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Jak řešit
složitou
dopravní situaci
na Říčansku?!

Rozhovor s herečkou
a malířkou
Blankou Bohdanovou
z Koloděj

Masopust
v Mukařově
a také v Babicích, Svojšovicích,
Velkých Popovicích a Kostelci n. Č. l.

úvodník

z obsahu...

Milí čtenáři!
zajišť uje návrhy a realizace zahrad, široký sortiment
rostlin, doplň kové zbož í a celoroč ně prodej ž ivých ryb
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ŠÍ AKCE
NAVÍC DAL – více na www.novedve

BETONÁRKA
MUKAŘOV
Výroba, doprava a čerpání betonových směsí
Prodej písku, kačírků a drtí
Prodej plotů a pletiv
U Mototechny 89, Tehovec – areál stavebnin PRO-DOMA

721 870 737, 602 442 950
www.betonmuk.cz

Objednávky:

e-mail:

Pokud vás trápí neúnosná dopravní situace
na Říčansku, určitě si přečtěte náš článek, ve
kterém se dozvíte spoustu zajímavých informací. O vyjádření k této problematice jsme
požádali i náměstka hejtmana Středočeského
kraje Robina Povšíka. Na jeho odpovědi se
můžete těšit v příštím Zápraží.
Velkou radost mi udělalo setkání s paní
Blankou Bohdanovou. Všude se o této aktivní,
sečtělé dámě píše, „že bedlivě sleduje dění kolem sebe“, a je to skutečně pravda! Blanku
Bohdanovou nepřekvapíte žádným tématem.
Také všem doporučuji skvělé představení
v Činoherním klubu Moje strašidlo s Blankou
Bohdanovou v hlavní roli.
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Pokud se domníváte, že Uhříněves hospodaří jako městská část Prahy s tučným rozpočtem, jste na omylu. Pan starosta Milan
Coller nám prozradil, že rozdělování peněz
z rozpočtu v rámci Prahy je velice nespravedlivé. A snaží se o to, aby se situace zlepšila.
Doufám, že se vám bude dubnové Zápraží
líbit a já už jdu shánět zajímavá témata
do dalšího čísla.

Život v kraji:
Senohrabská kaple sv. Vojtěcha,
aneb muselo uplynout 1 151 let...

Mějte se hezky
Helena Vlnařová

str. 10

tiráž
Zápraží, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou.
To je Ladův kraj a okolí, Průhonicko, Kolovraty a Uhřiněves.
Číslo 4/2011, vychází 1. 4. 2011

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 4. 2011 pro texty
a 20. 4. 2011 pro inzerci.

Časopis je zdarma rozšiřovaný do schránek.
Měsíčník, náklad v dubnu 22 500 výtisků, rozsah 32 stran

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

Kontakty: Jednatel časopisu: Hynek Kašpar
Kancelář časopisu: SKC Ondřejov, Choceradská 62, 251 65
Telefon do kanceláře: 606 607 943
Šéfredaktorka: Helena Vlnařová
Redakce na mobilu: 774 780 140, e-mail: redakce@zaprazi.eu
Manažer inzerce: Hynek Kašpar
Inzerce na mobilu: 774 780 038, e-mail: inzerce@zaprazi.eu
Graﬁcká úprava: Dita Novotná

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

Život v kraji:
Postup Středočeského kraje
se nám nelíbí”, tvrdí starosta
Mukařova.

obchod@betonmuk.cz
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VIDĚT A BÝT VIDĚN

SIMPLY CLEVER

VÍTE, ŽE AŽ 20 % NEHOD JE ZAVINĚNO
ŠPATNOU VIDITELNOSTÍ?

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
OD 21. 3. DO 30. 4. 2011
JEN ZA 99 KČ
Přivezte Váš vůz značky Škoda na jarní
servisní prohlídku a v případě nalezení
závady Vám nabídneme opravu za
skutečně výhodné ceny. Nenechte
si ujít také zajímavou nabídku Škoda
originálních dílů a příslušenství.
Vyhrajte auto a spoustu dalších cen!
Navštivte nás a zapojte se do soutěže
k 20. výročí společnosti TUkas.

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

JARO 2011 jen za 299 Kč

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
K Hrušovu 344/6, Praha 10
Tel.: 267 229 319
servis@skoda.tukas.cz
www.tukas.cz

Na Parkáně 367, Beroun
Tel.: 311 653 055
servis@beroun.tukas.cz

Od 1. 4. do 30. 5. 2011 je pro Vás pĠipravena jarní servisní akce, kde Vám bude za pouhých 299 Kç provedeno kompletní vyçišt÷ní çelních
skel, kontrola a seĠízení osv÷tlení, kontrola funkce ostĠikovaçİ, kontrola funkce a stavu st÷raçİ, kontrola provozních kapalin, kontrola stavu
podvozku a zav÷šení kol, kontrola akumulátoru, vizuální kontrola brzd, vizuální kontrola výfuku, kontrola tlaku a stavu pneumatik.

www.fiat.cz • www.alfaromeo.cz • www.lancia.cz • www.fiatpeople.cz

Téma Zápraží

Říčanská, Černokostelecká, Solná stezka a Pražský okruh
O tom, že není
jednoduché
regulovat dopravu
na Černokostelecké,
vypovídá i snaha
Mukařova, který
chtěl v obci omezit
rychlost kamionů
na 40 km/h. „Získali
jsme od dopravního
inspektorátu policie
ČR povolení instalovat
na začátek obce
tyto značky,“ říká
starosta Mukařova
Rudolf Semanský.
„Sotva jsme je umístili,
přišel dopis s odboru
dopravy ze Říčan, že
tento typ značky není
schválen pro tento
typ komunikací a že
je musíme okamžitě
odstranit. Když jsme se
informovali u vlastníka
komunikace, jímž
je Středočeský kraj,
bylo nám oznámeno,
že v žádném případě
omezení rychlosti
pro kamióny nepovolí
a pokud značky
nesundáme, hrozí
pokuta až tři sta tisíc.
Já chápu, že není
možné, aby si každá
obec vystavila u silnice
různé nesmyslné
značky. Ale mrzí mě, že
se znemožňují snahy
rozumně zpomalit
kamióny, které se řítí
středem obce.“

Najít rychlé řešení neúnosné dopravní
situace na Říčansku bude velice
obtížné. Problém není jen komunikace
č. II/101 (Říčanská ulice), kterou využívá
po dokončení jižní části Pražského
okruhu (č.512) mnohonásobně větší
počet aut, ale také Černokostelecká.
Tato přetížená komunikace ztěžuje
život obcím od Uhříněvsi až
po Kostelec nad Černými lesy.
Jihovýchodní část
Pražského okruhu
Celé oblasti by jistě ulehčilo dokončení jihovýchodní části Pražského okruhu. Realizaci
této stavby však oddálilo rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu, který zrušil návrh trasy vedoucí přes Běchovice, a to z důvodu špatně vyhodnoceného vlivu stavby na životní prostředí.
Magistrát Prahy nyní musí opravit zásady územního rozvoje a připomínky Běchovic zahrnout
do nového územního plánu, který v této fázi nemůže být schválen. Rozhodnutí soudu by podle
vyjádření magistrátu Prahy nemělo komplikovat
územní řízení na tuto stavbu a Ředitelství silnic
a dálnic, které bude stavbu provádět, se zatím
drží schválené územní varianty.

Prioritou je rekonstrukce
stojedničky
Je jasné, že v nejbližších minimálně pěti letech
nelze s okruhem počítat, a proto Říčany usilovně
jednají o dalších možnostech odlehčení dopravní
situace. „V současné době je naší prioritou rekonstrukce stojedničky, o které jednáme s vlastníkem
komunikace – Středočeským krajem,“ vysvětluje říčanský zastupitel Ing. Miloslav Šmolík.
„Jelikož jde o jeden z nejvytíženějších dopravních tahů v Čechách, přislíbil Středočeský kraj
na jeho rekonstrukci peníze. Výhodou je i dobrá
projektová připravenost. Nyní byla ve spolupráci
s ﬁrmou Cityplan dokončena projektová dokumentace celé rekonstrukce od dálnice po Pacov,
takže v podstatě můžeme zahájit stavební řízení.
Následně bude možné podat žádost o přidělení
prostředků z příslušného regionálního operačního
programu. Rádi bychom realizaci – alespoň první etapu od D1 po kruhák na příjezdu do Říčan
– stihli v době uzavírky mostu přes D1. Projekt
počítá i s dalšími úpravami – jako je vybudování
chodníků, světelných křižovatek, zpomalovacích
ostrůvků, přibude například i odbočovací pruh
na Voděrádky, atd. Přípravě této potřebné rekonstrukce věnujeme velké úsilí. Cílem je nejen opravit povrch, ale učinit tuto komunikaci bezpečnější
a také různými opatřeními odradit kamióny, aby
si tudy zkracovaly cestu. Nicméně jsme realisté
a uvědomujeme si, že kamióny budou přes Říčany jezdit dále,“ říká Miloslav Šmolík.
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Dopravní situaci
na Říčansku
zkomplikuje
oprava mostu
přes D1

Je nějaké řešení, jak ulehčit
přetížené stojedničce?
Neúnosné situaci by rozhodně pomohlo, kdyby se jihovýchodní okruh mohl stavět na etapy.
Než se nevyřeší trasa kolem Běchovic, mohl by
se rozjet úsek od D1, který vede přes Lipany
a prozatímně by končil u Kolovrat na Černokostelecké, popř. o kousek dále. Tento úsek je již
pevně vyprojektován a žádné obstrukce nehrozí.
Bohužel takový postup není v současné době
možný. Nicméně bylo přislíbeno, že etapizace
výstavby by mohla být na pořadu dne, ale zřejmě až po získání územního rozhodnutí zbývající
části obchvatu.
Na Říčanské ulici byla zahájena
rekonstrukce mostu přes D1. Bude mít
stavba vliv na dopravu?
Určitě ano. V důsledku projednaných objízdných tras bude snad více kamiónů využívat dálnici
podle původního předpokladu. Určitě dojde k rozvolnění zejména osobní dopravy na různé příjezdové trasy, takže se dočasně přenese dopravní zatížení i na silnice nižší třídy, např. přes Kuří apod.
Každopádně budeme důsledně dbát na to, aby se
kamiony nedostávaly na vedlejší komunikace,
které nejsou na tato vozidla pro plynulý provoz
dimenzovány. Když vše půjde podle plánu, bude
nový most otevřen koncem roku.
Pokud se podíváme na situaci na Říčansku
v komplexním měřítku, je třeba vzít v úvahu
fakt, že dopravě přitížila i úprava průjezdu
přes Barrandovský most.
Ano, před dokončením úseku 512 Pražského
okruhu mohla tranzitní doprava využívat Bar-

randovský most a Jižní spojku. Ačkoliv se dobře
vědělo, že po otevření tohoto úseku dojde k obrovskému nárůstu dopravy, přesto byl průjezd přes
Barrandovský most kamiónům zakázán. Představa
byla, že řidiči pojedou po novém okruhu a u nás
se napojí na zpoplatněnou D1 a po ní se v podstatě vrátí zpět směr Praha. Skutečnost je taková, že
dopravci raději volí cestu přes Říčany (nejčastější
směr Úvaly nebo Uhříněves, kde je mj. velké překladiště kamiónů), protože jednak ušetří za poplatky a jednak je to kratší trasa. Bohužel, v současné
době nevidím velkou šanci prosadit, aby byl Barrandovský most znovu otevřen pro tranzitní dopravu. Ačkoliv Praze by to ve svém důsledku zase
tolik neublížilo, protože odhaduji, že by stejně dvě
třetiny dopravy využívalo okruh. Nicméně jsme
vedli jednání i o této možnosti a určitě se k tématu
Barrandovský most společně s Uhříněvsí a dalšími dotčenými obcemi vrátíme.

Samozřejmě máme návrhy na zklidnění provozu na Černokostelecké – vybudovat ostrůvky
a další opatření ochraňující chodce a zpomalující
dopravu. Také je zde návrh instalovat u vjezdu do
Říčan inteligentní semafor, aby auta nestála v koloně ve městě. Realizace těchto opatření se bohužel v tomto roce zřejmě prosadit nepodaří.

Velkým, dlouhodobým problémem je
i přetížená Černokostelecká, která trápí
nejen Říčany, ale i ostatní dotčené obce.
Dá se situace nějak řešit?
Existují plány na obchvat Říčan, ale samozřejmě jde o ﬁnančně velice náročné akce. A dalším
problémem je, že musíte získat souhlas všech
dotčených obcí, a protože jde o hustě obydlenou aglomeraci, vždy se navrhnutá trasa někoho
negativně dotkne. Na mysli mám zejména jižní
obchvat Říčan (Solná stezka), který by spojoval
101 s Černokosteleckou. Existují různé varianty, například že by obchvat vedl okolo Tehovce
a Vojkova a ústil před Mukařovem nebo může
vést až k Vyžlovce nebo by se napojoval až za
Kostelcem nad Černými lesy.

Lze upravit dopravním značením provoz
alespoň na Černokostelecké?
Černokostelecká je jako dálková silnice první
třídy určená pro větší dopravní obslužnost a nelze z ní kamionovou dopravu vyloučit. Jediným
zákonným důvodem pro omezení dopravy je
špatný technický stav komunikace. Takže například pokud bude most přes Říčanskou ulici
označen jako havarijní a dojde k omezení nosnosti, zbavíme se kamiónů.

K dopravní situaci v Říčanech a okolí
se vyjádřil i pan Jiří Šruta
z Oddělení investic a údržby, správa
místních komunikací MěÚ Říčany.
Neuvažovalo se zakázat tranzitní dopravu
přes Říčany dopravním značením?
„To není dost dobře možné,“ vysvětluje Jiří
Šruta. „Taková radikální řešení nacházejí malou
podporu a těžko se obhajují. Navíc, když jeden
směr zakážete, musíte nabídnout jiné řešení.

