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ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU
Život v kraji:
Dendrologická zahrada
v Průhonicích rozkvete
stovkami nádherných květů.
Nenechte si tuto podívanou
ujít a určitě se přijeďte
podívat.
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Starat se o ovečky není jednoduché!
To zná i malá Terezka (rozhovor na str. 4-5)

Stavební pozemky
pro výstavbu RD

www.zapa.cz
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Úvodník
Milí sousedé!
Tak už jsme se dočkali! Zima je nadobro
pryč a my si můžeme užívat první hřejivé
paprsky sluníčka. Na zahrádkách rozkvetou
jarní kytičky – i dendrologickou „zahrádku“
v Průhonicích zaplaví stovky nádherných
květů tulipánů, narcisů, talovínů, sněženek,
bledulí, ladoněk, ladoniček, řepčíků a mnoha
dalších. Nenechte si tuto nádhernou podívanou utéct a určitě průhonický park navštivte.
A co dalšího nám duben přinese? Velikonoce!
Letos připadají na začátek dubna a vyvrcholí
v pondělí pátého, kdy chodí kluci s pomlázkou hodovat. Tento významný duchovní svátek však nepředstavuje jen hodovačku a barevná vajíčka. Pokud máte chuť dozvědět se
něco více, nalistujte stránku osmnáct. Mimo
jiné se dočtete, proč je beránek pro tento
svátek tak důležitý a co všechno symbolizuje.
A když už jsme u beránka… Také se můžete
těšit na povídání s jedním z největších chovatelů ovcí v Čechách – s Ing. Pavlem Vávrou
z Hrusic. Tímto jemu i jeho manželce MVDr.
Lence Vávrové moc děkujeme za milé přijetí

Z obsahu...
a přejeme hodně sil do dalšího hospodaření.
Dík patří také jejich holčičce Terezce, která
nám zapózovala pro fotku na titul.
Dále jsme pro vás připravili zajímavé návody, jak si vyrobit netradiční velikonoční
dekorace a recept na skořicovo-jablečného
beránka a nádivku z kopřiv.
Krásné počasí vás určitě vyláká ven na
dlouhé procházky. Abyste se nenudili, zjistili
jsme pro vás tipy na různé akce – 24. dubna
se můžete zúčastnit „Pochodu krajinou barona Ringhoffera“ se soutěžemi pro děti, 17.
dubna pomozte uklidit „Ladův kraj“ nebo
také zachránit žáby. To nevadí, že nejsou
hezké, ale moc užitečné!
Doufám, že vás zaujme nová rubrika
„Starosti měst a obcí“, ve které budeme postupně navštěvovat obce a města našeho regionu a zjišťovat, co se povedlo a co ne! Jako
prvního jsme vyzpovídali starostu Mukařova
Rudolfa Semanského a příště zavítáme do
Pyšel. Pokud máte na pana starostu Stanislava Vosického nějaký dotaz, napište nám!
Hezký duben přeje
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Rádce a tipy: Nabízíme pár
tipů, jak si vyrobit zajímavou
velikonoční výzdobu
Str. 11

Život v kraji: Přečtěte si,
jak dopadla taneční soutěž
Říčanský pohár
Str. 15
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Reportáž: Pomozte zachránit
žáby před koly aut

Milí přátelé,
pište do Zápraží své tipy, postřehy, náměty,
posílejte fotografie. Uzávěrka dubnového
čísla je 13. dubna. Texty by neměly mít větší rozsah než dvacet řádků. Nezapomeňte,
že snímky musí být v tiskové kvalitě, uvádějte autory i popisek, co na fotografii je.
Těšíme se na vaše dopisy!
inzerce

Téma
Zápraží
Pokud někde na louce zahlédnete pasoucí
se ovečky, určitě vám to přijde romantické a
pomyslíte si, že je to docela jednoduchá práce. Ráno vyhnat stádo na pastvu a večer zase
domů, v zimě trochu sena a hotovo! Velký
omyl! Chovat ovce je věda a své o tom ví Ing.
Pavel Vávra z Hrusic.
Pane Vávro, jak jste se k chovu ovcí dostal?
Pocházím ze staré sedlácké rodiny. Chovali jsme všechna možná hospodářská zvířata, ale já vždy považoval za nejužitečnější
ovce. Když se v devadesátých letech v Čechách začali zemědělci ve velkém zbavovat
ovcí, protože rapidně klesla výkupní cena
vlny, začal jsem je nakupovat. Ovečka se dala
pořídit i za 90 Kč. Byl to tenkrát velice nepromyšlený tah Ministerstva zemědělství – kvůli
laciné vlně z Austrálie se málem zdecimoval
chov ovcí v Čechách. A tento stav přetrvává
prakticky do teď. Stát nemá zájem podporovat produkci „české“ vlny, raději dováží
levnější z Latinské Ameriky. V Čechách už
ani neexistují prádelny, takže i kdyby někdo
vlnu vykupoval, musel by jezdit čistit ji třeba
do Německa, a to už by se hodně prodražilo.
S výkupem masa to také není slavné. Většinu
ovcí na maso vyvážím do Holandska. Ať žije
globalizace!
A co děláte s vlnou vy?
Zatím ji skladuji a uvidím, jak se bude situace vyvíjet.
Kolik nyní chováte ovcí?
Stav stáda se během roku mění. Nyní
máme tak tisíc sto kusů. Z toho je sto beranů
a osm set oveček starších dvou let, které jsou

CHOVAT OVEČKY JE VELKÁ VĚDA
schopné rodit. Zbytek tvoří mláďata. Do
zimy musí berani ze stáda zmizet, jinak by
chudáci holky měly mladé po celý rok. Užitkový chov připouštíme v prosinci a na kontrolu užitkovosti v listopadu. Padesát beranů
čistokrevného stáda plemene Texel dáváme
do aukce, která se koná u nás na farmě.
To se berani také draží?
Ano! To je u všech chovných zvířat
stejné – kvalitní samec rovná se kvalitní stádo. Já například jezdím na
aukce do Francie, která má kvalitní chov ovcí a naposledy jsem
vydražil berana s výtečnými
plemennými schopnostmi
za 2 200 euro!

Tak hodně!
No je pravda, že jsem si určil strop dva
tisíce, ale pak jsem se nechal strhnout! Manželka mě naštěstí podporovala. Je to skvělý
kus a Francouzi byli pěkně naštvaní, že jsem
jim ho vyfoukl.
A jak se pozná, že je ten beran kvalitní a
že stojí za tolik peněz?
Z očí mu to nevyčtete. Musí mít plemennou knihu a v ní doloženo, že dokáže zplodit
tolik a tolik zdravých oveček. A když chceme prodat v aukci naše „kluky“, musíme mít
ověřenou paternitu.
No tedy! Takže vaši chovní berani vědí úplně přesně, která jehňátka jsou jejich vlastní.
To si mnohý tatínek tak jistý být nemůže…
To máte pravdu! Ale to není všechno.
Stádo ovcí musí být dokonale registrováno.
Do dvou měsíců po narození musí být jehně
nahlášeno na registraci na Hradišťku, řádně
označeno číslem, které se mu zacvakne do
ucha. Ta čísla mimochodem stále vypadávají
a lámou se, a nechápu, kdo je mohl vymyslet.
Chovatel ovcí asi těžko! Když pak jehňátko
za několik dnů nedejbože uhyne, nastává
zase byrokracie. Musíte zavolat do kafilérie,
aby si pro zvíře přijeli. Opět vyplníte spoustu
údajů, včetně toho, kde a kdy zvíře uhynulo.
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A samozřejmě za všechno zaplatíte.
To je takový problém zjistit, kdy a kde
ovečka zahynula?
Někdy ano! Uvědomte si, že máme jedenáct pastvin i na vzdálených místech, kam
třeba nejezdíme každý den. A i když pastvu
kontrolujeme, nemusíme si uhynulé ovce za
nějakou terénní nerovností všimnout. Pak na
nás přijde udání, že se
nám na pastvě povalují mrtvá zvířata a že
je určitě týráme.

Na vás chodí udání?
Bohužel ano! Ani se mi o tom nechce
mluvit. Už z toho důvodu, že si myslím, že je
to spíše ze zlé vůle ublížit, než z mylné představy pomoci údajně týranému zvířeti.
Tak přejdeme k něčemu veselejšímu! Na
dvoře jste nám ukazoval nádherná jehňátka.
Některá úplně čerstvě narozená. Nedělá vám
starost to hrozné počasí?

To víte, že ano. Ale pokud je jenom mráz, tak
to nevadí. Ovce čerstvě narozené jehně důkladně olíže a pokud zůstane v suchu, přežije. Nesmí
být vlhko a mokrý sníh, to je špatné! Mrazy nám
také způsobily problémy v tom, že jsme nemohli
ovce ostříhat, aby jim nebyla zima. Ale běžně se
to dělá, aby se jim lépe rodilo a také aby mláďata mohla snáze ke struku s mlékem.
Musí se ovcím s porodem pomáhat?
Ano, při porodu mohou nastat komplikace.
Zvláště je-li jehně veliké. Proto se snažíme poslední dva měsíce březí samici utlumit krmení.
Ale to je věda, protože nesmíte ubrat na výživové kvalitě, jen co jde do objemu. V Čechách
je třeba zvykem krmit ovce šrotem, ale to je
špatně. Ovci se zničí játra a plod navíc nedostává potřebné živiny. Francouzi například
používají takzvané jalové granule – ovce se
nažere, cítí se plná, ale nepřibere nic a váze.
Co na ovečky číhá za nebezpečí? Vlci a
medvědi asi ne…
Zabíjejí je mnohem menší potvůrky. Nejrůznější paraziti ve střevech a v parném létě
na poraněných zvířatech muší červi. Jehňata
často umírají na tasemnici. Samozřejmě je
očkujeme proti běžným nákazám jako jsou
katarální horečka ovcí, nakažlivé kulhání
nebo tetanus. Ovci ale může zabít i zdánlivě
banální věc – když si lehne do dolíku a převrátí se na záda, bez pomoci nevstane a pomalu se udusí. Pokud tedy někde na pastvě

U Vávrů bylo velice příjemně. Tři hodiny rozhovoru utekly jako nic.
uvidíte ovci, jak leží na zádech a kope nožičkama, tak nedovádí, ale bojuje o život. Stačí,
když do ní strčíte a pomůžete jí převrátit se.
Pane Vávro, nelitujete někdy, že pracujete
právě v zemědělství?
Jak už jsem řekl, už můj děda i otec byli
zemědělci. Já jsem v tomto prostředí vyrostl
a už bych bez zvířat, přírody a práce venku
nemohl být! I když to obnáší nepřetržitou
starost a nic nemáme jisté. Všechno jsme
táhli sami a teprve v roce 2000 stát vypsal dotační podporu. Ale na zbohatnutí to rozhodně není. A také ta byrokracie… Právě dnes
jsem tu měl kontrolu z Evropské unie, jestli

správně nakládám s penězi z dotací. Odešli
velmi spokojení, ale stejně máte nervy. Ale
nechci si stěžovat! Zaplaťpánbůh máme se
dobře a bez práce nejsou koláče.
A nenapadlo vás chovat něco jiného?
Také jsme tady měli čtyři sta hus a slepic, ale ovečky jsou ovečky. Mám je rád už
od dětství. Pamatuji si, že teta měla hrníček
s ovečkou. Já z něho jako malý kluk pil a snil,
že jednou budu mít také ovečky.
Helena Vlnařová
Foto: Lucie Přindišová

inzerce

SIMPLY CLEVER

JARNÍ SERVISNÍ
PROHLÍDKA OD 22. 3.
DO 30. 4. 2010
JEN ZA 99 KČ
Připravte svůj vůz značky Škoda
na novou motoristickou sezonu a
objednejte jej na jarní servisní prohlídku. Nejen že dostane tu nejlepší
profesionální péči, ale v případě
nalezení závady Vám nabídneme
opravu za překvapivě výhodné ceny.
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany

Tel.: 323 666 132
beno@benoricany.cz
www.benoricany.cz

PŘEKVAPIVÁ
JARNÍ NABÍDKA

Rádce a tipy
… dejte vajíčko
ozdobené
Šikovným maminkám, babičkám, ale vi tatínkům přinášíme několik netradičních tipů,
jak ozdobit velikonoční vajíčko. Nebojte se a
pusťte se do práce. Určitě to zvládnete.

