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

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

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

ČPP, PAZOUREK PAVEL, Spartakiádní 378, 
Bystřice, 604600861

Pokrývači
HDK, Olivova 223, Říčany,  323631458, 
606472505

Projektové práce
PŘÍPRAVA STAVEB, Telefon: 607 115 189

Školy, Školky, hlídání dětí
ŽABKA, soukromá alternativní mateřská školka, 
www.skolazabka.cz, 777 244 447

Magic Hill, soukromá základní škola. Telefon 
602 176 833, info@magic-hill.cz

CLUB vodních dětí, telefon  775 606 896, 
www.clubvodnichdeti.cz

CENTRUM SOFIE, SOUKROMÁ MONTESSORI 
ŠKOLKA, Praha 9, telefon: 773 220 281

BABY PARADISE, s.r.o., Praha 10, Pitkovice, 
tel.: 773 655 556

Jazykové školy
LANGFOR CZ s.r.o 17. listopadu 133/17, 251 01 
Říčany, 323 606 096, www.langfor.cz 

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

LANGFOR Translations s.r.o.
17.listopadu 133/17, 251 01 Říčany
323 606 097, www.langfor.cz

Pojištění
ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S., Miroslav Vykysalý, 
všechna pojištění, stavební spoření. Telefony 
323 660 417, 773 660 417

Realitní kanceláře 
Realitní kancelář KAVALIER Větrná 355, 
Louňovice 775950231, k-realityservice@volny.cz

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

Restaurace,  vinárny, kavárny
Restaurace TOUHA, Světice, K Dálnici,  
608 971 053

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

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

JASPRO PLUS, s.r.o., Pětihosty 17,  Telefony: 
602 365 236, 323 654 321

PÍSKY, ŠTĚRKY, SUTĚ, KONTEJNERY.  
Telefony: 777 322 134, 777 975 790

PLETIVO TICHOVSKÝ, Telefony: 323 640 660, 
602 236 893, 777 276 095

JÍMKY, ŽUMPY, NÁDRŽE. Telefony: 323 631 827, 
776 266 600, www.oiltrend.cz

AB KAPA GIPS, sádrokartony. Telefony: 
602 311 038, 606 814 169

Stěhování
MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 603414075

Studnařství
JAROSLAV ŠTECHER, telef. 606 840 202, 
569 722 567, www.studnarstvi.cz

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

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

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

PRONTO ŘÍČANY,  Černokostelecká 62, Říčany, 
323602235, 323602877

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

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

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

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

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

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

Výkup lesů
BROUKAL, výkup lesů surového dřeva, 
602238849

Zahradní a lesní technika
MOUNTFIELD, Mirošovická 697, Mnichovice, 
323 640 584, 
www.mountfield.cz 

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

EDUARD PACÁK, Telefon: 605 789 346

ZAHRADNICTVÍ NESVORNÝ, Telefon: 
603 544 828 

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK, Telefon: 606 494 939, 
723 516 513

Zednictví
ZEDNICTVÍ VADKERTI, 728 373 852

Zemní práce
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 
602328807

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

Řádková inzerce PŘÍPRAVA STAVEB
měření radonu, projekty
oceňování nemovitostí
povolení a dozor staveb

607 115 189

Zateplování fasád
tel.: 602 125 013
www.zatepleni-koci.cz



Sklolaminátové jímky, žumpy,
nádrže na vodu, nádrže

na topné oleje a chemikálie.

Dodávka na místo instalace

Samonosné provedení
bez nutnosti obetonování
ve velikosti 3 až 18 m3.