Znovu se začalo hovořit o takzvané Solné
stezce? Kudy přesně vede?
Solná stezka by přinesla odlehčení centru
města, a opět existuje více variant. Jedna vede

přes Světice do Všechrom, delší varianta jde
přes Všestary až do Mnichovic. No a pak je
také možnost ze Solné stezky udělat napojení na Černokosteleckou. S čímž ale například
Světice zásadně nesouhlasí.
Město se už vzdalo možnosti nainstalovat
dynamické váhy, které by odhalily přetížené
kamióny?
Dynamické vážení vozidel se nainstalovalo
třeba na 101 ve Zlatníkách před více než třemi
roky. Středočeský kraj za zařízení zaplatil deset
miliónů korun a doposud nemá certiﬁkaci, takže se nesmí používat. Čidla, které ve vozovce
zváží projíždějící vozidlo, nejsou tak přesná
a musí se počítat s odchylkou 10-15%. Postup
při vážení je proto takový, že kamión, který se
přiblížil ke kritické hodnotě, je následně odstaven na parkoviště a musí být znovu převážen
statickou váhou.
Bohužel Říčany nemají podél Říčanské vhodné záchytné parkoviště a nenašli jsme na ní ani

vhodné místo pro umístění čidel. Měřený úsek
totiž musí být 75 m dlouhý a mít 1% podélný
sklon a 3% boční sklon.
Ale protože se domníváme, že kontrola
hmotnosti kamiónů je dobrým opatřením, spolupracujeme s ministerstvem dopravy a policií
a praktikujeme namátková vážení statickými
váhami. Policie nebo celní správa mají právo
zastavit vozidlo a navést ho na parkoviště, kde
je umístěna stacionární váha. V případě překročení hmotnosti, je zahájeno správní řízení s majitelem a hrozí pokuta 15 až 30 tisíc korun.
Jak dopadlo poslední měření?
Abych byl upřímný, docela mě zklamalo. Za
celý den byla zkontrolována pouze čtyři vozidla, a z toho bylo jedno přetížené. Určitě bych
si představoval větší efektivitu. Nicméně tato
akce byla vyhodnocena a příště bude zcela jistě
mnohem efektivnější, a to především počtem
zkontrolovaných vozidel.
Helena Vlnařová
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Senohrabská kaple
sv. Vojtěcha,
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aneb muselo uplynout
1 151 roků od nástupu
křesťanství do našich zemí,
aby se konečně podařilo…
Když kníže Rostislav pozval Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, aby zde šířili ve
staroslověnštině křesťanství, málokdo by si
pomyslel, že od jejich příchodu bude muset
uplynout 1 151 let, než se podaří občanům Senohrab prosadit myšlenku vybudování důstojného stánku, symbolizujícího duchovní hodnoty zakotvené v křesťanských ideálech. A to
i navzdor tomu, že první zmínky o farnosti
například v sousedních Hrusicích pocházejí
už z období před rokem 1200.

Poděkování všem dárcům
S myšlenkou výstavby kaple přišli poprvé
naši senohrabští předchůdci v roce 1945, leč
jejich ideály byly umlčeny zvůlí komunistické mašinerie. Trvalo dlouhých 45 let, než se
zjevila další opakovaná iniciativa v roce 1990,
která však ztroskotala na nedostatku ﬁnančních prostředků. A tak se již zdálo, že důstojný
křesťanský stánek není Senohrabům souzen.
Po nástupu nového vedení na radnici v roce
2006 pod vedením tehdejšího starosty ing. Jiřího Zahradníka se však přeci jen tuto sudbu
podařilo překonat. Spolu s početnou skupinou
občanů Senohrab a blízkého okolí vznikla nová
iniciativa, jejímž výsledkem bylo deﬁnitivní
rozhodnutí o započetí výstavby senohrabské
kapličky v roce 2010, a to i přes odpor některých jedinců, jejichž slovním útokům jsem byl
jako člen zastupitelstva svědkem. Byl to na
dnešní dobu počin odvážný, který si nesporně
zaslouží respekt, ne-li obdiv. Zde je třeba poděkovat všem dobrovolným dárcům (vybralo se
na darech cca 450 tisíc korun), díky jimž bylo
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Sekyrková
polévka
na masopustu
možné stavbu realizovat, a to bez ﬁnanční dotace obce, což lze samo o sobě v dnešní době
považovat za malý, respektive velký zázrak.

Snad přispěje i obec
V souvislosti s výstavbou kapličky vzniklo také občanské sdružení „Kaple Senohraby“
(www.kaplesenohraby.cz), na jehož webových
stránkách nalezneme podrobné informace o činnosti sdružení, ale také fotodokumentaci či darovací smlouvu pro ty, kteří chtějí stavbu ﬁnančně
podpořit. Na dokončení stavby, zejména pak na
vnitřní vybavení kaple a zvon s ovládáním, chybí
ještě cca 200 tisíc korun. Sdružení převzalo od
nového vedení obce kapli do pronájmu s cílem
pečovat o duchovní náplň této sakrální stavby,
její následnou údržbu, ale také o zabezpečení
jejího zdárného dokončení. Občanské sdružení
zajistí rovněž výsadbu zeleně v bezprostředním
okolí kaple. Nezbývá než doufat, že svou iniciativou přispěje také současné vedení obce, a zajistí
v rámci již získané dotace důstojnou úpravu širšího okolí kaple, a to do doby jejího vysvěcení.
Slavnostní akt vysvěcení s arcibiskupem Dominikem Dukou se uskuteční 19. 5. 2011 v 18.00

hodin. Kaple bude zasvěcena sv. Vojtěchovi, nezlomnému šiřiteli křesťanství, biskupu pražskému (cca r. 983), ale také zakladateli Břevnovského kláštera. Jistě událost, při které rádi přivítáme
všechny občany s otevřenou myslí a srdcem na
pravém místě.
Česká republika, jako součást evropského
prostoru, je více než tisíc let součástí křesťanské
kultury, která byla tradičně nositelem mravních
hodnot a vzdělanosti. Právě tyto hodnoty, které
se z dnešní společnosti markantně vytrácejí, by
měla senohrabská kaple sv. Vojtěcha trvale, to
znamená dnes, ale i v budoucnu připomínat. Nejde tedy jen o sakrální budovu pro pár věřících,
ale o věčný symbol, který těm, kteří o zmíněných
hodnotách nic nevědí, bude jejich stálou připomínkou, a těm, kteří je chtějí i nadále ctít a rozvíjet, důstojným zázemím a oporou.
Jan Páleníček, Senohraby

Pustili vodu do rozestavěné
kanalizace
Zvánovice – V obci se buduje nová
kanalizace a čistírna odpadních vod.
Ačkoliv stavba ještě není dokončena,
někteří místní obyvatelé už porušují
nařízení a do rozestavěné kanalizace
svádějí vodu ze svých pozemků. „Je to
s podivem, jak se někteří lidé chovají,“
uvedl starosta Jaroslav Švarc. Mrzí mě,
že si dovolí pustit vodu do rozestavěného
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řadu, takže voda potom vytékala ze šachet
na ulici. Kanalizační přípojky přitom byly
opatřeny víčky, které si dotyční museli záměrně sundat. Nejhorší na celé věci je, že
tato dešťová voda nesmí být do kanalizace
pouštěna vůbec! Doufám, že se uvažování
lidí změní a nebudou hledět jen na svůj
prospěch na úkor ostatních,“ zakončil starosta Jaroslav Švarc.

Stavební práce probíhají
v celých Zvánovicích

Kostelec nad Černými lesy – Na masopustní veselici na náměstí Smiřických dorazilo na
sto dvacet lidí. O příjemné zahájení se postaralo
Rodinné centrum Kolečko, které připravilo malé
divadelní představení – “Sekyrková polévka”.
Potom následovala přehlídka masek a každá
byla odměněna koblihou. „Masopustní průvod
se vydal na tradiční obchůzku. Zastavili jsme se
například v Muzeu hrnčířství, u Zeleného domu,
na faře a na dalších místech, a všude jsme dostali
nějakou tu koledu,“ uvedla Hana Mondscheinová
z RC Kolečko. „Tímto všem děkujeme za výborné koblížky, koláčky a jednohubky.“
Zakončení a slavnostní pochování basy proběhlo na dvoře v Černokosteleckém pivováru, kde se
mohli všichni účastníci následně občerstvit.
Masopust se tradičně slaví ve třech dnech
předcházejících Popeleční středě, kterou
začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi.
Protože datum Velikonoc je pohyblivé, tak
se i masopust slaví každý rok jindy. Přípravy
začínají ve čtvrtek před masopustní nedělí.
V tento den, který se nazývá “tučný čtvrtek”
či “tučňák”, lidé hodně jedli a pili, aby měli
sílu po celý rok. Masopustní zábava propukla o “masopustní neděli”. Po bohatém
obědě se všichni začali chystat do hospody
k muzice. Téměř všude končila masopustní
zábava v úterý o půlnoci. Tehdy zatroubil
ponocný na roh a rychtář či někdo z radních
všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů,
protože nastala středa a s ní předvelikonoční
půst. Někde zakončili zábavu “pochováním
basy” (symbol toho, že v době půstu nesmějí
hudebníci hrát).
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Osobnosti regionu

Politika určuje cenu rohlíku,
a proto se týká každého z nás
Herečka, malířka
a spisovatelka paní Blanka
Bohdanová je další ze
zajímavých osobností žijících
u nás na „Zápraží“. Ačkoliv
loni oslavila osmdesáté
narozeniny, je stále velice
činorodá a plná života. Natáčí
ﬁlmy (naposledy se objevila
ve snímku Bastardi), hraje
v divadle, maluje obrazy,
v loňské roce dopsala svoji
třetí knihu. Ale na prvním
místě je pro ní vždy rodina.
Rodina pro vás byla vždy nejdůležitější.
Z vašich knížek je cítit, že jste milovala
své rodiče a nyní máte krásný vztah
se synem a jeho rodinou.
S rodiči jsem měla krásný vztah. Jako o jedináčka se o mě samozřejmě báli, ale také mě
podporovali. Náš vzájemný vztah utvrzovala
i přítomnost války. Tatínek byl v té hrozné první,
sloužil na italské frontě. Podle jeho literární pozůstalosti jsem napsala povídkovou knihu Josífek. Cítila jsem to jako dluh nejen jemu, ale celé
jeho generaci. Spočítala jsem, že my tři jsme
prožili dohromady dvacet šest let ve válce.
Rodiče se seznámili v roce 1929. Tehdy prý
panovaly hrozné mrazy – dokonce padl rekord
42 stupňů pod nulou. Otec vedl výrobu konfekce.
Měli jsme se dobře a dokonce jsme bydleli v krásném domku. Ale pak se všechno obrátilo. Tatínek
ztratil během krize zaměstnání a dům jsme museli
se ztrátou prodat. V této složité době, kdy ve vzduchu visela hrozba z druhé světové války, se rodiče
mohli těšit z mé první role v profesionálním plzeňském divadle. Hrála jsem lištičku v Janáčkově
opeře Liška Bystrouška. Dokonce se na mě měli
přijet podívat ﬁlmaři z Prahy, ale přišla válka.
Co vám utkvělo v paměti z válečných let?
Hrozné bylo bombardování. Maminka byla
totálně nasazená ve Škodových závodech. Když
se ozvala siréna ohlašující nálet, místo do úkrytu
ve fabrice utíkala prázdnými ulicemi domů. My
s tátou zrovna tak. Moudré to nebylo, ale chtěli
jsme umřít spolu. Myslím, že tady se zrodil můj
pocit relativity života. Co je teď, za okamžik nemusí být. Je to cítit i v mých obrazech, které jsou
zdánlivě pohodové, ale často je v nich porušován
tvar a často kolem krásných květin létají motýli
s poškozenými křídly.
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Malá Blanka
Bohdanová
(vlevo)
s kamarádkou

Blanka Bohdanová se narodila
4. března 1930 v Plzni. Je vynikající
česká herečka, malířka a graﬁčka,
divadelní pedagožka, bývalá členka
činohry Národního divadla v Praze,
nositelka Ceny Thálie, držitelka ceny
Františka Filipovského za dabing.

A odkud se vzala vaše touha přemýšlet
nad událostmi, pídit se po informacích?
Příčinou byla asi také válka. Otec toužil po
synovi, ale mamince už nedoporučili další těhotenství. Myslím si však, že jsem tátovi byla
brzo parťákem, alespoň částečným. Kopírovala
jsem jeho zájmy, učil mě přemýšlet. Jeho generace si musela zábavu obstarat sama – nejlépe
čtením. Už za dědečka se četly ročenky. Obsahovaly skvělé informace – od básniček, povídek,
přes názvy měsíců v různých jazycích, zemědělské technické novinky z celého světa a také
třeba kolik stála první světová válka – mrtvých
i peněz. Také se hodně ﬁlozofovalo. Myslím, že
chudé národy přemýšlejí daleko více o smyslu
života. Nic jiného jim ani nezbývá.
Po válce jste
nejprve vystudovala dvouletou
obchodní školu
a teprve potom
jste šla do Brna
na JAMU?
Rodiče se o mě
za války báli,
a tak nepřipadalo
v úvahu, že bych
šla studovat mimo
Plzeň. Až později
mě pustili do Brna
a mamince, bývalé
ochotnici se splnil
sen. Můj vstup do
samostatného života na studiích byl
bolestný řez do naší
rodiny. Doba ješ-

tě vůbec nebyla jednoduchá. Potravinové lístky
zdaleka nestačily pokrýt potřeby rodin a jídlo se
shánělo, kde se dalo. Problém byl i obstarat uhlí
k topení, ve svém podnájmu jsem topila dřevem
a kolikrát se sekla sekyrkou. Rodiče mě podporovali, jak mohli a já měla výčitky, jestli nestrádají
a jak jim to všechno oplatím.
Brno se velmi lišilo od mé rodné Plzně. Připadalo mi teplejší, veselejší, ještě s náchylností
k oblíbené Vídni. Pilo se tu víno, a to dělá lidi
čipernější nežli „usedlé“ pivo.
V Brně na studiích jsem také prožila svou první
velkou lásku. Byl to fotbalista a toužil po emigraci. Já jsem samozřejmě takové myšlenky vůbec
neměla, už kvůli rodičům. Snažila jsem se ho přemluvit. V roce 1948 ještě sloužil v armádě. Když
za mnou v uniformě přijel do Plzně, vzala jsem
ho před borskou věznici a řekla mu: jestli s tím
nepřestaneš, můžeš skončit tady! Neposlechl,
rozhodl se k útěku, který se však nezdařil. Pozdě
k večeru zaklepal na mé okno a poprosil o přespání. Odešel nad ránem. Po týdnu od jeho zmizení
mi bytná prozradila, že v noci přišli z tajné policie

a svítili mi do postele baterkou. Naštěstí jim stačila jen tahle kontrola a ani mě nevzbudili. Emil
Zátopek, který byl jeho velitelem, měl tu odvahu,
že tajně vzkázal jeho rodině, že zmizení nahlásí
až za týden. Velmi tím riskoval.
Můj milý se už neobjevil, až jednou se objevila v novinách zpráva, že ho chytli, dostal provaz, ale pak mu byl trest zmírněn na 23 let a po
osmi letech ho prý pustili. Hrozné bylo, že ho na
hranicích udal jeho fanoušek. Nebezpečná doba
plná udávání a strachu se začala rozjíždět.
Konec celé tragédie je jako z ﬁlmu – za nějaký
čas u nás zazvonil jeden mladík. Vysvětlil, že je
jeho spoluvězeň, a abych v určenou hodinu čekala před borskou věznicí. Samozřejmě že jsem
tam stála a moje první láska mi zamávala přesně
tak, jak jsem ho varovala.
Kam jste pokračovala po absolutoriu v Brně?
Bylo to velice těžké, protože jsem chtěla do
Čech, co nejblíže k rodičům. Nakonec si mě zavolal ředitel a oznámil mi, že jsem uspěla, ale
škola zakázala absolventům jít do „kamenných
divadel“. Měli jsme být přiděleni do Uherského
Hradiště, a to jsem v žádném případě nechtěla.
Nakonec se mi podařilo nastoupit do Pardubic.