Špičku lze vytvořit také ze čtyř jednobarevných trojúhelníků, které vytvoří základ
vajíčka, všechny rohy od středu se připevní
špendlíky.

Velikonoční patchworková vajíčka
Paní Blanka Petrásková z Dětského domu
dětí a mládeže z Uhříněvsi se s námi podělila
o prima nápad, jak si vyrobit originální velikonoční výzdobu. Naučte se s námi techniku
takzvaného artyčokového patchworku.
Potřebujete: polystyrenové vajíčko (koupíte
v papírnictví nebo výtvarných potřebách),
špendlíky, dvě balení stuh cca 3-4cm (záleží
na velikosti vajíčka).
Postup:
1. Nastříháme stuhy na délku, aby šel z proužků složit trojúhelník.
2. Překryjeme špičku vajíčka dvěma proužky
stuhy do kříže, připevníme špendlíky.

3. První řadu střídáme barvy trojúhelníků,
stuha se přichytává v rozích a středu, sklad
trojúhelníku je směrem do vajíčka, špička
zůstává volná. Sklady trojúhelníků lze mít i
ven, zde je potřeba si hlídat rovnost skladů.

4. Stuhy se skládají v tolika sloupcích, aby se
vystřídala barevnost a přitom v nejširším
obvodu bylo vajíčko pokryto stužkou (cca
8 sloupců – záleží na šířce stuhy k velikosti
vajíčka). Tím vznikne efekt, že v některém
místě jsou stužky více uzavřené.
5. Kolik řad vytvoříte, záleží, jakou chcete
hustotu pokrytí vajíčka, popř. kolik máte
materiálu. Špendlíky by měly být vždy překryté následující řadou.
6. Spodní část vajíčka se opět překryje proužkem stuhy.

Originální koláž
Koláž je výtvarná technika, při které dílo vzniká lepením výstřižků, fotografií nebo drobných předmětů. V našem případě jsme použili obrázky
z katalogů s květinami. Pokud obrázky místo stříhání trháte, přiděláváte
si tím práci, ale ve výsledku poznáte výrazný rozdíl. Okraje vzniklé trháním se lépe propojí a nevytvoří rovné oddělující linie.
Postup:
1. Vytrhané obrázky pomocí Dispercolu nalepte na vajíčko. Postupujte
z jednoho bodu, ke kterému postupně přidávejte další a další obrázky
tak, aby jste pokryli celý povrch vajíčka.
2. Vzhledem k tomu, že pracujete s kulatým povrchem, musíte použít co
nejmenší obrázky a zabránit tím zvlnění papíru. Každý obrázek po nalepení uhlaďte namočenými prsty. Nevadí, když se lepidlo dostane i na
povrch papíru. Po zaschnutí zprůhlední a dokonce dodá ozdobě lesk.
Krabička na čokoládová vajíčka
Materiál: dřevěná krabička, ubrousek, Dispercol,
akrylová barva, bezbarvý lak. Libovolnou dřevěnou
nebo i papírovou krabičku natřete bílou barvou. Po
zaschnutí základové barvy vytvořte otisky pomocí
molitanové houbičky namočené ve žluté tempeře nebo akrylové barvě. Po zaschnutí nalepte Dispercolem vzory, které jste vystřihli z vrchní vrstvy
ubrousku. Na závěr celou krabičku opatrně zafixujte
bezbarvým lakem.
Helena Vlnařová
Foto: Blanka Petrásková,
www.vytvarnetechniky.cz, www.grimmich.cz
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PŘIVÍTEJTE VELIKONOCE
Přejeme vám, aby jste velikonoční svátky prožili v klidu a pohodě.
A pokud přemýšlíte, jak si doma nejlépe navodíte tu správnou velikonoční náladu, nabízíme vám několik „svěžích“ tipů na výzdobu. Také
přidáváme recepty na netradičního velikonočního beránka a výbornou nádivku z čerstvých kopřiv.

Netradiční skořicovo-jablečný beránek
Potřebujete:
150g cukru, 50g vlašských ořechů, 350g hladké mouky, 1 prášek do
pečiva, jeden a půl lžičky skořice, čtyři jablka, 200 ml oleje, 4 vejce,
tuk a kokos na formu
Postup:
Mouku smícháme s práškem do pečiva a přidáme cukr, skořici nahrubo nasekané ořechy. Jablka oloupeme,nahrubo nastrouháme a
přidáme k ostatním surovinám. Nakonec vmícháme vejce a olej. Vše
pořádně prohněteme a vlijeme do předem vymazané a kokosem vysypané formy. Pečeme při teplotě 180 °C asi půl hodiny, poté snížíme na
160 °C a ještě pečeme další půl hodiny. Po upečení necháme beránka
trochu zchladnout a pak vyklopíme.
Tip: Pokud máte rádi rozinky,můžete je do těsta přidat.
Velikonoční nádivka z kopřiv
Na sběr čerstvých jarních kopřiv si vezměte rukavice – ale jakmile je
spaříte, je po štiplavosti. Do klasické staročeské nádivky byly kopřivy
nepostradatelné. Ochutnejte, a budete vědět proč!
Potřebujete:
500 g uzeného vepřového masa, 8 rohlíků z předešlého dne, 8 vajec,
200 ml smetany na šlehání, 400 g mladých kopřiv, 1 cibuli, 4 stroužky

Vychutnejte si sváteční snídani a krásně prostřete tabuli. Na vašem stole
se budou dobře vyjímat originální porcelánové hrníčky s izolující vrstvou softtouch, které jsou nejenom hezké, ale navíc praktické. I když je
hrnek naplněn horkým nápojem, díky izolaci se nespálíte. Nádobí lze
mýt v myčce a používat v mikrovlnné troubě.
česneku, majoránku, pažitku, sůl, pepř, 2 lžíce oleje, máslo na vymazání formy
Postup:
Uzené maso uvařte doměkka, nechte vychladnout a nakrájejte na
kostičky. Rohlíky pokrájejte na středně velké kostky. Vejce rozklepněte a oddělte žloutky od bílků. Žloutky rozmíchejte ve smetaně,
z bílků vyšlehejte tuhý sníh. Rohlíky dejte do mísy, přilijte smetanu
se žloutky a přidejte maso. Kopřivy důkladně operte, krátce spařte
ve vroucí vodě, ihned propláchněte studenou vodou a nechte dobře
okapat. Potom listy nasekejte na menší kousky a také přisypte do
mísy. Cibuli a stroužky česneku oloupejte. Připravenou směs promíchejte a ochuťte nadrobno nasekanou cibulí, utřeným česnekem,
majoránkou, nasekanou pažitkou, solí, pepřem a bylinami. Nakonec
vmíchejte olej a sníh. Připravenou směs přesuňte do vymazané formy, povrch uhlaďte a pečte při 180 °C asi padesát minut. Hotovou
nádivku vyklopte a nakrájejte na plátky. Chutná zatepla i zastudena.
inzerce

Starosti
měst a obcí
OD BENZÍNKY
K ČISTIČCE
Zajímá vás, co se děje ve vaší obci nebo
u sousedů? V tom případě si nenechte ujít
naši novou rubriku „starosti měst a obcí“.
Ptát se budeme přímo starostů jednotlivých
obcí. Tentokrát jsme navštívili Mukařov a
ptali se Rudolfa Semanského…
Pane starosto proslýchá se, že vedle autosalónu Kia u křižovatky Na Budech má
stát benzínová pumpa a myčka aut! Kolem
tohoto záměru se rozvířila bouřlivá diskuze.
Můžete nám objasnit situaci.
Předem bych chtěl říci, že ještě není vůbec nic rozhodnuto. Šestnáctého března se
uskutečnilo jednání zastupitelstva, kde byl
záměr vybudovat čerpací stanici projednán a
zatím odložen, dokud nebude zcela jasně definováno, co tato stavba přinese obci – naše
představa směřuje k vybudování chodníku,
který by navázal na stávající chodník u autosalonu Kia a pokračoval až na křižovatku
Na Budech.
Majitel zmíněného pozemku a současně
investor – firma ME-PY CZ bude pozván
na jednání strategického výboru obce a zde
doufám domluvíme přesné podmínky.
Na pozemku stavět lze, neboť se nachází v takzvaném intravilánu, tzn. zastavěném
území obce, a tak tomu nebrání ani momentálně pozastavená platnost územního plánu.
Dokonce lze s trochou nadsázky říci, že po
souhlasu zastupitelstva by zde majitel pozemku mohl postavit prakticky cokoli, aniž
by se musel ohlížet na regulativy nebo jiné
podmínky.
Situace je však taková, že dokonce i v případě nesouhlasu zastupitelstva by stavebník
mohl podat žádost o stavbu přímo na stavebním úřadě. V tom případě se může obec proti tomuto záměru odvolat ať již ke stavebnímu úřadu, případně krajskému úřadu atd. a
celou stavbu procesně zdržovat v řádu mnoha měsíců. Stejně tak se ale může odvolávat
investor. Nastává kolotoč jednání a tahanic,
jehož výsledkem bude pouze to, že nebude
ani chodník, ani čerpací stanice – nedá se
totiž jednoznačně říci, že si ji lidé vysloveně
nepřejí.
Proto v případě, kdy podobné projekty
mohou být pro obec i přínosné, se snažíme
vždy jednat.
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Zmínil jste křižovatku Na
Budech, která protíná ulici
Pražskou s Choceradskou. Mukařovští občané o této kauze
vědí dost, ale zkuste problematiku přiblížit čtenářům Zápraží
z okolních obcí, kteří tudy musejí projíždět.
Dopravní experti již v minulém volebním období z iniciativy tehdejší paní starostky na- Studie polyfunkčního domu č. II na Choceradské silnici
vrhovali různá řešení, jak tuto
křižovatku učinit bezpečnější a provoz zde
na ani po úpravě projektu. V současné době
plynulejší. Jako optimální řešení se nabízelo
leží celý projekt na Ředitelství silnic a dálnic,
vybudování kruhového, nebo spíš oválného
kam byl předán z krajského úřadu. Stavba,
objezdu. Projektová kancelář APIS v zastouna kterou bylo vyčleněno cca 16 mil. korun
pení investora, kterým byl Středočeský kraj,
nebude v blízké a asi ani vzdálenější době
musela řešit složité technické a majetkoprávrealizována.
ní vztahy se všemi majiteli pozemků kolem
této křižovatky. Od prvních konkrétních kroDalší kontroverzní stavbou je polyfunkčků počátkem roku 2006 se zdálo, že všichní dům II, který bude stát ve stejné lokalitě
ni majitelé dotčených pozemků pochopili
jako již stojící polyfunkční dům I. při silnici
nutnost řešení neúnosné dopravní situace a
Choceradská.
Tato kauza byla také hodně přetřásána.
Místní podnikatel, a nutno podotknout, že
také člen zastupitelstva pan Beck, který nedávno dokončil první polyfunkční dům se
slibně se rozbíhajícími službami, chce podobný záměr realizovat i na druhé straně silnice
polyfunkčním domem číslo dva. Zakoupil
pozemek, který se nachází v zastavěném území obce, a tudíž se jedná o obdobnou situaci
jako v případě benzínové pumpy. Před vlastním podáním žádosti na stavební úřad mne
pan Beck o svém záměru informoval a předložil studii uvažované stavby. Přiznám se, že
původní studie počítala s daleko větší stavbou, což narazilo na nesouhlas sousedů. Po
intenzivním vyjednávání pan Beck přistoupil
na kompromis a redukoval počet bytů, velikost zastavěné plochy i výšku objektu. CeléNa tomto místě možná vyroste benzínka
mu řešení situace navíc trochu nahrál fakt,
že jsme se na obci v té době potýkali s problésouhlasili s návrhem. Po výměně starostů na
mem, kudy vést kanalizační řad k plánované
obecním úřadě však najednou došlo k neočističce, který bude odvádět odpadní vody
čekávanému zvratu. Tento obecně prospěšný
ze západní strany ul. Choceradská. Naráželi
projekt začala z pozice majitele dotčených
jsme na nesouhlas majitelů pozemků, kterýpozemků doslova blokovat právě bývalá starostka obce – mj. majitelka rohového objektu
mi mohla uvažovaná kanalizace vést – nebo
s restaurací Bašta Na Budech. Situace došla
dokonce souhlas podmíněný úhradou věcnétak daleko, že dokonce přikupovala přilehlé
ho břemene v řádu statisíců korun.
pozemky, aby stavba nemohla být realizováV této situaci zareagoval právě p. Beck
Obec Mukařov si nechala v loňském roce zpracovat heraldický návrh
erbu, který schválil Parlament ČR a potom obci slavnostně přidělil.
Erb symbolizuje spojení tří obcí: Mukařova, Žernovky a Srbína. Na
stříbrném poli se vyjímají tři zelené smrky (tři obce obklopené lesy).
V červeném poli pak najdete symboliky k jednotlivým obcím. Mlýnský kámen žernov odkazuje na kamenolomy a kamenictví na Žernovce. Srbín představuje loukoťové kolo značící zemědělskou činnost na rozsáhlých
polnostech a také křižovatku Buda (Srbín jako historicky významné tranzitní místo).
Mukařov s gotickým kamenným obloukem odkazuje na mukařovský kostel a jeho architekturu. Lilie uvnitř oblouku pak symbolizuje nejen kostel Nanebevzetí P. Marie,
ale navazuje na historickou mukařovskou farní pečeť.