Oiltrend, Dukelská 317, 251 01 Říčany u Prahy, tel./fax: 323 631 827, mobil: 776 266 600, www.oiltrend.cz

   KAUZA - Zastupitelé Říčan se odmítli 
zabývat otevřeným dopisem/žádostí
Aktivity společnosti RIM ENGINEERING,  
s.r.o. v posledních letech patří mezi nejčastější 
diskutované téma na zastupitelstvu v Říčanech. 
Společnost RIM Engineering s.r.o. se v po-
sledních letech stala vlastníkem 376 metrů 
dlouhé dešťové kanalizace, vedoucích ve ve-
řejných komunikacích Města Říčany v ulicích 
„Cesta Svobody, Politických Vězňů, 17. listo-
padu a Pod Lihovarem“. Dle schválené projek-
tové dokumentace, je jediným důvodem této 
stavby - odvodnění vod z pozemku  1211/2 – 
„sídliště na Fialce“. Ke stavbě na městských 
pozemcích však došlo bez souhlasu zastupi-
telstva, nedošlo ani k odsouhlasení věcných 
břemen, jak to vyžaduje zákon o obcích. K vy-
budování této soukromé stavby v pozemcích 
Města Říčany došlo bez jakéhokoliv platného 
smluvního rámce mezi společností RIM Engi-
neering s.r.o. a Městem Říčany. 
Zastupitelé byli tiše obejiti, zatímco stavba 
byla dokončena. Je možné, že režimu utaje-
ní napomohl fakt, že tato část deleloperského 
projektu společnosti RIM Engineering s.r.o. 
byla vybudována pod hlavičkou Města Říča-
ny (na které bylo vydáno stavební povolení). 
Celá transakce přitom proběhla pod dohledem 
dostatečně schopného vysokého úředníka samo-
správy - vedoucího oddělení investic a údržby 
Města Říčany, Františka Halamky. O kolauda-
ci stavby však již požádal sám developer RIM 
Engineering s.r.o., poté co na něj pan Ha-
lamka za Město Říčany převedl veškerá prá-
va a povinností investora stavby. 
Vlastnictví soukromého vodního díla v měst-
ských pozemcích přineslo firmě s neprůhled-
nou majetkovou strukturou řadu výhod. Na-
příklad již vloni firma RIM  ENGINEERING,  
s.r.o. několikrát rozhodovala, zda Městu Říča-
ny dovolí a za jakých podmínek připojení dešťo-
vých vod do jeho kanalizace umístěné v pozem-
cích Města Říčany. Obávám se, že se nyní měs-
to nachází v obtížné, vydíratelné situaci a ne-
může si klást nároky spojené s užíváním této 
kanalizace ve veřejném zájmu a v potřebné 
kapacitě.
Na březnovém jednání zastupitelstva byli zastu-
pitelé o těchto skutečnostech informování ote-
vřeným dopisem.  Zastupitelé se však odmít-
li  připojenou žádosti dále zabývat. Úplné znění 
otevřeného dopisu najdete na 
„http://www.zeleniricany.cz/kauzy/destovka.
html“.  

Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

 O čem je v této údajné kauze řeč? Čás-
ti veřejnosti je znám záměr investora postavit 
v lokalitě Fialka obytný soubor bytových domů. 
V rámci tohoto záměru má vzniknout i veřejná 
infrastruktura (vodovod, kanalizace, komunika-
ce, parková úprava zeleně apod.). Součástí této 
veřejné infrastruktury je i zmiňovaná děšťová 
kanalizace. V souvislosti se záměrem byla in-
vestorovi uložena povinnost oddělit dešťové 