Tak maluje Blanka Bohdanová – obraz Černé labutě

Se Stanislavem
Zindulkou ve hře
Moje strašidlo

Do repertoáru
pražského
Činoherního klubu
přibyla inscenace
rakouského
dramatika Felixe
Mitterera. Hru
o pekle manželského
soužití nazval Moje
strašidlo. V hlavních
rolích excelují Blanka
Bohdanová jako
týraná, zoufalá Róza
a Stanislav Zindulka
jako tyranský
manžel Zach, který
nepřestává své ženě
ubližovat ani po smrti.

Kdy jste přešla do Národního divadla?
Bylo v roce 1966. A šla jsem tam za kamarády
a také kvůli tatínkovi, abych ho potěšila. Národní divadlo bylo samozřejmě vrcholem divadelní
kariéry. Ale bohužel byl tatínek velmi nemocný
a nemohl přijet ani na jednu moji premiéru. Byly
to nádherné tři sezóny, ale v roce 1969 se začaly měnit politické poměry a atmosféra houstla.
Nedokázala jsem odejít, protože jsem se starala

o své rodiče a byla vděčná za každý plat. Musela jsem se obrnit trpělivostí a také jsem se začala naplno věnovat malířství. Malování je náplň
mého duševního života. Kořím se barvám a tvaru a světlu. Je to další dimenze, kterou vnímám.
Je to také dobrodružství pokoušet se namalovat
náladu nebo myšlenku. Pro mě to znamená i něco pozitivního v té spoustě otřesných informací
a neustálého strašení z budoucnosti. Je to neškodný lék na depresi. Když se na něco absolutně
soustředíte, přestanou vás trápit neduhy. A to se
mi stává i na jevišti. Určitě doporučuji nějakou
činnost – ta bystří mozek a zpomaluje stárnutí.

s naší generací živé vzpomínky zmizí. Mé knihy nejsou životopisy a nebazíruji na tom, aby se
přesně vědělo, kdy jsem nastoupila do „Národního“, natož že jsem byla dvakrát vdaná. Jde o jiné,
důležitější věci! Víte, já opravdu hodně přemýšlím o tom, co se děje kolem nás. Sleduji politické dění, chování veřejných činitelů a pamatuji
si, co kdo sliboval a jak se potom zachoval. Mrzí
mě, že většině lidí je to jedno. Čtou raději bulvár
než kvalitní noviny a knihy. Že prý chtějí zábavu
a nechtějí si zatěžovat hlavu starostmi. Ale to je
špatná cesta. Vždyť politika určuje cenu rohlíku,
a proto se týká každého z nás.

A jak je to s vaším psaním?
To je obdobné jako s malováním. Je to další
skvělá činnost, která mě naplňuje. Svoji poslední
knížku „Život jako takový“ jsem věnovala nejen
své rodině, ale i divákům v hledišti a na výstavách. Dodnes se těším z jejich povzbuzení, které
mi dávají najevo. Knihu jsem nazvala „Život jako
takový“, abych zdůraznila, že ho všichni žijeme
společně, i když každý děláme něco jiného.
Knihy jsem však nepsala proto, abych s nostalgií vzpomínala na minulost. Vzpomínky jsou
pro mě důležité, protože nám mohou hodně pomoci v pochopení současnosti. A také vím, že je
potřeba věci dávno minulé zaznamenat, protože

Paní Bohdanová, netíží vás neúnavně
sledovat veškeré dění doma i v zahraničí?
Někdy je to opravdu hodně smutné.
I když je to náročné a kolikrát se moc rozčílím,
baví mě to. Dokázala bych na zprávy koukat celý
den. Také mě baví různé politické komentáře.
A uvítala bych více kvalitních, poctivých a inteligentních lidí, kteří dokáží situaci správně okomentovat a zhodnotit. Pokud mohu být konkrétní,
tak si velmi vážím úsudku Jiřího Pehe nebo Jana
Kellera, který je mimo jiné autorem oceňované
knihy Tři sociální světy, jež velmi doporučuji.

„Svého syna považuji za opravdu své
nejlepší rozhodnutí a když je to přání
mít dítě a ne náhoda – je to úžasné.
Vladko absolvoval FAMU a je fotografem.
Velice si ho jako člověka vážím.“

Neuvažovala jste někdy o vstupu do politiky?
Ne! Protože já bych byla velice neukázněný
straník. Já bych se nedokázala přizpůsobit stranickým předpisům. Navíc já mám své oblíbené lidi takříkajíc napříč politickým spektrem.
V každé straně je někdo kvalitní, poctivý. Teď
jde o to, zda dokáže svůj názor obhájit a zda nesplyne a nepřizpůsobí se.
Helena Vlnařová
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Život v kraji

Postup Středočeského kraje
se nám nelíbí
Mukařov – Od minulého měsíce platí v našem regionu změny
na autobusových linkách, které
zajišťuje ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Omezení nebo dokonce
zrušení autobusových linek se více
či méně dotklo většiny obcí našeho regionu. Nejhůře dopadly
obce, které leží na okraji tras,
a které jsou tudíž nejméně
rentabilní. Mukařov škrty
pocítil pouze v omezení
jednoho spojení. Přesto
se obec připojila k petiční
akci za záchranu autobusů, které vyhlásili zastupitelé Středočeského kraje za
strany Starostové a nezávislí
a Top 09.
„Akci jsme podpořili proto, že
nesouhlasíme, jak s představiteli
obcí jednalo vedení Středočeského
kraje,“ vysvětlil starosta Mukařova
Rudolf Semanský. „A také ze solidarity. I když naše obec nebyla tak
dotčená, nemůžeme se tvářit, že je
všechno v pořádku. Navíc se za rok
může škrtat opět a pro Mukařov
s mnohem horšími následky.“
Středočeský kraj starostům regionu původně tvrdil, že musí dojít

Petici podepsalo
celkem 15 470 občanů
Středočeského kraje
a další lidé se připojili
na internetu a na
facebooku. Iniciátoři
akce nyní mají právo
svolat zastupitelstvo
kraje a znovu
projednat celou
situaci.

ke zrušení linek z důvodů nižšího
příspěvku na dopravu od státu. Toto
tvrzení však nebylo pravdivé, protože kraj dostal stejnou částku jako
loni. Další kontroverzní bod nastal
na lednovém zasedání zastupitelstva Středočeského kraje, na kterém se mělo omezení autobusových
spojů projednávat. Kvůli tomu přijela spousta starostů, ale zastupitelé

ČSSD a KSČ odhlasovali, že tento
bod bude z jednání stažen.
„Celou situaci dokresluje další
skutečnost, a to – že Středočeský
kraj zamýšlí zřídit vlastní autobusovou integrovanou dopravu“, pokračuje pan starosta Semanský. „Když
pomineme fakt, že v tomto případě
by starostové neměli už téměř žádný prostor na vyjednávání, tak je
tento model dopravy pro obce ležící
v blízkosti Prahy nepoužitelný. Naši
občané využívají především spojení

na hlavní město, a tak by museli mít
na část cesty jízdenku „Středočeské
integrované dopravy“, po překročení hranice Prahy by si museli koupit
jízdenku Pražské integrované dopravy a nakonec ještě zaplatit lístek
na metro či tramvaj.
Na autobusovou dopravu přispívá magistrát Prahy, obce a Středočeský kraj. Proto se domnívám, že
by o rušení linek neměla rozhodovat jen jedna strana,“ uzavřel Rudolf Semanský.

Jewel má ráda palačinky
a poznámkový blok
Mnichovice – Základní škola v Mnichovicích přivítala další jazykovou asistentku, která pomáhá s výukou anglického jazyka. První asistenti z University of Chester z Velké Británie přijeli už v roce 2007.
Nyní se dětem z mnichovické školy bude až do konce školního roku
věnovat dvaadvacetiletá studentka z USA Jewel Eliza Hancock. „Jewel
pracuje v hodinách společně s českými učiteli angličtiny,“ upřesňuje
paní ředitelka Mgr. Marcela Erbeková. „Ubytovaná je ve škole, víkendy
tráví převážně v rodinách učitelů z mnichovické školy. Jako asistentka
pracuje pouze za minimální mzdu, tedy spíše za kapesné, a tak se k ní
chováme jako k našemu hostu a snažíme se jí pobyt u nás zpříjemnit
a ukázat i něco z našeho kraje. Výhodou jazykových asistentů je, že děti
mají možnost slyšet rodilého mluvčího a při hodinách mohou konverzovat v menších skupinách, hrát hry nebo třeba zpívat. Slečna Jewel (ani
jiní cizinci, kteří k nám do školy přijíždějí) neumí česky, takže angličtinu musíme ve škole používat i při běžných situacích třeba na obědě
nebo když se potkáme na chodbě. Je to dobré nejen pro žáky, ale i pro
učitelský sbor,“ dodala s úsměvem paní ředitelka.
Zástupci žákovského parlamentu mnichovické školy Matyáš Valenta a Elizabeth Balková připravili pro časopis Zápraží malý rozhovor s Jewel.

ŠTRÚDL, KOBLÍŽKY A BOŽÍ MILOSTI
Mukařov – Masopustní masky
si v Mukařově daly sraz před radnicí, odkud se vydaly za doprovodu
harmomiky k sokolovně. Zde už
bylo připraveno pohoštění – teplý
grog, čaj, domácí pálenka a také
výborné koblížky od „souseda“
Michala Čaplygina, a jablečný
štrúdl a boží milosti od „sousedky“
Jany Šoupalové. K dobré pohodě
přispěla i skvělá muzika v podání
Jirky Holoubka ze Srbína, který
vystupuje se skupinou Spiritual
Kvintet, Pavla Beránka a Eliho Ně-

mečka. Zvláštní uznání patří masce
„prasátka“. Krásnou papírovou hlavu a kostým vyráběla rodina celou
noc. Vydařenou akci uspořádalo
MC Mukarov-sko a obecní úřad.
RECEPT NA BOŽÍ MILOSTI
PODLE JANY ŠOUPALOVÉ:
25 dkg hladké mouky, 5 dkg
másla, 5dkg cukru krupice
2 žloutky, špetka soli, 1-2 lžíce
rumu, 1 dcl smetany
Vypracuje se těsto,
vykrájí, smaží se a obaluje
v moučkovém cukru s vanilkou.

Znak obce z víček Nájemní smlouva
až do roku 2069
a nastříhaných
PET lahví
Kamenice – Společnost
EKO-KOM vyhlásila soutěž pro
všechny školy v České republice, aby vytvořily znak svého
města z tříděného odpadu. Celkem se přihlásilo 992 škol a vyrobily 1025 znaků obcí a měst.
Zásluhou žákyň z 9.A se zapojila i ZŠ v Kamenici. „Děvčata
vyráběla znak obce Kamenice
z odpadového materiálu v hodinách výtvarné výchovy, a protože moc času nezbývalo, obětovaly i volné chvíle,“ prozradila
paní učitelka Mgr. Jitka Dvořáková. „Úsilí se vyplatilo a náš
znak byl vybrán na krajskou výstavu, která se konala na sklonku loňského roku v Kladně. Odtud putoval znak do Brna, kde
se na veletrhu GO a Regiontour
krajské výstavy spojily a vytvořily jednu obří galerii znaků

měst a obcí. Podařilo se tak vytvořit světový rekord, který byl
zaevidován do České databanky
rekordů Agentury Dobrý den
Pelhřimov. V minulém měsíci
naše škola obdržela certiﬁkát
o vytvoření světového rekordu,“
uzavřela paní učitelka.
Vyrobený znak obce Kamenice si můžete prohlédnout
ve vestibulu školy nebo na
www.znakymestaobci.cz.

Budova obecního úřadu

vuje vyplatit bance částku vyšší než
osm milionů korun. To je vzhledem
k jiným závazkům obce (zejména
ﬁnancování současně realizovaných
investičních akcí) částka nad rámec
možností obce. ČSOB navíc uvažuje
o možnosti podnajmout prostory další osobě za účelem bankovní činnosti. „Přesto však jednáme a hledáme
cestu, jak zlepšit stávající nevyhovující podmínky a dosáhnout alespoň
částečného uvolnění prostor, které
bychom mohli využít pro zlepšení
chodu obecního úřadu – zejména se
nám jedná o důstojnější prostory pro
matriku, jejíž služby jsou veřejností
hojně využívány,“ sdělila paní starostka PhDr. Hana Borovičková.
inzerce

Jak ses dostala do tohoto projektu, tedy učit na naší škole?
Vaše učitelka angličtiny má sestřenici ve městě, kde bydlím a ta mi
pomohla domluvit se s vaší školou.
Odkud jsi?
Bydlím, v Austinu, který je v Texasu, v USA.
Máš domácího mazlíčka?
Ano, mám dvě kočky. První se
jmenuje Kiwi a druhé říkám Dlouhá
noha.

Řekni nám něco o své rodině?
Mám sestru, které je šestnáct
let a je malířkou.
Jaké je tvoje oblíbené české
jídlo, věc a sport?
Mým oblíbeným českým jídlem jsou sladké večeře. Mám
ráda třeba palačinky. Oblíbenou věcí pak blok, poznámkový blok, protože moc ráda píšu
a mým nejoblíbenějším sportem je jóga.

Poradenství v oblasti nakládání s odpady
Odvoz odpadu a suti
Pronájem kontejnerů
Bourací a vyklízecí práce
Prodej písku, štěrku, kačírku, zeminy
kontakt tel.: 724 086 416
email: info@4eco.cz

www.4eco.cz
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Průhonice – Pobočka ČSOB se
přestěhovala z budovy obecního úřadu na Květnovém náměstí do jiného,
prostornějšího objektu. Pro jaké účely bude využit uvolněný prostor OÚ,
není zatím jasno. Obec v roce 1993
uzavřela nájemní smlouvu, na jejímž základě banka obci v předstihu
vyplatila nájemné, které bylo využito na rekonstrukci obecního úřadu.
Banka má na základě této smlouvy
právo užívat prostory pro bankovní
činnost až do roku 2069 a může je za
tímto účelem podnajmout i třetí osobě. Obec má zájem využít uvolněné
místo pro své potřeby. Velmi chybí
lepší prostory pro matriku obecního
úřadu a pro nejrůznější společenské
a kulturní aktivity, klubovou činnost,
setkávání občanů apod. Uzavřená
nájemní smlouva však nedává možnost dosáhnout tohoto cíle jinak než
dohodou s ČSOB.
Podle předběžných informací banka od smlouvy neodstoupí, pokud
nedojde ze strany obce ke kompenzaci dosud „neodbydleného“ nájemného, což v současné době předsta-

Starosti měst a obcí

Rozdíly v rozpočtech jednotlivých městských částí Prahy
činí až desítky miliónů korun
Uhříněves má jako městská
část Prahy svoje speciﬁcké
problémy. Své o tom vím
starosta Milan Coller,
který řídí radnici již
čtvrté volební období.