tím, že kromě zmenšení objektu nabídl vedení kanalizace přes jeho pozemky (konkrétně ulicí Šípková). Zde je dokonce naprosto
ideální trasa, neboť po „projití“ ulicí Blatouchová dojde k bezproblémovému přepojení
stávající čistírny v ulici K Požáru na tento
kanalizační řad a dále už k navržené čističce
u rybníka Požár.
Samozřejmě ale chápu nesouhlas majitelů
sousedních pozemků, kteří byli zvyklí na svůj
klid, neboť na tomto pozemku byla původně
zarostlá zahrada. Ovšem na druhou stranu,
podmínkou výstavby je i ozeleňovací studie.
Co ozeleňovací studie upravuje, nebo podmínky v ní upravují?
Hned v začátku řízení bylo jasné, že dojde
k vykácení převážné většiny stromů. Po předložení projektu si tak odbor životního prostředí vyžádal zpracování ozeleňovací studie,
která je pro investora závazná a v podstatě
nařizuje osázení menších i vzrostlých stro-

Bude se před radnicí a v přilehlém parku stavět?!
mů, aby procento zeleně bylo srovnatelné
s původní situací. I tak se ale kácení stromů,
které provázelo zahájení přípravných prací,
neobešlo bez „kontroly shora“. Na základě
oznámení některého ze spoluobčanů byla
povolána Státní inspekce životního prostředí
ČR, která ale po kontrole podkladů a zmíněné studie konstatovala, že nedošlo k žádnému pochybení.
Co si ale myslím, že je důležité zmínit,
je určitá záruka, že v případě tohoto investora bude projekt skutečně dotažen do konce,
včetně všech přilehlých ploch, chodníků a
zeleně, aniž by nám v obci zůstal několik let
rozestavěný objekt, jako je ten v ulici Pražská
v Mukařově.
Zde si majitelé i přes odpor veřejnosti prosadili stavbu tohoto objektu na krajském úřadě, zahájili stavbu, poté zřejmě došly peníze a
hrubá stavba zde stojí již přes dva roky, aniž
bychom měli bližší informace, co bude dál.
Několikrát jste zmínil neplatný územní

plán obce – proslýchá se, že na jeho zneplatnění se významným způsobem podílela
restituentka paní Konrádová, která podala
podnět na přezkoumání územního plánu…
To je bohužel poměrně přesná informace!
Doktorka Konrádová v září roku 2007 iniciovala společně s několika dalšími nespokojenými majiteli pozemků „podání podnětu
k přezkoumání územního plánu“. Protože
územní plán byl připravován podle starého
stavebního zákona, ale dokončen musel být
už podle nového a naše obec byla první široko daleko, která si tímto procesem prošla,
nebyl nám nikdo z odpovědných úředníků
schopen říci, co je vlastně správně. Přesto po téměř roce od podání podnětu vydal
19. 9. 2008 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí, kterým se ruší Opatření obecné povahy zastupitelstva obce k vydanému
územnímu plánu. Drobná pochybení, řekněme spíše formálního charakteru, však stačila
jako důvod pro toto rozhodnutí, a tak jsme
byli nuceni podat v zákonné lhůtě odvolání k
Ministerstvu pro místní rozvoj. A výsledek?
Rozhodnutím MMR ze dne 6. 5. 2009 bylo
odvolání obce proti rozhodnutí KÚ Středočeského kraje zamítnuto a územní plán přestal platit.
To vše jen proto, že pozemky uvedených
iniciátorů odvolání nebyly v územním plánu
zařazeny jako stavební. Nyní se tedy znovu
rozjíždí kolotoč schvalování a vyjádření dotčených orgánů státní správy a snad koncem
léta by staronový územní plán mohl být opětovně schválen.

ať jsou pozemky v orné půdě nebo dokonce
v tzv. zeleném pásmu, což by jim v době platnosti územního plánu samozřejmě neprošlo
- ono jim to neprojde ani nyní, ale je únavné
neustále hlídat všechny žádosti o vyjádření,
aby nám něco, jak se říká, neuteklo. Ovšem
největší starosti nám dělají lidé, jejichž pozemek leží v již zmiňovaném intravilánu.
Abych uvedl příklad! Žádost o oplocení pozemku za účelem stavby několika rodinných
domů podal majitel rozsáhlé travnaté plochy
u obecního úřadu, sloužící jako park. Nejenže by zastavěl tuto historicky významnou
zelenou plochu v centru obce, ale navíc jeho
pozemek zasahuje až na asfaltové parkoviště před poštou a radnicí, takže občané by se
prakticky nemohli dostat na poštu. V tomto
případě jsme se odvolali na Obecně závaznou vyhlášku o veřejných prostranstvích a
současně jsme vydali stavební uzávěru, ale
věc ještě stále není u konce a i nadále hrozí,
že výstavbou dojde k oddělení historického
centra obce od jeho západní části.
Helena Vlnařová
Foto: archiv

inzerce

Co pro obec neplatný územní plán znamená?
Nejen pro obec, ale i pro majitele stavebních pozemků velké problémy! Jednak se
pozastavily některé již připravené projekty a
stavebníci, kteří nestihli zahájit územní řízení
se dostali do situace, že například za zakoupené pozemky splácejí hypotéku, ale nesmějí
na nich stavět. Pak jsou zde ti, kteří najednou
vycítili příležitost na svých pozemcích stavět,
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Život v kraji

nizuje Ekocentrum Říčany v rámci Českého svazu ochránců přírody. Srazy účastníků
najdete na www.laduv-kraj.cz. Pytle na sběr
odpadků a slabé rukavice budou zajištěny.“
Do loňského 1. ročníku „Čistého Ladova
kraje“ se zapojilo na šest set nadšenců z deseti obcí - Kamenice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Ondřejov, Říčany, Senohraby, Struhařov, Velké Popovice a Všestary.
Uklízeli dospělí i školáci. Naplnili všechny
kontejnery, které sponzorsky přistavily firmy
ASP a ASA a zlikvidovali i několik černých
skládek. Rekord vytvořila Kamenice, kde se
akce zúčastnilo tři sta dětí ze základní školy a
dvacet skautů. „Doufáme, že účast na letošní
akci bude stejně dobrá,“ dodala Ing. Dana
Grossová.

UKLIĎME SVĚT
„Čistý Ladův kraj je akce zaměřená na
úklid přírody v okolí obcí, turistických cest,
cyklotras, Mikešovy cesty a naučné stezky
Krajinou barona Ringhoffera,“ informovala
nás manažerka obcí „Ladův kraj“ Ing. Dana
Grossová. „Koná se v rámci mezinárodní
kampaně Ukliďme svět, který u nás orga-

ŘÍČANY VE VÍRU TANCE
„Letošní 33. ročník Říčanského poháru se
mimořádně vydařil. Kromě faktu, jde o jednu z nejstarších soutěží ve společenských
tancích v České republice, a má tedy nepochybnou tradici, se můžeme pyšnit i rekordním počtem zúčastněných párů,“ pochlubil
se Jan Beránek. Do Městského kulturního
centra se sjelo dvě stě dvacet osm párů ze
všech koutů republiky, někteří dorazili i ze
sousedního Slovenska. Soutěž se konala od
devíti ráno a až do večera byl taneční parket plný. Organizátoři i všichni zúčastnění
si mohli oddychnout až po dvacáté hodině.
O oblibě tohoto krásného sportu svědčí i vy-

soký počet diváků – taneční zápolení sledovalo přes čtyři sta nadšenců.
Ve třídě „Hobby – dospělí“ v latinko-amerických tancích nás reprezentoval Hugo
Vivial s Terezkou Palečkovou a vytančili si
pěkné 7. místo z devatenácti párů. V třídě D
Petr Jeřábek s Jitkou Macháčkovou dotančili
na 19. místo z šestadvaceti. A ve třídě C taktéž v latinských tancích na své teprve druhé
soutěži vybojovali 10. místo Michal Holub
s Bárou Pavelkovou.
Helena Vlnařová
Foto: Karel Grasl

Čistý Ladův kraj

Klarinetové kvarteto se probojovalo do celostátního kola

Projekt v rámci mezinárodní kampaně
Ukliďme svět
Sobota 17. dubna 2010 v 9:00 hod.
Místa srazů účastníků akce:
Kamenice, parkoviště před
kulturním domem
Klokočná, náves
Mirošovice, obecní úřad
Mnichovice, Jánské náměstí
Mnichovice, Božkov, u lip na Zámecké

Ondřejov, náměstí
Říčany, radošovická sokolovna
Struhařov, obecní úřad
Velké Popovice, základní škola
Všestary, náves

www.laduv-kraj.cz
Sponzoři akce

DVA SOUBORY VE FINÁLE
Každým rokem vyhlašuje MŠMT celostátní
soutěž pro žáky základních uměleckých škol.
„ZUŠ Říčany se těchto soutěží pravidelně a
s úspěchem účastní,“ pochlubila se ředitelka
školy Iveta Sinkulová.
Hudebního klání se zúčastnilo celkem 56
souborů a odborná porota vybrala celkem
7 souborů pro postup do kola celostátního,
z toho dva z Říčan. A to Klarinetové kvarteto (J. Chytra, J. Červ, J. Korbel, T. Orphani-

des – Mgr. Petr Sinkule) a Quartetto (S. Povýšil, E. Povýšilová, D. Šimonová, P. Šimon
– Mgr. Josef Brázda).
„Navíc Mgr. Josef Brázda a Mgr.Petr Sinkule získali Cenu poroty za vynikající pedagogickou práci. Skvělé výsledky však nejsou
záležitostí pouze jednoho pedagoga. Je to
kolektivní práce a svědčí o skvělé úrovni učitelského sboru říčanské „zušky“, uzavřela
paní ředitelka.
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Milé prostředí a zajímavé aktivity
Jste aktivní rodiče a máte doma čiperné děti? V tom případě neváhejte a navštivte Rodinné centrum Čtyřlístek v Petrovicích u Uhříněvsi. Čeká vás milé
prostředí a zajímavý program.
„V Petrovicích působíme od roku 2007 a naším hlavním programem jsou kurzy plavání pro kojence, batolata a předškolní děti,“ představuje RC Čtyřlístek
majitelka Romana Čekalová. „Nejmladší děti od 2 do 6 měsíců si užívají pobytu
ve velké vaně v naprostém soukromí. Vždy se jedna instruktorka věnuje jedné
rodině a miminku. Děti od šestého měsíce mohou vyzkoušet ve skupinkách větší
bazén - vždy v doprovodu dospělého. Děti od čtvrtého roku plavou samostatně
ve skupince pouze s instruktorkou. Naši malí plaváčci odrůstají, ale nechtějí se
s bazénem rozloučit. A tak k nám chodí plavat i skupinky prvňáků. Také jsme
nabídli volné kapacity pro plaveckou výuku dětí z MŠ a výsledky jsou velice dobré – děti jsou nadmíru spokojené a voda je pro ně kamarád.
Kromě těchto aktivit nabízíme ještě kurzy aquaerobiku pro těhotné v kombinaci s cvičením „na suchu“ a večerní kurzy aquaerobiku pro maminky. V tělocvičně pak probíhá cvičení dětí s rodiči (věnujeme se miminkům od 4 měsíců
až tříletým). Vaši neposedové se mohou zapojit do zábavných pohybových či výtvarných kroužků, a nejrůznějších dílniček. Některá dopoledne jsou zaměřená
na specifické potřeby předškoláků. Nechybí ani oblíbené montessori kroužky a
flétnička.
Mohu říci, že u nás si opravdu vybere každý. Všechny naše aktivity se vyznačují vysokou úrovní, a lektorky a instruktorky mají patřičné vzdělání,“ vyzdvihuje
Romana Čekalová. „Samozřejmostí je i příjemné a čisté prostředí. Nechybí ani
občerstvení, takže si po nabitém programu můžete dát něco dobrého na zub.“
RC Čtyřlístek pravidelně pořádá karnevaly, burzy dětského oblečení a zahradní oslavu Dne dětí. V létě se můžete těšit na tábor pod stany.
inzerce

Na děti čeká prostorná a bezpečná herna plná hraček.