a splaškové vody a pro odvod děšťových vod 
vybudovat dešťovou kanalizaci, která bude zaú-
stěna do vodního toku v blízkosti servisu Beno. 
Investor si na své náklady nechal zpracovat pro-
jekt na děšťovou kanalizaci pro jeho zájmové 
území. Na základě jednání o záměru, odbor in-
vestic, po konzultaci s odborným projektantem, 
požadoval zvětšení profilu, neboť zde existova-
la příležitost do této dešťové kanalizace odvést 
dešťové vody z rekonstrukce železničního kori-
doru. Tímto krokem by se výrazně zlepšila si-
tuace, neboť dešťové vody z koridoru měly být 
odvedeny do splaškové kanalizace, což je vždy 
špatné řešení, ale někdy to není možné udělat ji-
nak. Zde ale byla situace jiná. Nabízela se mož-
nost v předstihu vybudovat dešťovou kanalizaci 
tak, aby děšťové vody z nádraží mohly být sve-
deny do nové kanalizace. Po jednání s investo-
rem bylo dohodnuto, že tuto kanalizaci vybu-
duje dříve, než zahájí práce na obytném soubo-
ru Fialka. Protože bylo v zájmu města stavbu 
dešťové kanalizace co nejvíce urychlit, nabíd-
lo město spolupráci. Město požádá o stavební 
povolení a bude se účastnit projednání. Inves-
tor pak stavbu zajistí stavebně a finančně, včet-
ně následné opravy komunikace v celé šíři. Sta-
vebníkem se tedy stalo město Říčany a výstavbu 
financoval investor. Takto se stavba také zahá-
jila. Již v průběhu stavby se celá situace začala 
komplikovat. Město bylo odpůrci výstavby pro-
střednictvím médií napadáno a osočováno, že 
se v souvislosti se záměrem výstavby „obytné-
ho souboru Fialka“ nechává „veřejně korumpo-
vat“ tím, že za cizí prostředky si nechává sta-
vět tuto kanalizaci a že tímto si investor město 
zavazuje. Za této situace odpovědní pracovní-
ci města po konzultaci s vedením, převedli to-
liko formálně práva a povinnosti ke stavbě na 
investora. Jinak se tomu říká změna stavební-
ka. A od této chvíle se vyrábí problém z něče-
ho, co ve skutečnosti problémem není. S ohle-
dem na to, že výstavbu plně a výhradně finan-
covala společnost RIM Engineering s.r.o., byla 
tato stavba vždy jeho majetkem (kdo byl staveb-
níkem, je ve vztahu k majetku právně zcela ire-
levantní). … 
Od minulého roku se řeší v souvislosti s uvede-
nou dešťovou kanalizací 3 věci: 
1)  Souhlas vlastníka s připojením dešťové kana-
lizace z nádraží. Souhlas společnost RIM Engi-
neering s.r.o. vydala dne 7.5.2008.
2)  Smlouva o věcném břemeni k tomuto dílu, 
neboť je uloženo na pozemcích města a není do 
současné doby dořešen případný budoucí vlast-
nický vztah města k tomuto dílu.
3)  Smlouva o smlouvě budoucí kupní, která řeší 
pouze tuto kanalizaci.
 
Takže závěrem:
•  Nic se neděje za zády zastupitelů
•  Se společností RIM Engineering s.r.o. úřed-
níci samosprávy a vedení města komunikují úpl-
ně stejně, jako s kterýmkoli jiným investorem.
•  Před vydáním souhlasu se zaústěním děš-
ťové kanalizace z nádraží společnost RIM 

Engineering s.r.o. požadovala stanovisko 
o množství dešťových vod, které do této stoky 
bude připojeno. Po ověření těchto dat souhlas 
obratem vydala, bez jakýchkoli podmínek nebo 
snahy získat pro sebe nějaké výhody.
•  Ve svém příspěvku s lákavým titulkem pan 
Černovský neuvádí pravdivé informace. Zastu-
pitelstvo na svém březnovém zasedání neodmítlo 
se jeho dopisem zabývat. Dopis pan Černovský 
na zastupitelstvu přečetl a předal k mým rukám. 
Vzhledem k tomu, že neměl k dispozici dosta-
tečný počet kopií pro všechny přítomné zastu-
pitele, bylo řečeno, že dopis bude zastupite-
lům rozeslán prostřednictvím úřadu elektronic-
ky. Navíc z vystoupení pana Černovského ne-
bylo zcela zřejmé, co je obsahem předložené 
písemnosti. Dále bylo řečeno, že k dopisu bude 
připravena odpověď. K vystoupení pana Čer-
novského se na zastupitelstvu nikdo z přítom-
ných zastupitelů nevyjádřil, ani jmenovaný pan 
Jech. 
•  Skutečnost, že otevřený dopis je podepsán pa-
nem Černovským v prvé řadě jako předsedou 
strany Zelených v Říčanech, budí dojem, že se 
chce jako předseda této strany zviditelnit. Zce-
la nepřijatelné je to, že se k tomuto účelu snaží 
vybudovat“jakousi KAUZU“ na základě zkres-
lených a nepravdivých informací.    