Jaké pro Uhříněves plynou výhody a nevýhody z toho, že jste součástí Prahy? Třeba, co se
týče příjmů z rozpočtu je na tom Praha lépe
než ostatní obce…
To je určitě velmi složitá odpověď i proto, že
připravovaná novela zákona o RUD (rozpočtové
určení daní) v podobě prezentované MF ČR je
pro Prahu „časovanou bombou“.
Městské části hlavního města Prahy jsou totiž
ﬁnancovány prostřednictvím tzv. dotačního vztahu, který nemá přímou vazbu na daňové příjmy
hl. m. Prahy, ale je svým charakterem a určením
totožný s rozpočtovými daňovými příjmy ostatních měst a obcí, přičemž podíl na 1 obyvatele
městské části se pohybuje v rozmezí od 2 400 do
5 000 Kč. Městské části Prahy přitom zajišťují
totožné funkce jako jakákoliv jiná obec. Městské části jsou si vědomy toho, že se z centrálního
pražského rozpočtu ﬁnancují aktivity, které mají
neregionální charakter a které se v jiných zemí
Evropy realizují za významné pomoci státu (např.
výstavba metra), proto považuji jakýkoliv návrh
směřující ke snížení daňových příjmů hl. m. Prahy za nepřijatelný. To je opravdu cesta do pekel
pro naše hlavní město a jeho MČ.
Podle jakého klíče se nyní peníze rozdělují?
Nynější systém funguje tak, že podmínky jsou
stejné pro celou Prahu a vůbec se nerespektují
speciﬁka jednotlivých částí. Takže zatímco například některé městské části hospodaří se stomiliónovým přebytkovým rozpočtem, nám se nedostává peněz i na výkon státní správy. Městské části
v centru Prahy mají nejen stabilizované území,
takže už nemusí budovat novou infrastrukturu, ale
navíc do jejich kasy putují i nemalé peníze z velkého počtu obyvatel díky rozsáhlému bytovému

fondu, ale i z pronájmů lukrativních komerčních
prostor. Zatímco my jako expandující část musíme budovat nové školy, školky, chodníky, komunikace, inženýrské sítě a další vybavenost pro
obyvatele, kteří se k nám stěhují, ale paradoxně
u nás nejsou ani nahlášení.
Tedy přesněji a konkrétněji. Stávající kriteriální způsob je nastaven podle počtu obyvatel – tvoří
75% (propočet od 7 140 000 Kč u Prahy 19 až po
145 060 000 Kč u Prahy 4) a podle rozlohy území
– tvoří 25% (propočet od 4 462 000 Kč u Prahy
17 až po 57 015 000 Kč u Prahy 6). Tento způsob znevýhodňuje nově vzniklé správní obvody
– velká katastrální a rozvojová území zejména
s individuální bytovou výstavbou. S tím souvisí
i rozdílné podmínky pro podnikatelskou činnost
na územích městských částí – podíl na inkasu
DPFOP – daní z příjmu fyzických osob z podnikání (rozptyl od 4 937 000 Kč u Prahy 19 až po
191 759 000 Kč u Prahy 6). K obdobným problémům dochází i při zajišťování výkonu státní správy – svěřených agend dle Statutu hlavního města
(obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č.55/2000
Sb. Hl. m. Prahy), na který je poskytován příspěvek ze státního rozpočtu a opět rozdělován podle hlavního kritéria počtu obyvatel (90%), 10%
podle rozlohy území. A to je už vážně z pohledu
rozvíjejících se MČ velmi kruté.
Dá se tato situace nějak změnit?
Pracujeme na tom. Po celé řadě jednání se věci
daly do pohybu a primátorem Prahy Bohuslavem
Svobodou jsem byl pověřen s dalšími kolegy,
abych pomohl připravit návrh na změnu metodiky
propočtu dotačních vztahů mezi městem a městskými částmi. Nyní chystáme schůzku starostů
všech městských obvodů, včetně primátora a do-

hodneme postup. Nejdříve musíme zvolit pracovní
skupinu, jejímž prvním úkolem bude rozdělit jednotlivé části do tří skupin podle obdobných speciﬁk. Pak začneme pracovat na systému rozdělování
dotací, a to bude velice náročné, protože pokud budeme chtít přidat peníze rozvojovým částem Prahy, budeme je muset někde vzít. A za to nás nikdo
nepochválí. Ale doufám, že zvítězí zdravý rozum
a vědomí, že jsme přece jenom jedno město a musíme usilovat o prosperitu všech částí jako celku.
Neuvažovali jste někdy o odtržení od Prahy?
Objevily se v minulosti i takové návrhy, ale
podle mého by to pro nás nebylo výhodné. Musíme k tomu přistoupit tak, že jsme součástí Prahy. Důstojnou součástí a snad se dočkáme i větší
podpory v našem rozkvětu.
Co podle vás ještě není po legislativní stránce
v našem hlavním městě v pořádku?
Praha má nyní 57 městských částí, což je podle mého naprostý nesmysl. Například Paříž jich
má jen devatenáct. Proč nenechat jen dvaadvacet
správních obvodů, které dneska stejně vykonávají veškerou agendu nejen státní správy i pro své
spádové obce. Jde například o stavební úřad, matriku, odbor sociálních věcí, dopravu a další. Některé městské části tak fungují opravdu jen symbolicky, v podstatě jen přeposílají občany k nám.
A přitom tento aparát stojí stamilióny ročně. Tuto
situaci lze změnit jen úpravou legislativy, protože
zastupitelstva dotčených obcí by musela odhlasovat zrušení sebe sama. Jinak je zrušit nelze.
To asi nebude oblíbený názor?
Nebude, ale je to tak. Na druhou stranu znám
i názory některý starostů z našeho správního obvodu, kteří by svůj úřad zrušili. Uvědomují si, že
stejně nemohou svým občanům poskytnout náležitý a potřebný servis.
Ale přece jenom, pokud má obec svoje zastupitelstvo, může hájit svoje zájmy a nebude
závislé „na větším sousedovi“.
To je složité téma a na popsání celé problematiky nemáme prostor. Samozřejmě pokud by se začalo uvažovat o rušení malých městských částí, vše
by muselo být ošetřeno k všeobecné spokojenosti.
Určitě by zástupci těchto obcí měli svá místa v zastupitelstvech. K tomuto tématu bych upozornil
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ještě na jednu nespravedlnost. Jak už jsem řekl, my
jako správní obvod plníme funkci státní správy pro
své spádové obce. Ale nedostáváme od nich žádný
příspěvek. Uhříněves tak ze svého rozpočtu musí
hradit provoz například stavebního úřadu, matriky
atd., který slouží i ostatním obcím.

dávku diplomacie, protože pokud je v územním
plánu dané území určeno k výstavbě a developer
postupuje podle pravidel stavebního zákona, tak
v podstatě jako obec nezmůžeme nic. A rozhodně
to nejsou jednoduchá jednání, protože se nikomu
samozřejmě nechce platit nic navíc.

Uhříněves je městská část, která v posledních
letech opravdu hodně expanduje. Jak se daří
spolupráce s developery?
Musím říci, že dobře. S každým jsme se zatím
dokázali posadit ke stolu a vyjednat podmínky,
které byly příznivé pro obě strany. Podařilo se, že
každý developer přispěl na infrastrukturu a potřebnou vybavenost obce. Zavedli jsme i jednotnou
výši příspěvků, aby podmínky byly pro každého
stejné a nikdo nás nemohl obvinit z nefér jednání.
Devolopeři přispívají podle rozsahu své výstavby.
Nyní řešíme jiný problém na toto téma - po
dlouhých jednáních s developerem, který vlastní
pozemky na strategickém místě v centru budoucí
zástavby se podařilo dohodnout, že nám převede
bezplatně část svých pozemků, přibližně 3 ha, na
výstavbu školy a školky. Ale narazili jsme na to,
že potřebujeme změnu územního plánu, protože
tento pozemek není určen pro výstavbu. Získali
jsme souhlas uhříněveského zastupitelstva, stavební komise a dokonce i občanů dotčených stavbou, ale neprošlo to zatím na magistrátu Prahy.
Bohužel některá rozhodnutí jsou více od stolu než
z rozumu.

V sousedních Říčanech nyní musí řešit
obrovský problém s nedostatečnou kapacitou
kanalizace. Nemáte obdobný problém při tak
velkém nárůstu obyvatel?
S naším kanalizačním řadem problémy nemáme, tedy z pohledu dokončení, z pohledu kapacity už ano. Hodně se nás také dotýká situace v Říčanech, protože potokem se fekálie dostávají až
k nám. Dokonce jsme v minulosti museli podat
několik trestních oznámení. Musím říci, že postoj
nové radnice v čele se starostou panem Kořenem,
kteří se k problému postavili čelem, velmi oceňuji. Určitě by pro ně bylo jednoduší nechat „přetékat splašky do potoka“, ale chtějí jednat poctivě,
i když to určitě pro Říčany znamená v budoucnu
nemalé investice.

Možná, že už není zájem, aby přibylo další
zastavěné území.
Dotčený pozemek navazuje na mnohonásobně
větší území, kde je zástavba povolena. Tato část
rozhodně negativně neovlivní rozvoj Uhříněvsi.
Naopak by škola a školka tomuto území velmi
prospěla.
Nelituje nějakého rozhodnutí, které jste v souvislosti s novou výstavbou učinil?
Určitě postupujeme jinak, než před třinácti lety,
kdy jsem začal funkci starosti vykonávat. Tehdy
měla Uhříněves čtyři tisíce obyvatel, a nyní jich
je asi 14 tisíc. Zezačátku jsme byli upřímně rádi,
že se u nás začne stavět a dojde k oživení a přílivu
nových obyvatel. Ale rychle jsme si uvědomili,
že nekontrolovatelná zástavba by se mohla obrátit
proti nám. Nyní už víme, že se nesmíme bát klást
si podmínky. I když je to náročné a jde o notnou

Fungují tedy vztahy mezi Uhříněvsí a Říčany
dobře?
Teď nás spojilo ještě jedno závažné téma.
Nejvyšší správní soud zrušil návrh trasy dalšího
plánovaného úseku Pražského okruhu kvůli připomínkám Běchovic. Pro nás to znamená, že vyřešení hrozivé dopravní situace, se kterou se potýkáme, se opět značně oddálilo. Dokončení této
části okruhu by pomohlo Uhříněvsi, Říčanům,
i dalším okolním obcím. Musíme bojovat dál a já
věřím, že rozum zvítězí!!!
Máte ještě energii po čtyřech volebních
obdobích?
Někdy samozřejmě bývám vyčerpaný. Člověk
se také musí smířit s faktem, že vlastně nikdy
nebude hotovo. Lidi, kteří se přistěhovali do Uhříněvsi nyní, nezajímá, jaký kus práce se udělal
v minulých letech. Vidí jen ty problémy, které jsou
teď a chtějí je okamžitě vyřešit. Ale to je asi normální a člověk nemůže očekávat nějaký pomník.
V poslední době mě potěšila kauza divadlo. Zjistil
jsem totiž, že jsou i lidé, kterým záleží na tom, aby
Uhříněves měla důstojný kulturní stánek a neváhají obětovat vlastní čas a nezištně pomáhají.
Helena Vlnařová
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Život v kraji

Eduard Hrubeš moderoval zabijačku

Moře a zdravý pohyb
– ideální dovolená

Oblíbené jsou víkendy
nabité pestrým programem.

POBYTY SE KONAJÍ V KRÁSNÝCH
A PEČLIVĚ VYBRANÝCH OBJEKTECH:
Lázně: Mariánské Lázně, Františkovy Lázně,
Český Krumlov, Třeboň, Poděbrady, Bohdaneč,
Luhačovice, Jeseník.
Hory: Jánské Lázně, Špindlerův Mlýn, Harrachov
Moře: Chorvatsko, Řecko, Bulharsko, Turecko
Termály: Maďarsko, Itálie

s těmito pomůckami a dále třeba
s činkami, tyčí, gumou nebo míčky, ale i hodiny více rehabilitační,
především nyní tolik žádaný pilates. I při něm používáme speciální pomůcky, zejména zázračný
kruh dovezený z Ameriky – „Magic circle“ pro zpevnění břišních
svalů a pěnový válec – Roller.
Ženy milují ozdravné cvičení na
velkých míčích a cvičení ve vodě
se speciálními pomůckami. Pro
potěšení jsou tu orientální tance, afro-aerobic, latino–aerobic,
letošní hit Zumba nebo klidnější
hodiny Gyrotonic a jóga, Power
jóga, jak je komu srdcem a energií blízké. A nakonec překvapení:
na některých pobytech byly zařazeny veselé hodiny na skákacích
botách.

Stačí si jen vybrat z katalogu, který vám
CK S úsměvem po objednání zašle ZDARMA nebo
navštivte kancelář v Říčanech NOVĚ OTEVŘENÁ
KANCELÁŘ – Mlýnská 2 (u Komerční banky),
Říčany, po-pá: 8.30 až 17hod., tel.: 323 632 133,
fax: 323 632 123, tel.: 605 213 340, 605 213 436,
603 539 859, e-mail: mkholova@mybox.cz,
www.susmevemkezdravi.cz

pó
n

„Jde nám především o to, zapojit do cvičení ženy všech věkových kategorií a ukázat jim,
že zdravé, smysluplné cvičení
je vhodné pro všechny věkové
kategorie,“ vysvětluje majitelka
CK S úsměvem a také zkušená
cvičitelka Mgr. Michaela Kholová. „Nabízíme služby hlavně
„obyčejným ženám“ s nějakým tím kilíčkem navrch. Na
našich pobytech mohou nejen
zhubnout a pěkně se zpevnit,
ale i získat lepší fyzickou kondici a upevnit zdraví. Ale také
třeba poznat nové kamarádky,
zapomenout na všední starosti
a odpočinout si v bazénu, vířivkách, na masážích.
Na našich akcích se setkáte
pouze s cvičitelkami, které mají
vysokou profesionální úroveň,
a nechybí jim „srdíčko“ a milý
přístup.
Na svých pobytech CK využívá moderní a velmi účinné
pomůcky – Bosu, Aquahit,
Flexi-bar, Gymstick a T-BOW,
které cestu k pevnému tělu
zrychlí, ale zároveň je cvičení zábavné. V nabídce je jednak klasické kondiční cvičení

ku

Zajímavý byl i doprovodný
program, o který se postarali žáci
kamenické ZUŠ. Plno zvědavců
obdivovalo kovářské umění pana
Kotrče a jeho kolegů a nechyběla ani názorná ukázka „bourání“
prasete i s odborným komentářem
pánů řezníků.
Plno bylo i v návštěvnickém
centru Velkopopovického pivovaru,
který celou akci s obcí a mikroregionem Ladův kraj pořádal.