Učíme spokojené a bystré děti
Pokud chcete pro své děti
příjemnou školu, kam se budou každý den těšit, kde se
jim budou pedagogové naplno věnovat a kde se navíc
naučí dobře anglicky, určitě
se zamyslete nad nabídkou
soukromé základní školy
Magic Hill.
„Výuka angličtiny v naší
škole probíhá zcela přirozeným způsobem. S angličtinou se tu děti setkávají
prakticky na každém kroku. Angličtina je totiž nejen vyučovacím předmětem, ale i vyučovacím jazykem jiných předmětů, např. matematiky, nauky
o světě nebo tělocviku. Přitom žáci musejí zvládnout všechno předepsané
učivo. Nestačí jen excelovat v angličtině (žáci například skládají mezinárodní zkoušku z anglického jazyka již ve 3. třídě), stejně důležitá je i matematika a český pravopis,“ prozradil ředitel PhDr. Jan Voda. S dětmi pracují jak
čeští učitelé, tak rodilí mluvč&ia cute;, které si škola pečlivě vybírá.
„Nabízíme individuální přístup ke každému dítěti. Maximální počet žáků
je patnáct, což je dostatečně přiměřený počet, aby vyučující měli o všech dětech přehled a mohli reagovat na vzdělávací potřeby každého zvlášť. Škola
má navíc pouze pět tříd, takže si uchovává rodinný ráz.“ Pokud si nejste
jistí, zda by váš potomek takovou školu zvládl, žádný problém. „Přijďte,
popovídáme si, můžeme přizvat i školního psychologa a zhodnotíme, zda
u nás bude vaše dítě spokojené. I když jsme soukromá škola, nepřijímáme
žáky za každou cenu,“ uzavřel pan ředitel.
inzerce
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Reportáž
OLIVOVNA
NAŠLA CESTU
VEN Z DLUHŮ
Správní rada Olivovy dětské léčebny, o.p.s.,
odvolala 22. 2. 2010 ředitelku a vypsala výběrové řízení na nového vedoucího pracovníka.
Poté se v pondělí 15. března 2010 dohodly
Olivova dětská léčebna, o.p.s., a Olivova nadace na urovnání vztahů a nové spolupráci.
Znamená to také způsob narovnání dluhů
léčebny vůči svému zřizovateli, kterým je
právě nadace. V léčebně probíhá inventarizace závazků a pohledávek. Je jmenována
také nová auditorka. Kolem této kauzy existuje spousta otazníků, a proto jsme se zeptali předsedy správní rady Olivovy dětské
léčebny, o.p.s., Doc. RNDr. Miroslava Martiše, CSc.
Pane předsedo, jaké panují v Olivovně
majetkové poměry?
Nejdříve k podstatě věci, kterou možná
mnozí nemusí znát až tak dopodrobna. Olivovna je od roku 1953 majetkem Magistrátu
hlavního města Prahy. Ten uzavřel nájemní
smlouvu s Olivovou nadací, která funguje
jako přímý pokračovatel nadace založené
manžely Olivovými před 110 lety. A aby to
nebylo jednoduché, tak nadace založila obecně prospěšnou společnost k provozování léčebny, protože to nadace z právních důvodů
sama dělat nemohla. S obecně prospěšnou
společností uzavřela podnájemní smlouvu a
sjednala částku podnájmu. Takže v současné
době za provoz Olivovny ručí právě Olivova
dětská léčebna. Její správní rada jmenuje a
odvolává jejího ředitele nebo ředitelku a má
v kompetenci další zásadní pravomoci v provozu léčebny.
Veřejnost byla informována o nemravné
částce podnájmu, který nadace vyměřila léčebně. Jak je to tedy?
Ano, proto docházelo ke stále hlubším
komunikačním blokům mezi paní ředitelkou
a Olivovou nadací. Toto napětí se projevilo
i mediálně, když paní ředitelka léčebny v říčanském Kurýru obvinila nadaci, že příjmy
z nájemného vůbec nejdou do léčebny a léta
se nevracejí zpět. A to prokazatelně není
pravda.
Nezbylo než si v této nelehké situaci ce-
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lého zdravotnictví i sociální péče porovnat
„má dáti – dal“. Z tohoto porovnání jednoznačně vyšlo, že Olivova nadace do péče
o tento majetek investovala více, než činily
příjmy z nájemného.
Co bude dál? Nebude Olivovna zrušena?
Nebude. Po pondělním společném jednání správních a dozorčích rad Olivovy nadace
a Olivovy dětské léčebny bylo přijato memorandum o narovnání vztahů a vyrovnání dluhů. To jsme také předali médiím. Následovat
budou jednání se sociálním a zdravotním
výborem pražského magistrátu a všemi dotčenými institucemi. Hlavně se ale vrhneme
na upevnění týmu pracovníků léčebny, výběr
dobrého ředitele a úsporná opatření.

Chcete spořit a zároveň rozvíjet, nejde to
proti sobě?
Víte, co energie ubere vedení hloupých
a malicherných sporů? Skutečně, rozhodující
je v tuto chvíli dětský pacient, klienti sociálního programu a další, kteří potřebují péči,
včetně zahraničních pacientů přijíždějících
ze zemí s neklidnou politickou situací. Zkušenosti ukazují, že dobrý tým vyváží i lecjaké
hmotné nedostatky. Odměna bude přímo
úměrná výkonu práce odpovědných pracovníků. Už v tom budou úspory. Budeme shánět granty nikoliv na krytí dluhů, ale na rozvoj zaměstnanců. Budeme do Olivovny zvát
například ostravské děti. Adresně budeme
hledat potřebné. A to vše se jistě odrazí na
oživení provozu.

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, o.p.s. se sídlem v Říčanech, Olivova 224, PSČ 251 01, IČ: 25689371 DIČ: CZ25689371
• vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Obecně prospěšné společnosti OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, o.p.s.
Kvalifikační předpoklady na funkci ředitele/ky:
• Ukončené SŠ vzdělání s maturitou nebo VŠ vzdělání
• Organizační a řídící předpoklady
• Zkušenosti v řízení organizace se zdravotnickým provozem a komunitními službami
• Bezúhonnost podle zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
Výhodou při výběrovém řízení je:
• Odborná praxe ve vedení zdravotnického provozu a komunitních služeb
• Znalost principů řízení obecně prospěšných společností a nadací
• Základní znalost ekonomiky a financování zdravotnických zařízení a neziskových organizací
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
• Návrh projektu revitalizace Olivovy dětské léčebny, o.p.s.
• Motivační dopis
• Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou a telefonem
• Výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
• Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 30. 4. 2010 na adresu: OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, o.p.s., Olivova 224,
PSČ 251 01 Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, o.p.s. – výběrové řízení – neotvírat“.
Kontaktní osoba pro podklady k návrhu projektu a případné další informace: ředitel Olivovy dětské léčebny Jan Boček, tel.:
737 169 312, e-mail: reditel@olivovna.cz

ZACHRAŇTE
NAŠE ŽÁBY
Pokud máte chuť udělat dobrý skutek a navíc zažít něco neobvyklého, přijďte pomoci
zachránit žáby! Nebojte, nemusíte je pusinkovat, aby se proměnily v krásné prince a
princezny. Stačí, když je pomůžete přenášet
přes silnici.
Na podrobnosti jsme se zeptali na koordinátora Hnutí DUHA pro Střední Čechy
Petra Dobrého.
„Tato prospěšná akce se týká konkrétně
žab z rybníků Hrušov a Propast. Obojživelníci se každý rok přemisťují ze svých zimovišť k vodním plochám, kde kladou vajíčka
a rozmnožují se. Na svých cestách ale musejí
překonat i nebezpečné úseky na silnicích.
Mnoho žab tak zbytečně zahyne pod koly
projíždějících vozidel. Proto hledáme dobrovolníky na pomoc při stavění zábran podél
silnic. A především potřebujeme nadšence,
kteří by je pomáhali pravidelně přenášet
přes vozovku,“ vysvětluje Petr Dobrý.
„Není to úplně jednoduchá akce, ale stojí za to! Projíždějící auta takhle mohou po-

Loni se sebralo téměř dvanáct set ropuch a skokanů
stupně zlikvidovat stovky obojživelníků. Asi
časově nejnáročnější je zajistit přenášení žab
v záchytných nádobách k vodě. Musí se to
provádět nejméně dvakrát denně. Letos se
situace zkomplikovala tím, že rybník Propast
rybáři kvůli čištění vypustili. Budeme muset
žáby přenést jinam, ale zřejmě budou mít
tendenci vrátit se tam, kde se narodily.“
Akci organizuje Hnutí DUHA pro Střední Čechy ve spolupráci s ČSOP Vlašim

v rámci projektu AKCE ŽÁBA, na kterém se
dále podílí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstvo životního prostředí.
Více info: petr.dobry@hnutiduha.cz
tel.: 602 569 044

inzerce
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MAS
Říčansko

První říčanská hippostezka –
přihlaste se

Stavím, stavíš, stavíme…
na Říčansku
MAS Říčansko rozdělila v prvním kole
výběru projektů Leader, Programu rozvoje
venkova, bezmála pět miliónů korun! A kde
všude peníze poslouží? Například v Čestlicích se děti mohou těšit na nové tabule
a osvětlení tříd ve škole. Struhařov bude rekonstruovat hasičkou zbrojnici resp. společenský sál a v Mnichovicích vybudují novou
třídu mateřské školy „Hvězdičky“. V oblasti
obnovy kulturního dědictví bude římskokatolická farnost Říčany rekonstruovat hospodářská stavení u fary a město Říčany provede
konzervaci původní gotické věže (donjon).
Ale pozor, v květnu můžete podat další žádosti na záměry za dalších pět milionů.
Každý měsíc se také dokončují stavby,
které vznikly díky penězům z minulých výzev. Celkem MASka podpořila na třiadvacet
projektů v městečcích a vesničkách na Říčansku. Chodíte po nových chodnících, svítíte novými lampami, hrajete si na hřištích a
v parcích… podpořena byla synagoga, kostel
i galerie. Je skvělé, že se najde mnoho odvážných a pracovitých lidí, kteří věnují svůj čas
sepisováním projektů, stavbou, kontrolami
a dokumentací, aby bylo v našem kraji lépe.
MASka jim všem za to děkuje a je jim stále

připravena pomáhat a cestu za penězi usnadňovat. Všechny projekty, realizované i ty připravené na investice, a nové výzvy najdete na
stránkách MAS Říčansko.
PS: Jako poděkování vám aktivním a pozvánka vám, co MASku ještě neznáte, budeme 15. května v Říčanech na Marvánku
pořádat odpoledne pro rodiny „Poznej svou
MASku“. Přijďte se pobavit.

Říčansko je kraj koní a rančů a tak je
škoda, že zde nefunguje kvalitní jezdecká
stezka. Proto bychom rádi kromě pěších tras
vybudovali i cestu pro koně. K tomu MAS
Říčansko hledá aktivní rančery, chovatele,
jezdce i další zájemce, kteří by s hippostezkou pomohli. A když se malá stezka podaří,
můžeme jít dál. Říčansko se může připojit
k již existující Středočeské jezdecké stezce
Sever-Jih, která obchází Prahu, a příležitostně napojit i na evropský systém hippostezek,
jenž propojuje oblast Pobaltí se Středozemním mořem. Říká se, že nejkrásnější pohled
do krajiny je z koňského sedla. Pojďte nám
pomoc najít trasy, zázemí pro koně i jezdce,
zajímavá místa… ozvěte se.