Ing. Adriena Mrázová, starostka Říčan 
redakčně kráceno, oba plné texty naleznete na 
www.zaprazi.eu

 Vážená redakce. Přečetla jsem si v minu-
lém čísle Zápraží článek o Eleonoře z Ehren-
bergu a řekla bych, že tam chybí jedna pod-
statná věc. A to, že roku 1912 byla Eleonora 
z Ehrenbergu pohřbena na místním hřbitově 
v Ondřejově. Její náhrobek tam byl dobrých pa-
desát, či více let. Byla na něm kulatá, porcelá-
nová podobizna a nápis: "První Mařenka z Pro-
dané nevěsty." Nyní už tam hrob dávno není. 
Co se s ním stalo, nevím. 

S pozdravem Marie Bubeníková 
rodačka z Ondřejova

Řešení křížovky z minulého čísla:
DĚTEM PŘEJEME BEZVA PRÁZDNINY

Vítězové, kteří od nás dostanou cenu:

Jana Mrázová, Světice
Milan Zábranský, Prahy 6
Zdeňka Fardová, Popovičky

Řešení veškerých sudoku či křížovek nalez-
nete i na www.zaprazi.eu.
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JASPRO PLUS s.r.o. Vám nabízí tyto služby:

 • Uhlí, brikety – volně i balené + grilovací uhlí
 • Krbové a palivové dřevo – volně i balené
 • Zemní a výkopové práce
 • Kontejnery – odvoz suti a jiného odpadu
 • Štěrky, písky, suchý beton
 • Sekání a provzdušňování trávníků
 • Likvidace trávy, listí, křovin
 SLEVY  VYUŽIJTE SLEV NA UHLÍ V OBDOBÍ  DUBEN - KVĚTEN

 JASPRO PLUS s.r.o
 Pětihosty 17 – Vávrův statek 
 tel.: 323 654 321,  mobil: 602 36 52 36
 vladimir.vavra@volny.cz     www.jaspro.cz  

„JSME TU PRO VÁS“

BETON 
STRANČICE 

S.R.O. 
NABÍZÍ

Betonové směsi, písky, 
drtě, čerpání a dopravy 

betonů.
Dále provádíme zhotovení 

základových desek, hrubých 
staveb, monolitických stěn 

a monolitických stropů na klíč.
 

Beton Strančice s.r.o.
Svojšovice 27

251 63 Strančice
Tel dispečink beton: 323 640 900

Tel dispečink doprava: 602 556 591
Tel stavby: 776 666 606

Email: betonstrancice@cmail.cz
Web: www.betonstrancice.cz

Jsme Vám opět blíž!
Kontakt: Tel: 725 878 565
e-mail: cag-strancice@novedvere.cz

Srdečně Vás zveme k návštěvě
naší nové vzorkovny
ve STRANČICÍCH
na adrese Průmyslová 62.

Přijďte se podívat na největší
množství interiérových dveří

a obložkových zárubní
na ploše 300m2.

Více o naší nabídce i aktuálních akcích na tel: 800 262 929 a na adrese:

www.novedvere.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU



Sudoku lehké Sudoku těžké

Tři vylosovaní čtenáři, kteří do 15. dubna pošlou emai-
lem nebo na adresu redakce správnou odpověď na 
otázku v tajence, získají knihu od nakladatelství Rebo.