S CK S úsměvem
můžete jet sama
na víkend nebo
na celou
dovolenou.
Ale i s dětmi,
popřípadě
s celou rodinou
na pobyty
s programem
pro děti v době
cvičení.

Aquagymnastika vás krásně uvolní

4%
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ovaru, tlačenky, polévky “prdelačky”, až po zabijačkový guláš, sulc,
škvarky, sádlo a výborné maso od
ﬁrmy Kadlec. A to nebylo všechno.
Lidé si mohli pochutnat i na sladkých koláčích, šátečcích, vynikajících koblihách, ořechových rohlíčcích a křupavých rohlících. Stánky
se jenom prohýbaly pod tíhou dobrot a na konci akce nezbylo nic.

Cestovní kancelář S úsměvem se
specializuje na tuzemské i zahraniční
pobyty zaměřené na cvičení, relaxaci
a celkovou péči o tělo. A jak název
napovídá, v neposlední řadě jde i o dobrou
zábavu a pohodu.

ov
ý

To byly panečku hody

S úsměvem za skvělé ceny

v den
Č n
ec í
há po
ch by
ty

Městský úřad v Mnichovicích
nabízí v TIC v sobotu například
tyto služby: ověření kopií listin,
podpisů, výpis z katastru
nemovitostí, výpis z rejstříku
trestů, z Živnostenského
rejstříku, z Obchodního
rejstříku, výpis z karty řidiče,
zřizování datových schránek pro
podnikatele a jejich konverze,
obdržíte veškeré informace
o jaké dávky státní sociální
podpory lze požádat a dostanete
potřebné formuláře, zároveň
můžete využít sběrné schránky
ke vložení žádosti, která je
pravidelně ( 1 x týdně) vybírána
zaměstnancem Úřadu práce
Praha – východ, pracoviště státní
sociální podpory.

PR prezentace

Turistické informační
centrum je otevřené i v sobotu.

tý

Provozní doba Turistického
informačního centra:
po–pá: 8 až 12 hod.
a 13 až 17 hod., so: 8 do 12 hod.
Potřebné infomace získáte
i na tel.: 323 666 311, e-mail:
infocentrum@mnichovice.info

Krásná zahrada je volně
přístupná pro veřejnost.

Velké Popovice – Kdo zavítal
na pravé „Ladovské vepřové hody“
ve Velkých Popovicích, určitě nelitoval. „Akce dopadla výtečně a já
mám obrovskou radost, že přišla
spousta lidí a všichni se dobře bavili,“ sdělila starostka Velkých Popovic paní Martina Čermáková.
Na návštěvníky čekaly samé vybrané lahůdky – od jitrniček, jelítek,

Svojšovice – Masopustní veselice se
uskutečnila i ve Svojšovicích. Masky měly
sraz ve Strančicích, odkud se vydaly ve veselém průvodu právě do Svojšovic, kde už
bylo vše připraveno k příjemné zábavě. Nechyběly pravé zabijačkové hody, dechová
hudba a také soutěže, o které se postaralo
Mateřské centrum Lodička, které také napeklo pro všechny dětské masky perníková
prasátka. Celou akci moderoval čestný host
– Eduard Hrubeš. Představil se i svojšovický rodák pan Merhout se svými loutkami
a akce vyvrcholila bohatou tombolou. Vše
zařídil a uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž Svojšovice a obec Strančice.

Můžete též zdarma navštívit
výstavní expozici v objektu Turistického informačního centra, která
se obměňuje a zároveň zrelaxovat
v přilehlé zahradě pro veřejnost.

ev

listiny, zalaminovat, svázat dokumenty do kroužkové vazby, a využít
například možnosti zakoupení vstupenek do divadel prostřednictvím
Ticket Portal. Pracovnice dále nabízejí prodej map, plánků, pohlednic,
propagačních materiálů, knih a upomínkových předmětů s Ladovskou
tématikou. Dále poskytnou informace o vlakových a autobusových
spojích nebo poradí, kam na výlet
a zajistí průvodce.

na

Mnichovice – Městský úřad
Mnichovice poskytuje služby pro
své občany a návštěvníky obce
i v sobotu, a to prostřednictvím
Turistického informačního centra.
„Umožníme tak lidem, kteří přes
týden nestíhají navštívit úřad, aby
si mohli některé potřebné věci vyřídit v sobotu,“ uvedla tajemnice
MěÚ Miroslava Vojtíšková.
Od června 2010 byla v Mnichovicích otevřena bezplatná občansko-právní poradna, kterou provozuje
Cesta integrace o. s. – poskytovatel
sociální služby v oblasti sociálního, právního a psychologického
poradenství. Poradna je velice využívána a je pro veřejnost otevřena
v Turistickém informačním centru
v Mnichovicích každý čtvrtek od
13 do 16 hodin.
Kromě těchto služeb můžete
v pracovních dnech a v sobotu využít v Turistickém informačním centru zdarma internet, podat žádost do
podatelny MěÚ, nechat okopírovat

Sl

Úřadujeme i v sobotu

Dětská stránka

U jednoho stolu

Rouhači

Poznej rozdíly,
vyhraj krásnou
panenku
Tři vylosovaní
šikulkové
vyhrají
panenku
Barbie

SOUTĚŽNÍ
ÚKOL
Děti, pozorně
si prohlédněte
obrázky
s detaily a zkuste
poznat, zdali
jsou stejné jako
na velkém
obrázku.
Malá nápověda
– výřez
s chlapečkem
u pískoviště
není stejný,
protože písek
není červený.
Odpovědi
posílejte
do 15. dubna
na mail:
redakce@zaprazi.eu
Nezapomeňte
uvést adresu.

Vylosovaní
výherci získávají
meteohodiny
od OD Flip.cz:
Lenka Cinková
z Chocerad,
Vlasta Pařezová
z Uhříněvsi,
Monika Majerová
z Křenic.
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Takzvané
„Okno 10/40“
tvoří oblast
od západní Afriky
až po jižní Asii

Milé holčičky,
pokud chcete o svých oblíbených Barbie vědět co nejvíce,
navštivte speciální internetové stránky www.barbie.cz.
Zde najdete nejen veškeré novinky a zajímavosti, ale také
vás čeká spousta zábavy, soutěží a překvapení. Barbie je
i na Facebooku, tak neváhejte a staňte se fanouškem a budete
o všech novinkách vědět první.
Nový katalog pro rok 2011
najdete na www.mattel-katalog.cz

To je změna! Za poslední psaní
mne jeden z vás dokonce pochválil.
Nicméně ostatní přidali na naléhavosti, protože svět si také nebere servítky.
Zničující vlna zalila Japonce a důsledkem toho nedostatek vody nadmíru rozehřál jaderné palivo. Hořký paradox.
Arabské revoluce, které mění mapu
světa. Ptáte se: A co my na to? Bude
konec světa? Zrovna chceme stavět na
Zápraží nový dům...
Nebude a bude. Nebude jen proto, že
se zemská kůra stěhuje, což udělala už
mnohokrát, či že arabští diktátoři zbídačili svoje lidi hladem a nespravedlností. Lidé se nemohli stěhovat do Evropy
za prací a naopak začali fejsbujkovat
a tvítovat, tedy navázali se na sociální
sítě. No a nedali se. Tak zvané „Okno
10/40“, tj. pomyslný obdélník, který
leží mezi 10. a 40. stupněm severní šířky, což je oblast od západní Afriky po
jižní Asii, mění okenní výplň. Ta vitráž
bude z části vypadat trochu jinak. Pocítíme to, může být více uprchlíků, ale
tohle svět nezboří.
A teď vás naštvu. Konec světa
bude. Zcela jistě to ale neznamená,
že tady vyhynou všichni nehodní lidé
a křesťané, jako „hodní lidé“ obydlí
jejich domečky. Kdyby to tak bylo,
tak by se hodní křesťané na Zápraží
pěkně porvali, protože těch baráků, co
stojí zato, je tu dost! Kdepak, nehodní
jsme všichni! A s koncem světa počítá
Stvořitel od počátku a nijak neskrývá,
že už to neudělá vodou, jako při potopě, ale ohněm. Jak nechal napsat,
tak svůj stvořitelský počin při tvoření nové Země a nového nebe, myslí
vážně. Kdybyste chtěli najít, kde se to
v Bibli píše, tak vám pomůžu.
Tím spíš si Stvořitel dává záležet
a tvoří teď. Maká na nás lidech. Kdyby
to tak nebylo, tak by se naprosto všichni
lidé podváděli a rozváděli. A ono se to
občas podaří zabrzdit a možná i změnit.
A já tiše zírám. Věřím v malé změny
a věřím i v ty globální. To je moje víra.
Dodávám tradiční závěr: „Pište,
pokud chcete na daniel@rouhaci.cz.
Žádné dopisy nepadají pod stůl. Jsem
vám k službám!“

ZPRÁVY
Z OLIVOVNY

 První letošní koncert, který Olivova
dětská léčebna, o.p.s., pořádala 6. 3.
2011, přivítal ﬁnalistku mezinárodní
soutěže nevidomých v Praze, Ráchel
Skleničkovou. Slečna učitelka hudby na
ZŠ v Bezručově ulici v Říčanech, si ze
soutěžního repertoáru složila koncertní,
což jsme velice ocenili. Závěr koncertu
ještě zpestřila některým posluchačům
prohlídka věže léčebny a výhled na jarní dálky až k Ještědu. Snímek je z jejího
vystoupení v Olivovně. (foto) V dalších
měsících Olivovna uvítá pana Pavla Fischera, ještě nedávného velvyslance ČR
ve Francouzské republice a dnes politického ředitele Ministerstva zahraničních
věcí, přijet slíbil i Prof. Tomáš Halík
a další. Plánují se také koncerty. V současnosti Olivovna zase zní dětskými
hlasy. Mimo jiné, spolu s ministerstvem
vnitra také poskytujeme ozdravný pobyt malým azylantům. V Olivovně je
ve čtvrtek 24. 3. 2011 přivítala paní
ředitelka léčebny a také pan Miroslav
Rovenský ze správní rady Olivovy nadace spolu s novou ředitelkou Olivovy
nadace, paní Věrou Doušovou.
 Když jsme minule psali o možnosti
zřízení dětské pohotovosti v říčanské
Olivovně, nabídli jsme vám anketní
otázky. Anketa pokračuje, vyjde v dubnovém říčanském Kurýru a je možno
psát stále svůj názor na anketa@olivovna.cz. Zatím víme a zveřejníme to, že
mezi desítkami odpovědí se výhradně
ozývají ženy. Všem, které nám napsaly,
velice děkujeme za důvěru. S výsledkem ankety budete seznámeni nejpozději v červnu tohoto roku a pokud záměr
podpoříte, jak se zatím zdá, následně se
rozjedou příslušná jednání.
 Olivovna v péči o malé klienty sociálního programu uvítá spolupráci
dobrovolníků, kteří mohou vypomoci
na krátký čas podle svých možností.
Spolupráci domlouváme jednotlivě
a případné dobrovolníky proškolíme.
Kontakty na email: reditel@olivovna.cz
nebo na telefon 736 754 333
 Olivovna uvažuje o výrazném rozšíření svojí péče na děti postižené lehkými mozkovými dysfunkcemi a dětskou
mozkovou obrnou. Orientace na aktuální potřeby dětí je jasnou prioritou
vedení léčebny a tímto směrem půjdou
všechny investice do majetku, který patří hlavnímu městu Praha, a také do personálu léčebny. Ve čtvrtek 31. 3. 2011
o tom přijede jednat pan ředitel krajské
pobočky Veřejné zdravotní pojišťovny
z Mladé Boleslavi.

Daniel
Kvasnička,
farář
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MAS Říčansko

PR prezentace

CESTY A CESTIČKY
na Říčansku
V současné době MAS Říčansko o.p.s. spolu s Posázavím o.p.s. realizují projekt Vycházky po staronových
cestách. Výsledkem projektu je vytvoření třech tématicky
zaměřených vycházkových tra na území obou partnerů.
1. Vycházková trasa Ondřejova a Kaliště (přírodně
koncipovaná): Ondřejov – Kaliště a zpět po žluté.
V Kališti na návsi budou aktivní prvky pro děti
(2x pružinové houpadlo, kombinovaná houpačka
s klouzačkou). Vycházková trasa bude doplněna
informačními tabulemi o místní fauně a ﬂoře. Součástí
budou i interaktivní prvky pro děti např. odlitky stop
lesních, polních a domácích zvířat.
2. Vycházková trasa Senohraby (historicky koncipovaná) – Hláska: po žluté na Hlásku, po červené k rozcestníku V Dubsku, po modré zpět Senohraby, nebo
alternativně do Lensedel. Vycházkovou trasou se turisté
dostanou na hrad Zlenice – Hláska. Součástí projektu je
vedle budování vyhlídky na hradě Hláska také instalace
informačních tabulí, vybudování odpočinkových míst
s aktivními prvky.
3. Vycházková trasa Lensedly (kulturně koncipovaná):
Lensedly, rozcestník Na Výhledu a zpět Lensedly.
Informační panely budou informovat o tradicích a lidové
architektuře. Aktivní prvky odpočinkových míst, které
v obci chybí, vytvoří prostor, kde si mohou hrát místní
děti i děti, které s rodiči vycházkovou trasu navštíví.
Součástí trasy bude odpočinkové místo s ohništěm,
včetně interaktivního prvku zaměřeného na lidovou
architekturu a středověká řemesla.
Koncem března 2011 budou zveřejněny na webových
stránkách MAS Říčansko o.p.s. a Posázaví o.p.s.
výzvy k zasílání nabídek na následující zakázky:
Mobiliáře vycházkových tras, Stavební práce
při úpravě povrchu cest, Zpevňující konstrukce
k hradu Zlenice a Propagace projektu.
Na realizaci projektu se budou také podílet základní
školy v Ondřejově a v Senohrabech.