ZPRÁVY Z MAS
Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin se uskutečnila 16. března v Mělníku.
Říčansko i středočeské MASky reprezentoval ředitel Vladimír Haš. Na setkání se projednávalo mimo jiné ustavení poradenských center pro program Zelná úsporám.
Říčansko bylo schváleno pro podporu na vybudování historických cest z Ondřejova do Senohrab. Projekt s názvem „Vycházky po staronových cestách“ je připravovaný ve spolupráci se sousední MAS Posázaví.
MAS Servis Říčansko, o.s., partnerská organizace MASky bude realizovat vzdělávací
projekt „Říčansko strategicky společně-příprava a realizace územních plánů“. Budou se
konat dva kurzy, pro zájemce z řad zastupitelů i místních organizací a občanů. Je plánovaná exkurze, tištěné a on-line materiály, které poskytnou účastníkům všechny informace
a postupy, které potřebují pro realizaci územního plánování podle nejnovějších standardů
a požadavků. První kurz by se měl uskutečnit již během května 2010.
Stránky MAS Říčansko připravuje Mgr. Ludmila Třeštíková

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

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

Kontakty
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO
Olivova 224, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881
mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu
Ředitel – Vladimír Haš
manager@ricansko.eu
Spolupráce – Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu
Projekty – Daniela Kamarádová
projekty@ricansko.eu
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Život v kraji
NÁDHERNÉ
TULIPÁNY
V PRŮHONICÍCH
Pokud patříte mezi obdivovatele krásných
květin, neváhejte a navštivte Dendrologickou zahradu v Průhonicích. 24. dubna zde
bude zahájena Výstava tulipánů, narcisů a
drobných cibulovin. Jde v pořadí již o sedmý
ročník a pokaždé se akce těší velkému zájmu
nadšených návštěvníků.
„V uplynulých letech jsme se snažili ukázat proměnlivost tulipánů a současné trendy
ve šlechtění, stejně jako nové odrůdy vyšlechtěné v Průhonicích. Naše šlechtění z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví je mimořádně úspěšné
a některé ze zde vyšlechtěných odrůd se pěstují v Holandsku na největších výměrách,“
prozradil Zdeněk Kiesenbauer. „Největšího
úspěchu dosáhly odrůdy Havran, Rajka, Gavota a v posledních letech přibyly další.“
„Výstava připravená pro duben tohoto
roku je poprvé zaměřená na použití tulipánů v parcích a zahradách. Představíme proto
tulipány v klasické kombinaci s dvouletkami.
Na dalších záhonech se můžete kochat směsí trvalek, dvouletek, ostatních botanických
cibulovin a tulipánů. Na návštěvníky dále
čeká samostatná plocha trvalek s botanickými „nešlechtěnými“ tulipány. V tomto roce
neklademe důraz na novost, nebo pěstitelské
rarity, ale na všestrannost použití cibulovin
jako přímý zdroj inspirace zahradníkům i zahrádkářům,“ upřesnil Zdeněk Kiesenbauer.

V Dendrologické zahradě v průběhu dubna a května vykvétá přes sto odrůd narcisů a
dalších stopadesát druhů cibulovin. Jsou zde
k vidění kolonie talovínů, sněženek, bledulí,
ladoněk, ladoniček, řepčíků a mnoha dalších. Zkrátka úžasná podívaná.
Helena Vlnařová
Dendrologická zahrada mimo zmíněných cibulovin nabízí jednu z nejbohatších sbírek dřevin a trvalek na území
České republiky. Areál je zpřístupněn
od 1. 4. do 31. 10. 2010. Otevřeno je
vždy od úterý do neděle a o svátcích.
Vstupné v tomto roce činí 60 Kč, děti
do 15 let a senioři nad 60 let věku
30 Kč, děti do 6 let, senioři nad 70 let
a studenti odborných zahradnických
škol 15 Kč. Bližší informace o našich
akcích najdete na webových stránkách
www.dendrologickazahrada.cz

Pojďte s námi na výlet
Pro přátele výletů jarní přírodou, her a také dobrého piva pořádá
mikroregion Ladův kraj a Pivovar Velké Popovice 5.ročník turistického
pochodu Krajinou barona Ringhoffera. Sraz je naplánován na sobotu
24. dubna v 9.30 hod. na nádraží v Mirošovicích. Dvacetikilometrová
cesta do Kamenice vede nádhernou krajinou přírodního parku Velkopopovicko, okolím zámku Štiřína a kolem romantických rybníků. Seznámíte se s historií barona Františka Ringhoffera a jeho rodiny, která
měla pro rozvoj regionu značný význam. Baron Ringhoffer založil mj.
Pivovar ve Velkých Popovicích, který si můžete v den pochodu prohlédnout s průvodcem zdarma. Exkurze je spojená s ochutnávkou piva
(zdarma od 10 do 13 hodin). Na cestě vás čeká deset zastavení s různými zábavnými úkoly. Nudit se určitě nebudete!
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U jednoho
stolu
Proč slavíme
Velikonoce
Velikonoce jsou především židovským
svátkem, který se nazývá Pascha a slaví se už
od roku 1445 př. n. l. Český název Velikonoce
vznikl z označení „Velká noc“.
Co předcházelo „Velké noci“?
O „Velké noci“ se připravovali izraelští otroci na útěk z táborů nucených prací
v Egyptě. Nebyl to ovšem jednoduchý odchod. Mojžíš vyjednával s faraonem o propuštění Izraelců. Faraon to odmítl a následovalo devět pohrom, které na Egypt přivolal
Bůh – hůl se proměnila v hada, vody Nilu se
naplnily krví, pak obyvatele sužovali žáby,
komáři, dobytčí mor, vředy, krupobití, kobylky a tma. Ani to faraona nepřesvědčilo. Proto o „Velké noci“ v pátek byl ohlášen příchod
anděla smrti.
Jako to vlastně bylo?
Takhle se vždy na Velký pátek ptá nejmladší člen židovské rodiny nejstaršího, a
on mu vypráví velkou hagadu, jak se židovsky nazývá příběh o vysvobození. Nepleťte
si to s pohádkou. Je to až příliš skutečné.
V neproniknutelné tmě noci se rodiny sešly doma. Otec zabil jednoročního beránka,
jehož krví namazal dveře. V noci chodil po
Egyptě anděl smrti, který navštívil všechny
domácnosti bez znamení krve na dveřích a
vzal si vše prvorozené, i syna faraona. Přeskočil označené domovy Izraelců, a proto se

Díky této rubrice se můžeme obrazně sejít „u jednoho stolu“ a popovídat si a zamyslet nad věcmi,
které kvůli každodennímu shonu projdou nepovšimnutě kolem nás. Doufáme, že vás následující
řádky osloví a pokud i vy máte co sdělit ostatním, neostýchejte se a napište nám...

tomu svátku po židovsku říká Pascha, což je
přeskočení či vycházení. Pán Bůh se svými
soudy přeskočil ty, které kryla krev beránka. Izraelité ve spěchu snědli pečené maso a
narychlo připravený nekvašený chleba. A za
úsvitu vězni vyšli z Egypta.
Oběti, krev... Nepřipadá vám to morbidní? Čemu to věříte?!
Tak se může ptát jen člověk, který se nebyl
podívat na současných jatkách, kde se zabíjí
podle plánu či podle poptávky trhu. Izraelské
oběti byly provázány se spotřebou, to nebyl
žádný zbytečný krvák. Beránek se snědl na
posilnění před cestou. Proto se každé Velikonoce jí beránek .Jisté je, že spotřeba byla ještě využita k výchově. Každý z rodiny se naučil
něco o ceně života a temnotě hříchu. Díky
obětem si v Izraeli lidé více vážili života, a
to i zvířecího. Každoročně brzo před časem
Velikonoc vybírali beránka ze stáda, který
pak žil v domácnosti s dětmi a rodinou jako
její člen. A na Velký pátek otec položil přede
všemi na beránka ruce a přiznal všechny hříchy své i celé rodiny. Beránka obtěžkaného
lidským hříchem odvedl ke knězi, který jej
obětoval. Pro děti to byl silný zážitek! Jakoby
zemřel člen rodiny. Dnes děti vidí jen maso
v hypermarketu, málokteré se podívá krávě
či beránku do očí.
Proč pořád mluvíte o hříchu?
Odpovím zvláštně. Protože máme rádi
řeč o odpuštění, svobodě, naději. Protože
nechceme stále opakovat temné a pološílené kolotoče nenávisti, sobectví, válek... Ano,
bez vědomí hříchu, bez poznání temnoty, bez
poznání ceny života, kterým se platí za hřích,
není možno mluvit o ničem pěkném. Bez
toho je svět opravdu bezvýchodný.

Co s tím má společného Ježíš Kristus a
jeho ukřižování a vzkříšení?
Ježíš Kristus je Beránkem, který umřel za
nás za všechny. Ať jsme na něj své ruce s vyznání hříchů vložili nebo ne. Za nás všechny
obětoval svůj život. Jednou provždy. Božstva
v mýtech pohanských náboženství toužila po
nesmrtelnosti. Přála si panovat na věčné časy
– podobně jako komunismus a nacismus. Ježíš Kristus o tom jenom nepovídal, ze smrti se nevracel do starého života, ale prošel
k životu novému, kvalitativně jinému, který
chystá pro každého, kdo se s ním spojí.
To už jsou moc náboženské řeči, vždyť je
to přirozené! Po zimě přijde jaro, pak léto...
Ano. Letos po bílé zimě budeme zjara
všichni radostně vítat první zelené listy. Kuřátka, králíčci, vajíčka... Jistě! Jenom s Kristem a jeho novým životem dostává vše nový
smysl. Nekončí to v zaprášeném létu a barevném podzimu udušeném zimou.
Dobře, jaký význam pak má vzkříšení, pokud je v něm něco víc než jarní svátky?
Křesťanům se vytýká, že mají zjednodušený život. Něco provedou, zajdou ke knězi,
vyzpovídají se a pak zase vesele hřeší. Prostě
kolotoč, žádné svědomí. Ateista si poctivě
všechno nese s sebou... Může trápení leda
zapít do zapomnění. Jenže tak to není. Křesťan se netočí v žádném kolotoči – jaro, léto,
podzim, zima. Víra ve vzkříšeného Krista
osvobozuje a mění dokonce charakter. Kristovo vzkříšení v lidském životě umožňuje
nové vztahy mezi lidmi, nové hodnoty pro život, nové pojetí úspěchu, aktivity, podnikání,
krásy... A nakonec umožňuje také vzpřímený
odchod z tohoto světa, protože Kristovým
vzkříšením se otvírá nová budoucnost.

Jiná perspektiva očima Josefa Zieleniece
Vyvražďování holčiček
Často se má za to, že statistika je nezáživná.
Někdy ale statistika může odhalit dramatické problémy společnosti.
V lidské populaci se dlouhodobě rodí o
několik málo procent chlapců víc než děvčat. Statistiky zemí jako Čína či Indie však
udávají poměr až 130 narozených chlapců na
100 děvčat. To napovídá, že tu působí i jiné
než jen přirozené vlivy. Je známo, že rodiny v těchto společnostech tradičně touží po
mužských potomcích, což v minulosti vedlo
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k vraždění nově narozených holčiček. Dostupnost ultrazvukového určení pohlaví ještě
před porodem však vede k bezprecedentnímu nárůstu pohlavně zacílených potratů.
Nejskromnější odhady mluví o 100 milionech
holčiček ročně. Abychom se nemýlili, není to
jenom problém dvou zmíněných zemí. Statistiky některých balkánských či kavkazských
zemí a některých segmentů americké společnosti dávají podobné výsledky.
Škody způsobené masovým vybíjením
nenarozených holčiček jsou nejenom nemorální. Sociální důsledky zatím ani neumíme

domyslet. Statistika, ten zdánlivé nezáživný
obor, tak odhaluje problém, který – byť souvisí s tradičním postavením žen a má kořeny
v minulosti – může velmi bezprostředně a
výbušně ovlivnit blízkou budoucnost těchto
společností.
Josef Zieleniec,
bývalý ministr zahraničí
České republiky

Dobrá tedy. A jak vypadají oslavy svátků?
Připadá mi to moc složité, ať strčím hlavu
do kteréhokoliv kostela.
Léta jsme byli zvyklí poslouchat jen jednoduché odpovědi a najednou dostáváme
tolik nových informací. Je logické, že jsme
zmatení, protože každá křesťanská bohoslužba se snaží nějak hmatatelně zažít něco
z Velké noci. Peče se beránek a nekvašené

chleby a vše se jí s hořkými bylinami. Jjedni
bdí v noci, kostel nechají v hluboké tmě, až
ji pohltí úsvit. Zakrývají se oltářní obrazy a
pak radostně odhalí. Zvony mlčí a v neděli
ráno se opět radostně rozezní. Jiní křesťané
jdou za východu slunce za město, stejně jako
šly ženy a pak i učedníci ke Kristově hrobu.
Chci jen říci, že v každém křesťanském společenství se všechny obrazné úkony vysvětlu-

jí. Stačí se jenom ptát, pokud něčemu nebylo
dobře rozumět hned napoprvé.
Daniel Kvasnička, kazatel v Církvi bratrské, která se schází každé nedělní ráno v 10
hodin v kapli Olivovny v Říčanech.

Rouhači
Kdo se bojí rejdů křesťanů?!
A jak se vlastně rejdí…
Píšete, že se vám název rubriky Rouhači
nelíbí. Že je příliš emotivní, nepřesný, výrazný a pro nevěřící lidi až moc nábožensky
zabarvený. Vždyť vy se nechcete rouhat, jen
se ptát! No možná máte pravdu, mohl bych
zvolit jiné označení. Ale zaujalo by vás, vyburcovalo… Vím o skupince dospívajících
dětí, kteří si říkají Šťourači. Debatují o podobných tématech jako my, jen přiměřeně
svému věku. Tak že bychom se jmenovali
„Staří Šťourači“… To určitě ne! Protože na
názvu vůbec nesejde, jde o obsah!
Píšete, že je vám nepříjemně z toho, jak se
křesťané na Říčansku společně domlouvají,

že nectí dávné hranice sporu. Kdo je evangelík, nemůže přece s katolíkem jinak, než
násilím. Jenže Kristova církev nejsou Sparťané a Slávisti, takže spolu mohou žít a spolupracovat v míru. Radikálnější dopisovatel v
tom vidí politické nebezpečí a střet většinově
ateistické společnosti a náboženství. Ejhle!
To je dramatické vyjádření! Ale nebojte se,
nebudeme se politicky formovat do „strany
spásy“. Naopak, podpoříme každého, kdo
chce přijmout břemeno pravdy, ať je v té či
oné partaji. A na okraj, pochybuji o té většinové ateistické společnosti. Zbožnosti všeho
druhu od uctívání zla až po nejvyšší ideály
dobra, to je česká společnost.
Není místo na všechny reakce. Děkuji i těm, kteří mi slibují, že rázně zakročí a

všechny rejdy křesťanů uvedou na pravou
míru. Nevím, jaké rejdy myslí, ale rád se nechám poučit. Děkuji také za všechny nakopírované materiály a výzvy, abych ty blbosti
přestal psát. Samozřejmě ctím anonymitu
pisatelů, ale slušností je poděkovat.
Jsem vám k službám a pořád mne to baví.
Pište, pokud chcete a potřebujete:
daniel@rouhaci.cz
Váš

Daniel Kvasnička
farář
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Dětská
stránka
PRIMA HRÁTKY
SE ZVÍŘÁTKY
Tři vylosovaní šikulkové, kteří správně vyřeší úkol č. n, získají hru Villa Paletti.
VILLA PALETTI
V zemi, kde kvetou cintróny, žil jednou jeden veselý chlapík, kterému se říkalo Palleti.

n

Ten myslel jen na jedinou věc:
dostavět krásný letohrádek,
s jehož stavbou kdysi začal jeho
trochu podivínský dědeček, ale
nikdy ho nedokončil, protože
neměl dost sloupů. Možná se to
Palletimu s vaší pomocí podaří.
Zkuste použít sloupy z nižších
pater, ale pozor, ať celá stavba
nespadne.
Díky této hře si můžete vyzkoušet své stavitelské dovednosti a
poprat se s nesnázemi statiky a zažít tak povznášející pocit při
stavbě svého prvního domu.
Cenu věnovala společnost Piatnik, nabídku dalších skvělých
her najdete na www-piatnik.cz

Vyberte nářadí, které zedník ke své práci nepotřebuje! Například kružítko –
najdete další? Řešení zašlete na redakční adresu nebo e-mail. Nezapomeňte
uvést adresu!

n
o
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Vylosovaní výherci z minulého čísla:
Marie Rejholcová, Černé Voděrady; Anička Bártová,
Uhříněves.

o

Dokážete odhalit, jaké zvířátko ukrývá obrázek?

Tipy na výlet
Kostelík
uprostřed
černých lesů
Kostelec nad Černými lesy je malebné město, které určitě stojí za to navštívit. Své jméno dostalo podle kostelíku, jenž zde podle
pověsti původně stával. Obklopovaly ho hluboké, černé lesy…

Zámek chrání příkopy

Hlavní budovu zámku obklopují příkopy

Prohlídku Kostelce můžete zahájit v historickém jádru města, které bylo Ministerstvem kultury ČR prohlášeno městskou památkovou zónou. Mezi skvosty města určitě
patří knížecí zámek postavený na skalním výběžku, jehož osídlení sahá nejméně do 9. století. Ve středověku zde stával gotický hrad.
Na počátku renesance roku 1562 byl rodem

Marie Terezie Savojská v letech 1726-28. Budova, ve které mohlo přebývat až čtyřiadvacet osob, měla na svou dobu nevídaný systém
teplovzdušného topení. Po rekonstrukci dokončené v roce 1998 slouží dům jako ubytovna s kapacitou 48 lůžek.

Nezapomeňte navštívit muzeum
Muzeum hrnčířství a galerii najdete v budově renesančního panského domu, který v
roce 1613 daroval Albrecht Smiřický obci.
Do roku 1668 zde sídlila radnice. Budovu
stihlo několik ničivých požárů, při nichž bohužel shořelo mnoho historických dokumentů. V roce 1935 zde bylo otevřeno muzeum,
kde najdete expozici černokostelecké umělecké keramiky 20. až 70. let 20. století. Obdivovat můžete ukázky děl předních českých
keramiků. Dále tu objevíte expozici historie
města a pravidelně se měnící výstavy výtvarného umění.

Muzeum hrnčířství a galerie

Park plný stromů

Smiřických přestavěn do podoby dnešního
zámku. Po třicetileté válce za vlády Marie
Terezie Savojské se uskutečnila částečná
barokní přestavba. Hlavní budovu zámku
obklopují příkopy, které se v době ohrožení
napustily vodou. Dnes zde sídlí Školní lesní
podnik České zemědělské univerzity. Z volně přístupných zámeckých valů se nabízí výhled na panorama severovýchodních Čech.

Pokud máte chuť dopřát
si procházku mezi nádhernými stromy, zavítejte do
arboreta Fakulty lesnické a
environmentální
České zemědělské univerzity. I když slouží především
pro potřeby fakulty, je v něm
připravena i moderní
naučná stezka pro veřejnost. Zakladatelem parku se
stal profesor dendrologie a
botaniky Antonín Svoboda,
který započal
s výsadbou vybraných dřevin na bývalé pastvině v roce

Ubytovna pro vysloužilé sloužící
Dům Marie Terezie kněžny Savojské,
původně zámecký špitál čili chudobinec,
poskytoval ubytování starým sloužícím černokosteleckého zámku. Nechala jej vystavět

1954. Tehdejší rozloha 4 ha se postupně zvětšila na více než 12 ha.
Trasa stezky se člení do pěti úseků. Hned
po vstupu vás upoutají nápadné staré duby,
které zde rostly ještě před založením arboreta. Smrk ztepilý vnímáme jako nejobyčejnější lesní strom, ale sbírka jeho kultivarů a
variant vás rychle přesvědčí o omylu, a jak
přiznávají zdejší pracovníci,
ještě je stále co přidávat. Návštěvu arboreta si ale musíte telefonicky objednat.

Kostel sv. Andělů strážných
Jednolodní barokní farní kostel sv. Andělů strážných na náměstí Smiřických byl
postaven v letech 1735-37. Hlavní oltář, zobrazující Anděla strážce ujímajícího se mladého, věnovala kostelu Marie Terezie Savojská.
Dnes se v tomto krásném prostředí konají
mimo jiné i svatby.
Helena Vlnařová
Foto: Lucie Přindišová
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Šikovní pomocníci
Tři vylosovaní luštitelé se mohou těšit na výhru
V kuchyni určitě oceníte speciální rukavice z hrubé tkaniny, díky kterým rychle a snadno očistíte
různé druhy zeleniny – praktické jsou zejména na čištění nových brambor. Na loupání vařených
brambor vám zase poslouží celoocelová sada složená z nožíku a vidličky. Další skvělé výrobky do
domácnosti, ale i nabídku kvalitní módy pro dospělé a děti objevíte na www.tchibo.cz. Nabídka je
aktualizována každý týden!
Tajenku nám pošlete do 15. dubna na adresu: Revoluční 220, 251 63 Strančice, nebo na e-mail:
redakce@zaprazi.eu. Nezapomeňte uvést adresu!
Vylosovaní výherci z minulého čísla: Jiřina Vávrová, Velké Popovice; Miloslav Polák,
Senohraby; Lucie Kaňková, Tehov.
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Za každých 200 Kč hodnoty zboží zakoupeného v rámci
jednoho nákupu obdržíte 1 razítko. Za 20 razítek získáváte
při dalším nákupu v naší prodejně slevu ve výši 200 Kč
+ dárek zdarma.
Platnost karty: 6 měsíců od data prvního nákupu.
15. 4. 2010
15. 4. 2010
15. 4. 2010
15. 4. 2010

Kalendář akcí
duben 2010
1. dubna

Jevany, barevná tělocvična OÚ Jevany, 16.00 hodin
Drátkování – naučíte se ozdobně drátkovat kámen, hrneček nebo
vejdunek (přineste si s sebou). Cena díly 80 Kč, pro členy 60 Kč,
více info na www.tudyznudy.cz.

3. dubna

Vidovice, zámek Berchtold, od 10 – 16 hodin
Vítání jara s českými zvyky. Těšit se můžete na celou řadu akcí a
novinek, např. slavnostní otevírání miniZOO. I v případě
špatného počasí naleznete ve dvou vytápěných prostorech místo
na zábavu, hraní dětí, sport a občerstvení, více na www.zamekberchtold.cz

6. dubna

Ondřejov, Kulturní a sportovní centrum, 18.00 hodin
Propagátorka zdravého životního stylu a aerobiku Olga Šípková
zahajuje v dubnu pravidelná úterní cvičení zaměřená na zlepšování kondice, tvarování těla, strečink a relaxaci (vždy od 18.00 hod.).

7. dubna

Říčany, Městské kulturní centrum, 20.00 hodin
Koncert přední bluegrassové skupiny COP

10. dubna

Ondřejov – mlýn, 19.30 hodin
Strašlivé Čechy, Děsná Morana, aneb staré české pověsti, jak je
neznáte – čeká vás zábavný večer písniček, čtení a vyprávění s
Přemyslem Rutem a Markétou Potužákovou
Petrovice, DDM-Dům UM-Hostivař, 9 hodin
Vymodelujte si hrneček z keramické hlíny – přijďte a vyzkoušíte si
výrobu keramického hrnku z plátu, vymačkáváním do dlaně a
dekorování engobou, šlikrem, krajkou. Účastnický poplatek je 25
Kč, kontakt: petraskova@dumum.cz
Mukařov, sokolovna, od 15.00 hodin
Divadelní festival Mukařovský Pištěk. Zahajuje divadlo Kocábka
s hrou pro děti a poté následují čtyři představení pro dospěláky.
Modletice, nádvoří zámku, od 14.00 hodin
Folkový festival Modletické zvonění – vystoupí např. Wabi Daněk

14. dubna

Říčany, Městské kulturní centrum, 19.30 hodin
Kruh přátel hudby – koncert předního českého houslisty Ivana
Ženatého, klavírní doprovod Katerína Ženatá.

15. dubna

Říčany, Městské kulturní centrum, 17.30 hodin
Jarní koncert partnerských škol – účinkují děti ze ZŠ Bezručova,
ZUŠ Říčany a MŠ Čtyřlístek.