LADOVSKÁ
ZIMA

Zprávičky z MASky
 S radostí oznamujeme, že novým partnerem
MAS se stala obec Tehov.
Nejstarší dosud známá písemná zmínka o Tehově
pochází z roku 1309. V obci se nachází kostel sv.
Jana Křtitele, založený asi ve 2 pol. 14. stol. Velkou
část katastru obce tvoří lesy, celková rozloha je
820ha. Počet obyvatel ke 31.12.2010 je 618.
 MAS připravila pro nové zastupitele seminář
„Informatorium pro obecní zastupitele“. Jelikož
výkon zastupitelské funkce nevyžaduje ze zákona
žádné nároky na vzdělání, znalosti či zkušenosti,
a současně obecnímu zastupitelstvu dává
rozsáhlé kompetence (a zodpovědnost) chceme
především novým zastupitelům nabídnout
alespoň základní přehled o legislativě, funkcích,
povinnostech a dalších souvislostech
s „provozem obce“. První termín: 2.4. od 9:00.
 Přijďte s námi slavnostně otevřít nové pěší
stezky mezi Říčanskem a Pošembeřím a to
7.5.2011. Výchozí bod budou Sluštice. Více
informací na www.cestyspoluprace.eu
 Proběhla valná hromada Národní sítě Místních
akčních skupin, 17.března 2011 ve Křtinách u Brna.
Říčansko se zúčastnilo také doprovodného školení
Nové trendy v marketingu a rozvoj venkovského
cestovního ruchu. Pro Národní síť jsme úspěšně
připravili tiskovou konferenci. Vladimír Haš se stal
opět zvoleným zástupcem Výboru NS MAS ČR, kde
bude reprezentovat Středočeský kraj.

Jaro pomalu ťuká na dveře, ale připomeňme
si za dobré paměti ještě krásy zimy. Jak jsme
již psali Ladův kraj d.s.o, město Říčany a MAS
Říčansko spolupracují na vytvoření ucelené
zimní nabídky aktivit na Říčansku, na katalogu
s pracovním názvem Ladovská zima. První
schůzky se vedle zástupců MAS a manažerky
Ladova kraje aktivně účastnil pan starosta
Augustin Oppl z Březí, pan Václav Růžička
a slečna Růžičková, kteří zastupují obec
Kunice a zámek Berchtold a paní Javůrková
z Klokočné, kteří přislíbili vypracovat možné
běžecké trasy v okolí svých obcí. Možnosti
byly probrány i na samostatné schůzce se
starostou Říčan panem Vladimírem Kořenem.
Z těchto setkání vznikly první podklady - tipy
na bruslení, sáňkování, ale především na
běžkařské trasy. Využijeme vlakových zastávek
jako záchytných bodů, ze kterých se bude
návštěvník moci napojit na běžkařské okruhy,
které i s Vaší pomocí chceme vytvořit.
Naším zájmem je, aby se podařilo vytvořit
mapu lyžařských stezek, míst pro bruslení,
sáňkování a bobování, včetně podniků
zajišťujících gastronomické služby (občerstvení,
restaurace, cukrárny), propagovat na webových stránkách Ladova kraje, MAS Říčanska
a dalších zájemců co nejdříve a katalog distribuovat návštěvníkům regionu v zimní sezoně
2011/2012. Pokud máte nějaký tip na místo pro
zimní radovánky nebo na běžeckou trasu, ale
také na občerstvení blízko míst, kde lidé v zimě
sportují, prosím obraťte se na nás na kontaktech MAS Říčansko nebo Ladova kraje.

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
Pavlína Filková,
kancelar@ricansko.eu

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
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Stránky MAS Říčansko připravuje Pavlína Filková

Příjemné jarní počasí láká všechny ven
na zahrádky, které by po dlouhé zimě
zasluhovaly vydatnou péči. Pokud na letošní
sezónu plánujete na zahrádce nějaké
to vylepšeníčko nebo už máte “hotovo“
a udržujete zahradu v kondici, určitě byste
měli navštívit zahradnictví Alfík v Louňovicích,
kde vám se vším dobře poradí.

ŽLUTÁ MAGNÓLIE A PSTRUH
Zahradnictví Alfík nabízí pro své zákazníky opravdu široký výběr – jehličnany, listnaté
a ovocné stromy, rododendrony, azalky, růže,
bylinky, trvalky, skalničky, travní semena, cibuloviny, ale také zahradnické potřeby, substráty,
mulčovací kůru, dekorační předměty, hnojiva,
zahradní keramiku, proutěné zboží a dokonce
i krmení pro domácí zvířata. K dostání jsou
i přípravky na ochranu rostlin.
„Ochrana rostlin je v tomto jarním čase velice důležitá,“ upozorňuje majitel zahradnictví
Petr Alfery. „Pomůže proti přezimujícím škůdcům a také proti plísním. Nabízíme mnoho druhů ochranných přípravků a také hnojiv a velmi
rádi pomůžeme s výběrem.“
O jaké zboží je v těchto měsících největší
zájem?
Vysazují se letničky i trvalky, které u nás
zákazníci mohou koupit po celý rok, protože
je pěstujeme v květináčích. Zájem je i o mladé stromky v kořenových balech. Uspokojíme i zákazníky, kteří žádají vysoké, vzrostlé
stromy. Velmi oblíbené jsou truhlíky s mixem
různých okrasných rostlin a bylinek, které připravíme podle přání zákazníka. Pokud bych
měl jmenovat konkrétně, tak zájem je o panašované rododendrony, popence, vějířovky,
macešky, petrklíče, různé druhy jehličnanů
a okrasných rostlin. Už je zájem i o sadbu,
kterou si sami připravujeme například rajčata,
okurky, saláty, kedlubny a další druhy.
Provádíte i návrhy a realizace zahrad?
Ano! Podle typu půdy a polohy zahrady doporučíme nejvhodnější druhy. Rozhodně nám
nejde o to, za každou cenu prodat nejdražší
rostliny a dřeviny. Nejdůležitější je, vybrat ta-

Zahradnictví
Alfík nabízí:
Magnólii
s krásnými
žlutými květy,
které nejsou
tolik běžné,
„elegantní“
Decaisneu
s jedlými
modrými plody,
dále z novinek
na tento rok:
Garden Bromelia,
minitřešňe, které
jsou vhodné i na
balkon, podzimní
modřenec,
hlavotis
a mnoho
dalších.

kové druhy, aby se do daného místa hodily a dělaly majitelům radost. Ne aby po roce uhynuly. Podle návrhu zákazníka zahradu upravíme
a zajistíme i následnou údržbu. Dále nabízíme
instalaci závlahových systémů a realizaci rybníčků a koupacích jezírek.
Odkud odebíráte rostliny?
Fungujeme na trhu už deset let a za tu dobu
máme vytipované spolehlivá a kvalitní česká
zahradnictví. Některé zboží dovážíme z Německa a Itálie. Při výběru dodavatelů bereme
v úvahu i fakt, v jaké nadmořské výšce se zahradnictví nacházejí, aby se rostliny u nás a potažmo u našich zákazníků dobře aklimatizovaly. Rostliny, především letničky, si také sami
pěstujeme a nabízíme i vlastní řezané květiny.
Vyhlášené jsou například naše bílé kaly, které
pěstuje moje maminka.
Vaše zahradnictví nabízí i prodej živých ryb?
Přiznám se, že ryby mám moc rád, a proto
jsem tady zřídil malé sádky, kde máme třeboňské kapry, pstruhy, ale také amury, candáty
a štiky. Zákazníkovi vylovíme kvalitní, čerstvou rybu, zabijeme a vykucháme. Jednoduchý
a zdravý oběd pak připravíte během chvilky.
Velký zájem je o pstruhy na grilování. V neposlední řadě mají ze sádek radost děti, které
mohou pozorovat ryby.
Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích u silnice Kutnohorská (na první hrázi).
Otevírací doba: po-so: 9 až 17h., ne: 9 až 12h., tel.: 606 494 939, 723 516 513.
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Léto se blíží,
a jak jste na tom Vy?

Když milujete kávu…
Káva je neobyčejný nápoj a bezesporu přináší do našich
životů radost, pohodu a osvěžení. A pokud patříte mezi
milovníky lahodné a jemné chuti, určitě vyzkoušejte kávu
GAVIOTA, která je vždy čerstvá a nabízí vyváženou chuť.
Kávu Gaviota přináší na trh společnost PPG
TRADING, která navazuje na ryze českého
výrobce, Balírny obchodu Praha s dlouholetou
tradicí pražení kávy, založenou na osvědčené
receptuře. „Jsme rodinná ﬁrma, která z kvality
učinila smysl svého života. Vášeň ke kávě celé
rodiny a všech našich spolupracovníků nám
umožňuje přinášet spotřebitelům kávu výjimečné chuti,“ řekla ředitelka společnosti Petra
Přikrylová. „Nadnárodní ﬁrmy se snaží měnit
chuť českých spotřebitelů a přesvědčují je k pití
jejich výrobků. My děláme opak, snažíme se
dělat kávu tak, aby byla přizpůsobena české
chuti! Gaviota se vyznačuje jemnou vyváženou
chutí beze stopy kyselosti, má ovocné aroma
a velmi bohatou smetanovou pěnou.
Přípravě a kvalitě kávy věnujeme maximální
péči. Nakupujeme zelená kávová zrna nejlepších odrůd z nejznámějších produkčních oblastí
Jižní Ameriky a kvalitu jakosti suroviny vždy
přísně kontrolujeme. Kávu dodáváme vždy
čerstvě praženou,“ upřesňuje paní ředitelka.

balenou kávu a profesionálně vyškolený tým
vám poradí s výběrem vhodného typu špičkových kávovarů Jura a dalších značek. Pro velký
úspěch chceme otevřít během roku 2011 kavárny
po celé ČR. Čtenáři Zápraží mohou zavítat i do
naší ﬁremní prodejny v Říčanech, kterou najdete v ulici Politických vězňů v areálu Finančního
úřadu. Koupit zde můžete všechny druhy čerstvě
upražené kávy Gaviota a také vám rádi poradíme
s výběrem vhodného typu kávovarů světových
značek. Zákazníci si u nás mohou kávovary sami
vyzkoušet a ochutnat vlastnoručně připravenou
kávu a podle toho se rozhodnout.
Jaké jsou vaše další plány?
Chystáme se proniknout do maloobchodů,
aby si milovníci naší kávy mohli lahodný šálek
připravit bez problémů i doma. Také jsme spustili internetový e-shop www.kavagaviota.cz.

Společnost PPG Trading nabízí
restauracím a dalším gastronomickým
provozům a ﬁrmám kompletní služby
– pomůže s výběrem vhodného
kávovaru, zdarma instaluje kávovar
a zaškolí personál a poskytne veškerý
následný servis, aby káva Gaviota vždy
chutnala perfektně. Společnost zajistí
i elegantní značkový porcelán
a sklo, baristické potřeby
a pochoutky ke kávě.

Motto společnosti PPG Trading
„Prodejem kávy naše spolupráce
nekončí, ale začíná…
Chceme našim zákazníkům
vycházet vstříc a stále
naše služby zlepšovat.
Neváhejte s námi konzultovat
vaše aktuální potřeby.“

Kde můžeme kávu GAVIOTA ochutnat?
V gastronomických provozech po celé ČR, kde
odebírají kávu GAVIOTA. Nedávno jsme také
otevřeli v Praze na Brumlovce náš pilotní projekt
GAVIOTA cafe lounge, kde si můžete zakoupit

Prodejnu v Říčanech najdete v ulici Politických vězňů 1233, otevírací doba
od pondělí do pátku od 8 - 16 hodin, Telefon: 323 603 396, 602 190 523,
e-mail:info@gaviotaespresso.cz, www. kavagaviota.cz.
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Jaro začalo, léto je na dosah
a začínáme odhazovat zimní
oblečení, které schová úplně
všechno. A najednou zjišťujeme,
že nestíháme hubnout
do plavek na dovolenou.
Dnešní životní styl je velice rychlý. Týdny běží
a najednou je tu letní sezona, na kterou po dlouhé
zimě většina z nás netrpělivě čeká. Ale kde je novoroční předsevzetí, že zhubnete, budete držet dietu, denně cvičit? Pojďme se na to podívat z druhé stránky. V Kostelci nad Černými lesy funguje
nové Studio SORISA, které si dalo za úkol bojovat s různými estetickými problémy za vás.
„Naším hlavním cílem je, aby na tyto špičkové, profesionální služby dosáhly i obyčejné
ženy,“ říká majitelka Studia Sorisa. „Každá
z nás chce být krásná a přitažlivá a nezáleží na
tom, zda je prodavačka nebo manažerka. Proto
se snažíme, aby naše ceny byly přijatelné a rádi
přivítáme každou zákaznici.“
S jakým nejčastějším problémem se na vás
klienti obracejí?
Veliký zájem je o bezbolestnou liposukci.
Garantujeme, že výsledky pocítíte už při první
návštěvě. Změříme ošetřovanou partii těla před
a po zákroku a klient se sám může přesvědčit, že
opravdu ztratil například pět centimetrů v pase

Studio Sorisa nabízí nejmodernější,
profesionální technologie za přijatelné
ceny. Samozřejmostí je příjemné
prostředí, naprosté soukromí
a odborně vyškolený personál.

hned po první návštěvě. A to už je malý zázrak!
Navíc má tento skvělý výsledek ještě jeden efekt
– a to je motivace. Ženy, které jsou nadšené, že
se jim konečně daří hubnout, začnou s větší chutí
dodržovat správný životní styl.
Našim zákazníkům navíc nabízíme ukázkové
ošetření pouze za 50% ceny. Každý se tak může
přesvědčit, že jde o skutečné výsledky a ne jen
o reklamní, lživé informace.

S jakými estetickými problémy můžete ještě
pomoci?
Ošetřujeme celulitidu i strie. Umíme je dostatečně zredukovat, že jsou skoro neviditelné.
Klienti žádají i fotoomlazení, vyhlazení vrásek, nebo vypnutí povislé kůže. Další velký
fenomén našeho studia je fotodepilace moderním strojem VPL ULTRA, který umí oddepilovat různé partie těla.

Nemohou tyto procedury poškodit zdraví?
V žádném případě! Všechny postupy konzultujeme s lékařem, který je v určité dny k dispozici i našim zákazníkům. Například není možné
podstoupit liposukci vícekrát v jednom týdnu.
I když nás ženy mnohdy žádají, že by chtěly
přijít dříve, nevyhovíme jim, protože chráníme
jejich zdraví. Každému zákazníkovi navíc zavedeme kartu, díky níž máme okamžitý přehled,
jaké zákroky a kdy podstoupil.