16. dubna

Štiřín, Dům ATIS, 19.30 hodin
Václav Větvička uvádí Motovidlo – nekonvenční hudební skupina
se záběrem od staropražských písniček po Chačaturjana. Během
koncertu naváže V. Větvička 2. částí autorského čtení a uvede
svou další knihu "Mahagton, měsíček a špenát", vstupné 200 Kč,
rezervace vstupenek na recepci, tel.: 255 736 111
Říčany, Městské kulturní centrum, 20.00 hodin
Sto zvířat – koncert oblíbené kapely

17. dubna

Petrovice, DDM-Dům UM-Hostivař, 9.00 hodin
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Výtvarná dílna Tiffani určená dětem a mládeži od 12 let. Přijďte
si vyrobit vlastní šperk technikou vitráže. Kapacita dílny je
omezená, rezervace a informace: peskova@dumum.cz

18. dubna

Štiřín, zámek, 17. hodin
Sukův hudební Štiřín – Josef Špaček housle, Nataliya Marfynets
klavír (Fišer - Martinů - Franck), vstupné 250 Kč. Doporučujeme
rezervaci vstupenek na recepci tel.: 255 736 111
Nedělní pochody s Líbou
Kamenný přívoz – Pikovice – Davle (délka pochodu 17,5 km
Vlak: Praha hl.n. 7.20 hod., Říčany 7.46 hod., přestup Čerčany
8.13 – 8.17 hod. , Kamenný Přívoz 8.54 hod.
Říčany, Městské kulturní centrum, 14.00 hodin
Pohádka o líném Honzovi – divadlo Andromeda
Jevany, od 16 hodin
Divadelní představení pro děti Tři prasátka – divadlo Minaret,
info na www.tudyznudy.eu

20.dubna

Říčany, Městské kulturní centrum, 20.00 hodin
Poutníci – slaví 40 - koncert oblíbené brněnské kapely

21.dubna

Říčany, Městské kulturní centrum, 17.30 – 18.30 hodin
Vyhlášení výsledků a vernisáž výtvarné soutěže pořádané ZUŠ
Říčany
Říčany, Městské kulturní centrum, 20.00 hodin
Dixieland – koncert Steamboat Stompers, host: Eva Emingerová

23.dubna

Říčany, Městské kulturní centrum, 19.30 hodin
Koncert pro podporu Baby boxů – Výtěžek z koncertu poputuje
na nový Baby Box a další dobročinné účely. Vystoupí Mobydick a
další hosté.

25. dubna

Ondřejov, Sportovně kulturní centrum, 8.30 hodin
Prezence – taneční aerobik a posilování s trojnásobným mistrem
světa Vladimírem Valouchem, 9.00 hod. 1. lekce, 10.15 hod. 2.
lekce, cena předplatného 200 Kč, platba na místě 240 Kč.
Přihlášky na www.obecondrejov.cz/skcentrum nebo na tel.: 775
564 064.

28. dubna

Říčany, Městské kulturní centrum, 19.00 hodin
Koncert učitelů ZUŠ Říčany

29. dubna

Petroviče, hřiště ZŠ, 17.30 hodin
Pálení čarodějnic – přijďte prožít odpoledne a večer plný soutěží,
živé hudby k poslechu i tanci, vyhlášení nejlepších masek (na
které čeká odměna), opékání buřtů. S sebou potřebujete:
čarodějnickou masku, buřty a dobrou náladu. Na všechny se těší
pracovníci Domu UM a kolektiv. Více informací na tel.
274862574.

30. dubna

Jevany, areál restaurace Na statku na náměstí, 16.00 hodin
Pálení čarodějnic a tradiční kuličkiáda. S sebou vemte kuličky,
buřtíka a chleba, více info na www.tudyznudy.eu
Vidovice, zámek Berchtold, 16 hodin
Pálení čarodějnic. Čeká vás veliký oheň, opákání buřtů, živá
hudba, více na
www.zamekberchtold.cz

1. května

Stránčičce, sokolovna, 18.00 hodin
Dobročinný koncert ve prospěch Dětského domova ve Stránčicích. Vystoupí skupiny Projekt 76, Skalená treska, Chaotic.
Vstupné dobrovolné.

Firma „VYCISTIM.CZ“ Vám nabízí:

Listárna

Úklid rodinných domů a menších firem
z běžný úklid z generální úklid z mytí oken
z čištění koberců z leštění podlah z mytí a čištění
keramických obkladů z mytí zářivek, svítidel

Úklid a čištění vozů

Drobná údržba zahrad

z Čištění exteriérů & interiérů z Údržba trávníku,
profesionální kosmetikou
živých plotů
AUTOGLYM

Údržba domu a okolí

Na koncert Pavlíny Jíšové v Říčanech „U Labutě“ jsem se těšila
hned z několika důvodů. Zaprvé jsem Pavlu od dob, kdy odešla
z folkové skupiny Nezmaři, zpívat sólově neslyšela. Za druhé, v dobách mého „mládí“ jsem s Pavlínou odehrála pár koncertů, coby
členka flétnového souboru, který byl častým hostem právě Nezmarů. A za třetí - těšila jsem se na „jihočeskou krev“, jelikož sama
z jižních Čech také pocházím ☺
Koncert se vydařil! Čekaly nás dvě hodinky příjemné muziky,
která pohladila dušičku nejen moji, ale podle počtu přídavků soudím, i ostatních „hudebních“ přátel v sále.
Po vystoupení jsem zašla do zákulisí, abych s Pavlínou zavzpomínala. Během hovoru se ke mně přitočil jeden z muzikantů a řekl:
„Za pár měsíců budeme skoro sousedé, stěhuji se kousek od vás.“
To byla úžasná zpráva, protože jak zjišťuji, u nás „v Zápraží“ žije
celá řada kvalitních muzikantů! A doufám, že se o nich ve vašem
skvělém časopise něco dočtu.
Hezké dny všem sousedům i přespolním přeje Lenka S.

Ladův kraj ve fotografii
Fotografie doručené do 3. ročníku soutěže Ladova kraje budou
vystaveny od 19. do 30. dubna v pasáži Staré radnice v Říčanech.
Více informací na www.laduv-kraj.cz
Galerie Kotelna – Říčanský lůvr
Komise Festivalu amatérské malby vyzývá všechny příznivce
amatérského malování a ostatních výtvarných disciplín k předkládání svých prací. Vybraná díla budou vystavena na květnovém
festivalu v říčanské galerii Kotelna. Více na www.galeriekotelna.
cz, tel.: 323 604 137

z Drobné natěračské práce, mytí venkovních dlažeb
Používáme vysoce kvalitní ANTI-ALERGENNÍ
a biologicky šetrné přípravky značek:

Detailní informace o službách firmy naleznete na internetových stránkách

www.vycistim.cz

Kontaktní údaje:
František Pěkný DiS.
Tel.: 733-150-855
e-mail:
frantisek@vycistim.cz
Ing. Jan Hrdlička
Tel.: 606-741-841
e-mail:
jan@vycistim.cz

Společnost ZAHRADA PRAHA zná řešení
pro vaši zahradu - budoucí i současnou.

Zahrady umíme navrhnout a také
se postarat o kompletní realizaci.
O vaši zahradu se budeme rádi
pravidelně starat.
Nabízíme
- individuální přístup
- vysokou kvalitu provedení
- nadstandardní záruky

KOMPLETNÍ EXTERIÉRY
STAVBY, PLOTY, DLAŽBY
ZÁVLAHY, OSVĚTLENÍ, JEZÍRKA
SBÍRKY ROSTLIN,
VZROSTLÉ STROMY

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

VÝKUP KNIH, KNIHOVEN
PLATÍ PRO CELOU ČR
koupíme knihy, knihovny,
též celé sbírky a pozůstalosti,
dále pohledy, grafiky a „vše z papíru“.
Pro větší množství rádi přijedeme,
na místě přebereme,
zaplatíme a odvezeme.
Tel. 603 428 624
Antikvariát Arco – Tomáš Maděra
Dlážděná 4, 110 00 Praha 1

OPOTAHY
AUTVelkoobchod-Maloobchod
OŽE
AUTOROH
ERIE
AUTOBAT RTA
VA
323 604 740
602 370 453

škoda, lada, vw, opel, peugeot, fiat,
daewoo, ford, hyundai, mazda,
citroën, suzuki, honda a jiné značky
(včetně užitkových vozů a autobusů)

Navštivte náš prodejní sklad
K Památné lípě 40, 251 01 Říčany
Po-Pá 9:00-12:00
13:00-18:30
So 9:00-14:00
www.autopotahy.o1.cz
5% BONUS s tímto inzerátem

ZÁMEK BERCHTOLD
Kunice-Vidovice
ˇ
Detský
ráj a pohádková zemeˇ

Miniatury hraduo a zámkuo

ˇ
Sport centrum Na Zámecku

Kunice-Vidovice naleznete na 15. km brněnské dálnice D1 - Exit Všechromy, Velké Popovice
Stálá výstava skřítků, strašidýlek a víl od objevitelky Pohádkové země Vítězslavy Klimtové
Stálá expozice miniatur českých hradů a zámků
V podzemí skutečné peklo a muzeum udatného českého národa
Sportovní aktivity (tenis, indoor golf, stolní tenis, hřiště s umělým povrchem)
Mini ZOO, medvědí rodinka a velké dětské hřiště
Pronájem areálu pro firemní akce (školení, teambuildingy, sportovní aktivity)
www.zameckaskolicka.cz

29.5. Den dětí, 5.-6. 6. Výstava veteránů a 25. 6. koncert ABBA Revival a další akce na
www.zamekberchtold.cz
Kunice-Vidovice 136

tel.: 323 665 445, mobil: 736 75 75 77

email: sportcentrum@zamekberchtold.cz

MALÍŘI
LAKÝRNÍCI
TAPETÁŘI
ŽALUZIE
SKLENÁŘSTVÍ
- rolety, sítě proti hmyzu
- silikonové těsnění oken
a dveří
- čištění oken, koberců,

PROCE - WEB

Tvorba a správa
webových stránek
Tel. 312 315 217
www.proceweb.cz

NOVEĚNO
Ř

OTEV

Otevírací doba:
Po - Pá: 8:00 - 18:00
0
So: 7:00 - 12:30

ČALOUNICTVÍ

Milan Rožníček

Josef Vávra
tel.: 603 301 565
733 299 549

323 665 276
602 365 258

veškeré čalounické práce
www.calounik-vavra.cz

„PORADCE PRO VÝŽIVU“
„NUTRIČNÍ PORADCE“

Tel.: 312 315 280
www.procevyziva.cz

PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO
www.broukal.cz
602 238 849

Rizikové kácení
a prořezávání,
péče o zeleň.
Jan Procházka
Struhařov

tel.: 724 111 545, 737 408 696

ANTÉNY

TV - SAT - STA
MONTÁŽE A OPRAVY
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM

602 195 272

STAVBY

rekonstrukce a zateplování
Tel. 312 315 210,
www.procestavby.cz

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU
Tel. 312 315 211
SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI
Tel. 312 315 212
SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí
Tel. 312 315 213
PROCE - POČÍTAČE
PRODEJ A SERVIS
MODERNIZACE PC
INTERNET a DOMÁCÍ SÍTĚ

Tel. 312 315 216
www.procecomp.cz
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Adresář firem

JINDRA ŠPAČKOVÁ, Kadeřnictví Dámské - Dětské - Pánské,
mob.: 604 377 068, Mukařov-Srbín
JORDÁN ALOIS KAMENICTVÍ, Svojetice 141, 25162, Mukařov,
323 660 252, 602 304 946
KAMENOSOCHAŘSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ PÁNEK, s.r.o.,
323 602 942, www.panek-kamen.cz

Antény
ANTÉNY – Roman LEHOVEC, 603 753 312
ANTÉNY, TV-SAT-STA, 602 195 272

Antikvariát

Komíny

AUTOCENTRUM ROŠKOTA – JANOUŠEK s.r.o., Křenice 101,
Sibřina, 323 605 313
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 129
AUTO-PALACE, Na Chodovci 2457/1, Praha 4, 267 286 860-4,
www.autopalace-ford.cz
DOLNIS – KIA, Choceradská 236, Mukařov, 323 660 328,
www.dolnis.cz

LAMONT, www.lamontkuchyne.cz, Uhřiněves, Přátelství 40,
602 707 523

AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2, 776 002 357
BARVY – LAKY – DROGERIE, Černokostelecká 486, Říčany,
323 601 837, www.barvy-laky.net

Beton
ZAPA beton, Kolovratská, Říčany, 323 602 008, 323 603 616
BETON STRANČICE, s.r.o., Svojšovice 27,
www.betonstrancice.cz, 776 666 606, 323 640 900

AUTOCENTRUM VOJKOV, Tehovec, www.autodily.cz,
774 348 880

JOSEF VÁVRA, Hrusice, 603 301 565
CAMARET s.r.o., Stránčice, Všechromy 26, www.camaret.cz,
helena.hlavackova@camaret.cz, 777 707 321
MELICHAROVÁ HELENA, Stránčice, www.mzdyaucetnictvi.cz,
ucto-dane@iex.cz, 605 105 274
MILÁČKOVÁ SOŇA, Sulice, www.cekmil.cz,
cekmil@centrum.cz, 603 760 641
RADEK SKŘIVÁNEK, www.ucetnictvi-skrivanek.eu,
323 603 631, info@ucetnictvi-skrivanek.eu
ING. IVANA MALÁ, Zelená 248, Mukařov, 323 660 705,
ivana.mala@maledane.cz

Dekorace
STUDIO SMART, Říčany, Černokostelecká 57,
matum@matum.cz, 323 661 108

Dřevo palivové
BROUKAL, palivové a krbové dřevo, 602 238 849,
www.broukal.cz

Elektromateriál a elektroinstalace
ELEKTROMATERIÁL ŘÍČANY, Černokostelecká 53, Říčany,
608 903 848, www.elektro-ricany.cz
ELEKTROSLUŽBY A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY, Radek Příkop,
Velenovského 585, Mnichovice, Tel.: 777 225 665

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

Hliníkové konstrukce
ZAPLETAL – KOVOAGRES, Děčín, Merboltice 172,
www.kovoagrex.cz, 412 586 987

Instalatéři
INHE-voda-topení-plyn, Říčany, inhe@seznam.cz,
tel.: 604 835 260

Interiéry
MERBAU INTERIÉR s.r.o., Přátelství 135/80, Říčany,
grolmus@merbau.biz, 606 705 407

Izolace tepelná, fasády
ZATEPLOVÁNÍ, ÚDRŽBA STAVEB, REKONSTRUKCE.
Telefony 312 315 210, 602 183 054

Kadeřnictví

Řádková
inzerce
Daňová přiznání, účetnictví,
605105 274, www.mzdyaucetnictvi.cz
Koupím pohledy všech žánrů do
r. 1950 a starší, tel.: 602 690 663
Prodám R.D. se zahradou v Čerčanech před rekonstrukcí.
Tel: 604 710 094
Legner Hotel Zvánovice přijme
recepční / asistentku banketového
koordinátora, kuchaře. Kontakt: 323
649 679, email: zvanovice@legner.cz

Stavebnictví
SIMEKOSTAV, Svojetice 164, simekostav@simekostav.cz,
www.simekostav.cz, 608 214 424
STAVEBNÍ PRÁCE – Pavel Javůrek, Stránčice,
tel.: 602 375 210, e-mail: javurek-pavel@seznam.cz

MIROPLAST, Havlíčkova 320, Velké Popovice, 323 665 276,
602 365 258

Nábytek
VÁŠ NÁBYTEK, Říčany, Lipová 122, info@vasnabytek.cz,
www.vasnabytek.cz, 777 832 084
ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ V. PROCHÁZKA, Zvánovice 160,
323 649 470, 603 203 559

Stavebnictví, architektura
ATELIER S&SS, Říčanská 99, Průhonice, schranils@mybox.cz,
604 459 700

Stavební povolení
NIKL, www.oreko.cz, lucie-gajdosova@seznam.cz,
602 157 965

Nákladní vozy
OBERFALCER MARTIN, Pětihosty 35, info@tirbazar.cz,
323 606 664

Stavebniny, stavební materiál, palivové dřevo

LEHEJČEK HYNEK, Nad žlábky 163,Senohraby,
okna.lehejcek@seznam.cz, 604 291 860

Stěhování

OPTIKADANA, Masarykovo náměstí 32, Mnichovice,
tel.: 323 607 510

Studnařství

STAVEBNINY S+K s.r.o., Pražská 322, Mukařov,
stavebninysk@email.cz, 323 661 300

Okna

MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 603414075,
sinogl@seznam.cz, www.aa-stehovani.cz

Optika

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

Pekařství
PEKAŘSTVÍ NA ROČKOVĚ s. r. o, Černokostelecké 65/13
(vedle železářství), www.pekarstvikolovraty.cz

Školy jazykové
LANGFOR CZ s.r.o ,17. listopadu 133/17, 251 01 Říčany,
323 606 096, www.langfor.cz
MAGIC-HILL, Říčany, www.magic-hill.cz, 774 176 834

Pizzerie
PPIZZERIA LA STRADA s.r.o., Kunice 230,
davidhonda@seznam.cz, 776 702 352

Čalouník
Daňové přiznání, účetnictví

ČMSS-Liška – kancelář Věra Vacková, Široká 4/1227, Říčany,
Tel.: 602 147 066

Malíři, lakýrníci

Cyklosport
CYKLOSPORT-KERN, Praha 4, Hviezdoslavova 1600,
www.cyklo-kern.cz, 267 910 602

Stavební spoření

Likvidace autovraků

Autoskla - klimatizace
Barvy – laky

STUDIO PRO ŽENY s.r.o., Orlická 2188, 251 01 Říčany,
ricany@studioprozeny.cz, www.studioprozeny.cz, 606 740 032
OÁZA ŘÍČANY, V Chobotě 2112, Říčany,
bohm@oazaricany.cz, 323 601 170
RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK, s.r.o., Proutěná 406/13,
Újezd, v.cekalova@saznam.cz, 775 148 293
ZÁMEK BERCHTOLD – Sport centrum Na Zámečku, KuniceVidovice 136, tel.: 731 437 972, 323 665 445,
ruzickova@zamekberchtold.cz

Kuchyně

Automobily – servis
AUTOCENTRUM ROŠKOTA- JANOUŠEK s.r.o., Křenice 91,
Sibřina, 323 605 314
AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov, 603 522 048
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 121

Sportovní a relaxační zařízení

KLEMPÍŘSTVÍ SLÁMA, Sosnová 221, Mukařov, 739 544 665
POKRÝVAČSTVÍ, KLEMPÍŘSTVÍ – Jan Dresler, Mnichovická 44,
Struhařov, tel.: 777 174 778,
e-mail: dreko-strechy@seznam.cz, www.dresler.cz

MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 602 328 807

Automobily, motocykly – prodej

EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany, www.servis-oken.eu,
606 888 525, 321 698 698

Kovářství, klempířství a pokrývačství

Automobily – náhradní díly, příslušenství
AUTOVRAKOVIŠTĚ PEUGEOT, Tehov 70, Říčany, 723 607 150,
602 341 984, www.peugeot-centrum.cz
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 121
J+M NOVOTNÍ, AUTOPOTAHY. Telefony: 323 604 740,
602 370 453

Servis oken

PŮŽA JIŘÍ, Řípská 14, Říčany, puza.jiri@seznam.cz,
777 04 04 88

ANTIKVARIÁT ARCO – Tomáš Maděra, Dlážděná 4, Praha 1,
Tel.: 603 428 624

Autodoprava

MNICHOVICKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o.,
Masarykovo náměstí 35, Mnichovice, 323 640 672
AMADA, Tel.: 267 7A11 751, 775 377 051,
info@amadapraha.cz, www.amadapraha.cz

Kamenictví, kamenosochařství

Pletivo
TICHOVSKÝ s.r.o, Mnichovice, Jiráskova 304,
jiri.tichovsky@volny.cz, 602 236 893, 323 640 660

Školy, školky, hlídání dětí, potřeby pro děti
CLUB vodních dětí, tel.: 775 606 896, www.clubvodnichdeti.cz

Těsnění oken a dveří
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany,
606 888 525, 321 698 698, www.tesneni-oken.cz

Počítače – prodej
ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 603 486 362,
info@zavacomp.cz

Topení – prodej
KORAL, spol.s.r.o., Pražská 28, Mnichovice,
323 641 115, 602 381 056
PRODEJNA ZTT, Přátelství 550, (Pragochema), Uhříněves,
271 082 214, 604 245 839

Počítače – servis
ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 603 486 362,
info@zavacomp.cz
PROCE – WEB, Bezručova 464/16, Říčany, 312 315 217,
www.proceweb.cz
PROCE – POČÍTAČE, Bezručova 464/16, Říčany, 312 315 216,
www.procecomp.cz

Podlahové krytiny, podlahoviny

Truhlářství
PLÁŠIL MARTIN, Chocerady 341, martin.plasil@hopla.cz,
776 027 125, www.hopla.cz

Uklidové práce
FIRMA VYČISTÍM – františek@vycistim.cz, www.vycistim.cz,
606 741 841

PODLAHÁŘSTVÍ, Ládví 107, Štiřín, 323672195, 602 861 847

Pojištění, pojišťovny, půjčky, spoření
ČPP, PAZOUREK PAVEL, Spartakiádní 378, Bystřice,
604 600 861

Pokrývači
SANTAK s.r.o., Ondřejovská 76, santak@santak.cz,
777 052 064
HDK, Olivova 223, Říčany, 323 631 458, 606 472 505
Pokrývačství Klempířství Sláma, Tel.: 739 544 665
Pokrývačství, Jan Dresler, 777 174 778,
dreko-strechy@seznam.cz

Prodej pozemků a nemovitostí
VÝHLEDY SLUŠTICE s.r.o., Praha 6, Eliášova 922/21,
tel.: 222 242 415

Výkup lesů
BROUKAL, výkup lesů surového dřeva, 602 238 849

Výuka němčiny
VÝUKA NĚMČINY, Sedláčková Zuzana MUDr.,
sedlackova.zuzana@seznam.cz, 606 326 535

Zahradní a lesní technika
WERCO spol. s r.o., U Mototechny 131, Mukařov, kovacka@
werco.cz, 323 601 630

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

Zahrady – realizace
ASPEN.PR s.r.o., Počernice,Náchodská 77, www.zahradapraha.
cz, 281 963 355

Projektové práce
STAVBY, STAVEBNÍ DOZOR, SPRÁVA NEMOVITOSTÍ,
Tel.: 312 315 210-213, www.procestavby.cz

Zdraví
STUDIO PRO ŽENY s.r.o., Orlická 2188, 251 01 Říčany,
ricany@studioprozeny.cz, www.studioprozeny.cz, 606 740 032

Pronájem
AUTOCENTRUM VOJKOV, Černokostelecká, 602 454 040

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

Realitní kanceláře

Žaluzie
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany, 606 888 525, 321
698 698, www.i-zaluzie.cz
ŽALUZIE Aleš Suchý, Tel.: 728 863 201, www.zaluzie-suchy.cz,
suchy.a@atlas.cz
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telefon: 773 360 000

e-mail: okna@okna.eu
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SUCHÝ

Lopatkové sněhové
zábrany lze použít na
taškovou, eternitovou
a šindelovou krytinu

Lopatkové sněhové zábrany

… na taškovou plechovou i trapézovou krytinu

… na taškovou pálenou i betonovou krytinu

… na plechovou falcovanou krytinu
Sněhové zábrany zabraňují samovolnému sesuvu sněhu ze
střešních konstrukcí a nebezpečnému padání pod okapní
hranu střechy, při kterém hrozí nebezpečí úrazu pro všechny, kteří se pohybují v blízkosti střechy.
Zábrany umožňují postupné odtávání sněhu do okapu a tím
zabraňují jeho deformaci, čímž nám šetří finanční prostředky na nákladné opravy okapů.
Dodáváme tyto zábrany pro klasicky falcované plechové
krytiny, tašky pálené i betonové, kanadské šindele, dále pak
plechové taškové a trapézové krytiny.
Zábrany se vyznačují snadnou montáží na všechny uvedené
druhy střešních krytin.

SNĚHOVÉ
ZÁBRANY
Vyrábíme a dodáváme
sněhové zábrany na
všechny druhy krytin

STŘECHY
NA KLÍČ
PROVÁDÍME:
tesařské práce, klempířské práce
pokrývačské práce, montáž sněhových zábran
PRODEJ:
klempířské prvky, Lindab, pozink,
měď, hliník, KJG lakovaný pozink,
střešní krytiny + střešní latě, střešní okna, šindele, tašky, plechy

www.santak.cz
323 640 304 • 777 052 064
SANTAK s.r.o., Ondřejovská 76, 251 64 MNICHOVICE
tel./fax: +420 323 640 304, e-mail: santorcl@centrum.cz