Studio SORISA najdete
v Kostelci nad Černými lesy,
nám. Smiřických 19,
pasáž u Černého orla, vedle
drogerie TETA, tel.: 731 847 443,
email.: studiosorisa@seznam.cz,
www.studiosorisa.cz,
otevírací doba: po-pá: 9 až 18 hod.
Po domluvě možno objednat i mimo
otevírací dobu, včetně sobot a nedělí.
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Pomohl nám
Zdeněk Pohlreich
Hledáte místo, kde byste se
ubytovali, uspořádali seminář,
svatbu, raut nebo jinou
soukromou či ﬁremní akci
a přitom se dobře najedli?
V tom případě jste
správně v Pavilonu.
Krásný hotel s restaurací je obklopen zelení
a kolem panuje naprostý klid rodinných domků.
Přitom leží téměř v centru Říčan nedaleko Černokostelecké ulice. Jednatelů společnosti Lenky
a Alexandra Součkových jsme se zeptali, odkud se
vzal název Pavilon.
„Původně v těchto místech stával dřevěný pavilon, který sem tehdejší majitel přestěhoval přímo
ze světové výstavy v roce 1891 a také ho Pavilonem nazval.“ vysvětluje Alexander Souček. „V
roce 1912 nahradil dřevěnou restauraci cihlovou
stavbou hotelu. Po znárodnění se zde usadilo ředitelství RaJ Praha-Východ, které otlouklo krásnou
zdobnou fasádu, nahodilo ji břízolitem, zasadilo do
ní pokroková okna a jinak se o objekt moc nestaralo. Po revoluci v roce 1989 to chvíli vypadalo,
že tady bude zdravotní středisko. Záměr nevyšel
a budovu v roce 2001 koupila naše společnost.
Přestavěli jsme ji tak, aby co nejvíce připomínala
vzhled původního hotelu. A myslím, že se nám to
podařilo.“
Staráte se o provoz restaurace i hotelu.
Je to náročné?
Začátky nám daly zabrat – práce od rána do noci
sedm dní v týdnu. Ze záčatku jsme museli provoz
Pavilonu dotovat. Dnes už je to dobré, bilance je
vyrovnaná a co vyděláme, dáme hezky zpátky do
oprav, moderního vybavení učeben, kuchyně……
O provoz se dnes starají naši dva kluci Fanda
a Saša a Roman Lehovec, takže my dva jsme mohli po šesti letech trochu zvolnit a věnujeme se spíš
koncepčním otázkám. Ale i když jedeme na dovolenou, hledáme inspiraci v podobných zařízeních,
jako je Pavilon. Zkoumáme jídla, pozorujeme, jak
to dělají jinde, co by se u nás také hodilo…. Zkrátka stejně se od Pavilonu úplně neodtrhneme. Ale
nám to zase tak moc nevadí, protože co si budeme
povídat, tato část práce je vlastně prima. Pátráme

 Obchodní dům FLIP
Mukařov přijme prodavače
Kontakt na tel. 323 661 523,
e-mail ﬂip@ﬂip.cz

Časopis
ke stažení
v elektronické
podobě na:

www.zaprazi.eu

Hotel Pavilon nabízí:
po různých místních specialitách, ochutnáváme
nová vína, všímáme si i takových věcí, jako je chování personálu, organizace práce nebo třeba jak je
upraven jídelní lístek či venkovní poutač.
Čím se vyznačuje vaše kuchyně?
Nejdůležitější jsou pro nás kvalitní suroviny a jejich kvalitní zpracování. Víte, v tomto ohledu nám
vlastně pomohl šéfkuchař Zdeněk Pohlreich a jeho
televizní pořad, ve kterém propagoval jednoduché,
„čisté“ vaření z čerstvých surovin. Nezávisle na
něm jsme se sice již od začátku snažili vařit dobrou
českou klasiku i lehkou kuchyni a nepoužívat glutamanová ochucovadla a přísady, ale až od určité
doby jsme zaznamenali, že to naši hosté v jídlech
sami poznají. I to je jeden z důvodů, proč se k nám
potom vracejí, nejen říčanští, ale i hoteloví hosté
a účastníci školení a seminářů.
Je těžké sehnat kvalitní čerstvé suroviny?
Vlastně ani ne, musíte jen vědět, kde a ve kterou
dobu. Používáme hodně sezonní suroviny – zvláště při sestavování denní nabídky. Spolupracujeme
například s farmáři z Mělníka, kteří nám dodávají čerstvou zeleninu a brambory. Uzeniny máme
z Davle, příležitostně přivezeme z jižních Čech
čerstvé kapry a ze Šumavy pstruhy, na sobotním
říčanském farmářském trhu jsme objevili opravdu
přírodní jablečnou šťávu… Hosté u nás také ochutnali klobásky od řezníka Václava Klátila z Pacova
u Pelhřimova, které zvítězily na mistrovství světa.
Ano – i klobásky mají své mistrovství světa. ☺

Pro školení, ﬁremní setkání i soukromé
akce jsou připraveny čtyři místnosti
s kapacitou od dvanácti do třiceti osob,
některé klimatizované. Při uspořádání
sedadel „divadlo“, je kapacita největší
učebny až šedesát míst. Samozřejmostí je
připojení na internet, prezentační techniku
včetně dataprojektoru vám zapůjčí.

SQUASH – Zahrajte si na dvou klimatizovaných squashových kurtech.
V recepci si můžete koupit míček a půjčit raketu.
Squash je otevřen denně od 7 do 22 hod.
SAUNA A KULEČNÍK– Dopřejte si klasickou ﬁnskou nebo infra
saunu, jejíž odpočívárna slouží zároveň jako malé ﬁtness.
V herně najdete dva kulečníkové stoly (pool) a stolní fotbálek.
Saunu si můžete rezervovat telefonicky.
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 LEGNER HOTEL
ZVÁNOVICE PŘIJME:
 Účetní  Recepční
 Kuchaře  Číšníka
 Pomocnou sílu
CV zasílejte na
zvanovice@legner.cz
nebo volejte: 323 649 679

 Ubytování v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích s přistýlkami
nebo v luxusních apartmánech – celkem
je k dispozici 56 lůžek. K hotelu patří
vlastní uzavřené parkoviště.
 Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou
se sprchou, WC, TV se satelitem, telefonem
a přípojkou na internet. Jeden dvoulůžkový
pokoj je připravený pro zdravotně
handicapované hosty.
 Šest aparmánů v samostatné budově
o rozloze 60m2 (ložnice, kuchyně
a příslušenství). Dlouhodobě ubytovaní
(déle než měsíc) jsou podstatně cenově
zvýhodněni. Slevu mají i svatební
hosté. Novomanželé mají svatební
apartmán zdarma.

Velkou péči věnujeme vínům. Nabízíme tuzemská, rakouská, francouzská a v poslední době i italská vína, která můžeme všechna doporučit – sami
je totiž neustále ochutnáváme a neshledáváme
v nich chybu. ☺
Připravujete pro své zákazníky
speciální nabídky?
Kromě stálého jídelního lístku si u nás hosté mohou vybrat z denní nabídky, kterou najdou na našich webových stránkách. O víkendech je nabídka
vždy náročnější, abychom vyhověli hostům, kteří
si přijdou posedět na sváteční oběd či večeři. Tato
menu zaměřujeme buď sezonně (Velikonoce, Vánoce, zvěřina, husy a zabíjačky na podzim, grilování
na terase v létě…) nebo podle národních kuchyní
– např. rakousko-uherská, bulharská, židovská.
Tradičně si dáváme záležet na francouzské kuchyni
při příležitosti příchodu nového beaujolais.
No a v poslední době jsme se zaměřili na ty, kdo
si chtějí pochutnat, přitom si udržet ﬁguru a třeba
ještě ten den něco udělat v práci nebo si zasportovat. Shromáždili jsme již celou zásobu bezvadných
receptů s převahou zeleniny, které postupně zařazujeme na denní nabídky.

PAVILON Říčany, s.r.o., Bezručova 222/68
251 01 Říčany, Tel.: +42 0323 631 073,
e-mail: recepce@pavilonricany.cz, www.pavilonricany.cz
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 Mukařovský pištěk – druhý
ročník divadelního festivalu.
Zahájení v 10.30 hod. humornou
pohádkou pro děti i dospělé.
Odpolední program začíná v 18 hodin
a poté následují čtyři představení
od divadelních souborů Marvin,
Kocábka, Žumpa a Marza. Během
přestávek hraje skvělá jazzová kapela MK3, v předsálí výstava obrazů
a plastik od Destroje a Lupeze,
občerstvení zajištěno.
 Putování za studánkovou vílou
– Sejdeme se v 15. hod. u mateřské
školky ve Strančicích a projdeme
se ke kapli sv. Anny. Zde společně
upleteme věnečky pro holčičky
a pomlázky pro kluky, zazpíváme
si a zatančíme, budeme se radovat
z přicházejícího jara. Možná upečeme
buřtíček, ale hlavně upálíme zlou
zimnici Morenu. Víla má pro všechny
překvapení. Akce se koná pouze za
dobrého počasí! Pořádá MC Lodička.
 Obecní úřad Hrusice pořádá
divadelní představení „LUCERNA“
od Aloise Jiráska. Hraje divadelní
soubor OVJ z Chocerad. Hrusická
sokolovna, začátek 19.30 hodin,
vstupné dospělí 60 Kč, děti zdarma.
Stolová úprava, občerstvení.

3. dubna

 SKC Ondřejov, Nedělní
zábavné cvičení s programem
Těšit se můžete na Zumba,
step aerobic, kick box aerobic,
bodystyling. Program má dvě části
- začátek v 8 hod až 11 hod. cvičení
– od 11.45 hod. módní přehlídka
ﬁrmy Neywer do 12 hod. Hodinová
přestávka na oběd – od 13 hod.
pokračování až do 15 hod.

5. dubna

 Muzeum Říčany, od 18 hod.
Velikonoční dílna – jarní dekorace
ze sena, vyrobte si slepičky, ptáčky
nebo zajíčky. Budete potřebovat
kleště a nůžky, popř. tavnou
pistoli, vstupné 70 Kč. Info na tel.:
323 603 161, 605 169 533
nebo na e-mailu: marie.
machova@muzeum.ricany.cz.

7. dubna

 Muzeum Říčany, od 18 hod.
VČELAŘŮV ROK – Zajímavá
beseda o chovu a životních cyklech
včely medonosné. Akci připravili
členové včelařských spolků,
které působí v regionu Říčany.

9. dubna

 Jevany, Oslava jara
Akce začíná v 10 hod. humorným
divadlem nejen pro děti, následuje
program dětí z fólklóráčku a potom
se rozloučíme se zimou. Nakonec se
odebereme do Voděradských bučin,
kde budeme probouzet po zimě
skřítky, víly, hejkaly, vodníky a možná
dojde i k loupežnickému přepadení!
Info na: www.tudyznudy.eu
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10. dubna

 Kamenice, KD, od 14 hod.
Dětská diskotéka Myš a Maš
– aneb Velikonoční zábavné
odpoledne. Čeká vás spousta
písniček, zábavy a soutěží.
 Říčany, MěKs U labutě, od 14 hod.
O nemocné princezně a Čert popleta – pohádka pro děti s písničkami.
 SKC Ondřejov, od 8.30 hod.
prezentace Zumba a Strength
Training s Nike ﬁtness instruktorkou
Petrou Weigeltovou – od 9 hod. Zumba a od 10.15 hod. Strength Training.
Čeká vás skvělé cvičení s profesionální instruktorkou.
 Nedělní pochod s Líbou – trasa:
Králův Dvůr, Popovice – Koněpruské
jeskyně – Beroun. Odjezd vlakem
z Říčan v 7.09 hod. Zájemce o pochod prosíme o potvrzení účasti
alespoň 3 dny předem na mail:
libuse.rohoskova@centrum.cz,
nebo na tel: 723 513 431. Další
informace na www.kct-ricany.wz.cz

13. dubna

 FILMOVÝ KLUB Muzea Říčany
Česká nová vlna: Film VŠICHNI
DOBŘÍ RODÁCI představuje mozaikový příběh o poválečném životě
jedné jihomoravské vesničky. Hrají:
Radoslav Brzobohatý, Waldemar
Matuška, Ladislav Menšík nebo
Vlastimil Brodský. Vstupné 65 Kč
 Říčany, MěKS, od 19.30 hod.
Kruh přátel hudby – Veronika Böhmová – klavír, po přestávce Ensemble
Martinů, více na www.kultura.ricany.cz.
 Strančice, MC Lodička, 19.30 hod.
Zdobené velikonoční perníčky
– připravena budou nejen velikonoční
vajíčka, ale také kytičky, zajíčci,
beránci a další jarní motivy.
Info na http://xp.me.cz/lodicka.

15. dubna

 Říčany, MěKS U labutě, 20 hod.
Sto zvířat – koncert oblíbené kapely,
více na www.kultura.ricany.cz
 Strančice, MC Lodička, 16-20 hod.
Háčkovaní krajky s děvčátky od 7 let
(včetně babiček i začátečníků). Ukázky
háčkovacích vzorů. Základní příprava
– nulté oko „kouzelnický uzel, nultá
řada “řetízek“ bez háčku. S háčkem
se naučíme krátký a dlouhý sloupek,
popř. ﬁletovou techniku. Uháčkujeme
si pouzdro na mobil nebo obleček
na přinesenou panenku. Můžeme
si obháčkovat i vajíčko. Vstup 100 Kč.
Zveme i začátečnice – zarezervujte si
prosím místo předem!
Info na http://xp.me.cz/lodicka.

16. dubna

 Jarní běh Průhonickým parkem
Od 9 hod. registrace účastníků,
od deseti startují jednotlivé kategorie
na Podalpinské louce v Průhonickém
parku. Registrace možná mailem:
park@ibot.cas.cz nebo přímo na
místě. Vítáni jsou děti i senioři.
 SKC Ondřejov, od 18 hod.
Velké rockové setkání – hrají

benešovská kapela Czech it!!!,
folk rock Ravanello, rocková
kapela z Nových Dvorů Newdvork
city. Vstupné je dobrovolné a výtěžek
bude zaslán na konto Člověk v tísni
na pomoc Japonsku!
 Hrusice – OS Šťastná rodina
a SDH pořádá „Velikonoční
jarmark“. Hrusická sokolovna,
vždy od 10 do 16 hodin až do neděle
17. 4. Přijďte s námi přivítat jaro!

17. dubna

FESTIVAL
amatérské malby

Výběrová komise upozorňuje
všechny příznivce malby a ostatních výtvarných disciplín, že během
měsíce dubna je nutno předložit
svá díla pro výběr k účasti na již
4. ročníku květnového festivalu.
Ukázky je možné zasílat na e-mail:
galeriekotelna@seznam.cz,
info na: www.galeriekotelna.cz

Kolovratský
velikonoční
jarmark

 Říčany – Velikonoční tržík se koná
v krásné zahradě restaurace
Čajovna (pod Masarykovým nám.).
Těšit se můžete na stánky s velikonočním a jarním zbožím, ochutnávku Letošní jarmark bude zahájen 16. dubna
v prostorách Infocentra s knihovnou
moravských vín, živou hudbu a také
výstavou obrazů Leo Josepha z Kona spoustu skvělých jídel.
lovrat. Vernisáž začíná ve 14 hodin
a program oživí vystoupení dětských
 I. ZŠ Říčany pořádá od 18 do
souborů Flautínek a Violínek působící
20. 4. prodejní Velikonoční výstavu, při kolovratské pobočce ZUŠ. Poté děti
vždy od 9 do 17 hod.
z loutkového divadla Kašpárek z místní
základní školy předvedou novou pohádku
O Šípkové Růžence. Jarmareční pro SKC Ondřejov, od 19 hod. TAI-JI
gram pokračuje v atriu, kde své umění
– cvičení, které pracuje s vnitřními
předvedou dívky ze skupiny irských tanců
energetickými drahami v těle.
Coisceim, a mladí tanečníci, kteří si říkají
Niňos Bailandos. Ke stálým účinkujícím
patří ženský pěvecký sbor Jazzbáby
 Říčany, MěKS, 20 hod.
z kolovratského penzionu. Další blok bude
Michal Prokop & Luboš Andršt
patřit souboru lidových písní a tanců
& Jan Hrubý trio.
Vonička z nedalekých Čestlic. Nabitý
Koncert skvělých muzikantů,
program uzavře dětský pěvecký sbor Coro
více na www.kultura.ricany.cz
Piccolo z Kolovrat.
 Muzeum Říčany, 18 hod.
Velikonoční jarmark bude završen koVelikonoční výtvarná dílna
morním koncertem v Kostele sv. Ondřeje
– DRÁTOVANÁ VEJCE, s sebou
v Kolovratech v 17.30 hodin. V podání
nezapomeňte vyfouknutá vejce.
houslového Dua ECO, které tvoří matka
Info na tel.: 323 603 161,
s dcerou Eva a Pavla Franců, zaznějí duch605 169 533 nebo na e-mailu:
ovní skladby od baroka po současnost.
marie.machova@muzeum.ricany.cz.
 SKC Ondřejov, MC Beruška,
16 hod. MALOVÁNÍ VAJÍČEK
pro každého – vejce jsou k dispozici

18. dubna

19. dubna

20. dubna

V naší obci se Masopust dlouho
nekonal a obnovit tuto tradici
byla tedy pro kulturní výbor
zastupitelstva Babic výzva.
Díky podpoře občanského
sdružení Babický drak
a SDH se uskutečnil
vydařený první ročník.

SDH Mukařov ve spolupráci
s obcí a dalšími sponzory
uspořádal tradiční karneval.

TURISTICKÝ POCHOD KRAJINOU
BARONA RINGHOFFERA
Mirošovice – Velké Popovice – Kamenice, 23. dubna 2011, 9:30 – 17:00
Mikroregion Ladův kraj a Pivovar Velké Popovice si dovolují pozvat příznivce
turistiky a dobrého piva na 6. ročník turistického pochodu Krajinou barona
Ringhoffera. Koná se v sobotu 23. dubna 2011. Začátek stezky je u železniční stanice
v Mirošovicích, odkud se za hudebního doprovodu vyráží v půl desáté dopoledne.
Během cesty na Vás čeká řada zajímavých soutěží. Turisté oblečeni ve stylu
Rakousko-Uherské monarchie jsou vítáni. Nejpovedenější modely budou oceněny
mezi desátou a třináctou hodinou v areálu velkopopovického pivovaru, kdy rovněž
bude možné zdarma navštívit prohlídkovou trasu s ochutnávkou piva Velkopopovický
Kozel. V poledne proběhne křest kůzlátek narozených v pivovaru samotným mistrem
sládkem. Pochod bude zakončen odměňováním účastníků v Kamenici mezi patnáctou
a sedmnáctou hodinou. Na pochod můžete vyrazit pěšky nebo na kole a po trase se
můžete kdykoliv připojit nebo odpojit. Na každém zastavení naučné stezky
Krajinou barona Ringhoffera jsou pro Vás připraveny žertovné i vážné soutěže.
inzerce

28. dubna

 Říčany, MěKS, 16.30 hod.
Jarní koncert partnerských škol
– účinkují děti ze ZŠ Bezručova,
ZUŠ Říčany a MŠ Čtyřlístek.

30. dubna

 SKC Ondřejov, od 9 hod.
Čarodějnická Zumba párty pro
maminky s dětmi. Připraven zábavný
program, Zumba tanečky pro děti
a různé soutěže, včetně o nejlepší
čarodějnickou masku.

I. ZŠ v Říčanech, Masarykovo
náměstí 71, otevírá ve školním
roce 2011/2012 6. třídu
s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů
Přihlášky s kopií vysvědčení
za 1. pololetí 5. ročníku zasílejte
na adresu školy do 3. května 2011.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří
mají jako cizí jazyk angličtinu.
Přihlášku lze vyzvednout v hlavní
budově školy nebo stáhnout ze stránek
školy (http://1zs.ricany.cz). Další
informace na tel. čísle 323 602 794.
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Duben
Vysavač Zelmer
2100W
HEPA filtr, 7 stupňů filtrace
elektrický turbokartáč

2 990,-

Holící strojek
Philips
akumulátorový

999,-

LCD televizor
Gogen
bílá barva
úhlopříčka 66cm

7 590,-

Pračka Whirlpool Pračka Whirlpool Gelové kapsle Ariel
předem plněná pračka
A+++ energetická třída
spotřeba vody 44l
odložený start
kapacita 5kg prádla
1000 otáček za minutu
Žeh

ličk
zda a Ph
rm ilips
a!

vrchem plněná pračka
A+ energetická třída
spotřeba vody 45l
odložený start
kapacita 5kg prádla
1100 otáček za minutu
Žeh

ličk
zda a Ph
rm ilips
a!

více druhů

109,90
Zaregistrujte se !

7ZS£C«NF
NÊ,VDIZOªW§FUOªEPE£WLZ
TQPU´FCJ§µ
NÊ0C¹WBD«QPLPKF MPvOJDF
NÊ%ªUTL¨BTUVEFOUTL¨QPLPKF
J[NBTJWV
NÊ7FTUBWªO¨TL´«Oª
NÊ4DIPEZ

1SPKFLUPW£EPLVNFOUBDFBDFOPW£OBC«ELB[EBSNB
1°¥+&.0#+&%/7&,qWPMFKUFLEZLPMJW



INSTALKLUB

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

Milan Rožníček
323 665 276
602 365 258

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

STAVBY

rekonstrukce a zateplování
Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU
Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI
Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí
Tel. 312 315 213
Podporujeme projekty neziskových organizací

www.procestavby.cz

Vančura

Tel.: 603 525 617

Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com

Zaregistrujte se na našich WWW stránkách a
získejte vždy aktuální a výhodnou nabídku !

8 990,- 8 990,-
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MALÍŘI
LAKÝRNÍCI
TAPETÁŘI
ŽALUZIE
SKLENÁŘSTVÍ
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www.flip.cz

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE - SOFTWARE

 POČÍTAČE
 PRODEJ A SERVIS

 MODERNIZACE PC
 PŘIPOJENÍ NA INTERNET

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

www.zavacomp.cz

Roman Čihák
ﬁrma

KABY

 Revizní technik
 Elektroinstalace
 Hromosvody

602 330 491

e-mail: kaby@seznam.cz

DOVEZEME VÁS ZPĚT DOMŮ
 Nevíte jak se v noci dostat domů z centra?
 Potřebujete někam odvézt?
 Obraťte se na NÁS!!
Přistavení vozidla na vámi předem objednanou
adresu ZDARMA! Jezdíme s vozy ŠKODA SUPERB
NÁSTUPNÍ = 0,-kč, 1km = 25,-kč

tel: +420

KVALITNÍ BRIKETY, PELETY, PALIVOVÉ DŘEVO A
DŘEVĚNÉ UHLÍ
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DOPRAVU VÁM ZAJISTÍME
AŽ K VÁM DOMŮ
OPROTI
PLYNU U
ŠETŘÍT
TOPNÁ
E AŽ 50
SEZÓNA
%
ZA 15 –
16.000
,- Kč
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603 462 296

e-mail: mullertransport@seznam.cz
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100 kg

CE PLAT
Í DO VY
PRODEJNA:
PRODÁ
NÍ ZÁSO
B
Biomac Ing. Černý s.r.o.
Sklad Všechromy Hala 1, dálnice D1, exit 15
mob.: 774 505 111, e-mail: prodejna.ricany@ekopaliva.com

www.biomac.cz

ZÁMEČNICTVÍ

otvírá pro úspěšnost další

P. Kavka

CHOCERADY

www.kaby.cz
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[64"4VFEF-JGF

JAZYKOVÁ
LABORATOŘ
víkendové kurzy

jako přípravu na MATURITU
z anglického jazyka
5 víkendů – 20 vyuč. hodin
2 900,- Kč
KONTAKT: Jana Lightburn

j.lightburn@seznam.cz
MOBIL: 775
PEVNÁ: 317

614 778
704 532

KAVKA

 veškeré ocelové prvky

stavebního zámečnictví
 vrata, ploty, brány,

portály, žebříky, mříže
Vše po telefonické dohodě.
U Trati 2203, 251 01 Říčany
mobil: 602 333 048
602 320 055
606 691 777
e-mail: info@zamkavka.cz

NOVĚ PROJEKTOVÁ
ČINNOST
ZATEPLENÍ RD
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Kompletní
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
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Dopřejte si náš pestrý

Volkswagen
Jarní servis Volkswagen.
Představujeme Vám novou sezonní nabídku Volkswagen Service® Jaro 2011. Připravili jsme pro Vás v našem
autorizovaném servisu pestrou nabídku letních pneumatik, vybraného sortimentu Originálních dílů Volkswagen®,
Originálního příslušenství Volkswagen® a speciální jarní prohlídku. Naše jarní nabídka platí do 5. 5. 2011.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen TUkas a. s.
Štěrboholská 391, 102 00 Praha 10, Tel.: 272 072 219, fax: 272 703 631, Mail: servis@vw.tukas.cz, www.tukas.cz

PR prezentace

Kamenná krása
Přírodní kámen má svoje osobité kouzlo a nadčasovou krásu.
Vybrat si můžete z velkého množství druhů a barev. Odstíny
se totiž mohou lišit podle oblasti a také hloubky, z jaké se těží.
Přírodní kámen nabízí široké uplatnění nejen na zahradách,
venkovních terasách, ale je stále oblíbenější i v interiéru.
Firma Garden Stone na trhu uplatňuje zkušenosti
ze své již 12-ti leté praxe. Zákazníkům nabízí široký
výběr dlažeb, obkladů, šlapáků na cesty, štěrků,
kačírků, ozdobných valounů, kamenů na zídky
nebo velké kusové kameny vhodné na skalky.
„Klienti u nás najdou opravdu vše - včetně poradenství a profesionální stavební chemie,“ říká
obchodní zástupce ﬁrmy David Mazák. „Pokud se
rozhodnete, že by se vám líbil obklad z kamene
v předsíni nebo na fasádě domu, či zatoužíte
po novém chodníčku na zahradě, žádný problém. Podle vzorníků vybereme a doporučíme
vhodný materiál, poradíme pracovní postup a také
dodáme kvalitní lepicí a spárovací hmoty. Pokud
si někdo na práci netroufne sám, rádi doporučíme
i naše osvědčené ﬁrmy, jež zakázku provedou.“

Eva Škvorová
fyzioterapeut
PRIVAT:

Sluneční 173
Všestary 251 63
Tel.: 323 641 727
Mob.: 605 561 878
E-mail: skvorel@seznam.cz
PROVOZOVNA: Hlavní 365, Světice 251 01

Spolupracujete i s architekty?
Ano, a to s bytovými i zahradními, kteří nás
seznámí se svými záměry a my doporučíme
vhodný materiál. Ale rádi pomůžeme i zákazníkům
bez konkrétních představ. Lidé se k nám do areálu
mohou přijít podívat a načerpat inspiraci.
Vybudovali jsme zde okrasné jezírko s malým
vodopádem. Nechybí ani skalky, chodníčky,
schody, různé dlažby, zídky…
Pokud se zákazník rozhodne pro kamennou
dlažbu, na co je třeba pamatovat?
Jestliže jde o dlažbu venkovní, doporučíme vám
druhy kamene, které tolik neabsorbují vodu. Ta
totiž může kámen postupem času narušit a zničit.
Ale pokud si zákazník přece jenom přeje nějaký
druh, který se ven nehodí, i to jsme schopní
vyřešit. A to pomocí účinných impregnací a spárovacích hmot, které jsou u nás také v prodeji.
Co se týče dlažby v interiérech, tak je vhodné
volit druhy s rovnějším povrchem, aby na něm
mohl stát například stůl a také aby šla podlaha

MASÁŽE – REHABILITAČNÍ,
MĚKKÉ TECHNIKY, RUČNÍ LYMFODRENÁŽ
CELÉHO TĚLA I OBLIČEJE

PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO
www.broukal.cz
602 238 849
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Firma garantuje krátké doby dodání
a dostatečné skladové zásoby
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Firma Garden Stone spolupracuje s renomovanými
kameníky, kteří vám na zakázku vytvoří sochy, kamenné
dekorace nebo například erby a domovní znamení.
dobře vytírat. I v tomto případě nabízíme
správné povrchové ošetření.
Zaznamenali jste nějaké novinky
v zahradních úpravách?
Vše opravdu záleží na vkusu jednotlivých
zákazníků. Někdo si přeje přírodnější styl, někdo
zdobnější. Stále oblíbené jsou různé druhy
opěrných zídek, které zahradě dodají osobité
kouzlo. A také kamenná moře, což jsou plochy
vysypané různě barevnými kamínky nebo valouny.
Tyto oblé kameny si mimochodem vyrábíme i sami
v takzvaných „omýlačkách“. Lidé si žádají i velice
krásné a reprezentativní solitéry jako je „zkamenělé
dřevo“, vápencové krápníky nebo zajímavé kameny
z Vietnamu. Opomenout nesmím ani gabiony, které
dodáváme v různých rozměrových variantách.
Je přírodní kámen vhodný
i na stavbu bazénů?
Pracovali jsme na několika zakázkách pro wellnes
centra, kde jsme kromě vlastního bazénu dělali
i okolní dlažby a obklady stěn a výsledek byl
opravdu dokonalý. Má to navíc ještě tu
výhodou, že kamenná dlažba neklouže.
Do okrasných jezírek umíme vyrobit podle
přání zákazníka i fontány.
Odkud dovážíte kámen?
Spolupracujeme s lomy po celé Evropě.
V naší nabídce ale najdete i brazilský kvarcit.
Kámen dovezený z lomu si dokážeme
zpracovat sami a nejsme tudíž závislí na
jiné ﬁrmě. Dodáváme kámen nepravidelný
a formátovaný – a to buď sekaný nebo řezaný.
Ten se navíc liší tím, zda je rovně řezaný
ze dvou stran nebo ze čtyř. Na výběr jsou
i různé tloušťky dlažeb a obkladů.

Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek
Svojšovice 27
251 63 Stránčice
Tel: 323 640 900
Fax: 323 640 966

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

betonárka

BETON Strančice s. r. o.

Areál ﬁrmy Garden Stone – prodej přírodního kamene najdete hned
u hlavní silnice Kutnohorská u druhé hráze rybníka v Louňovicích,
tel.: 725 390 533, www.gardenstone.cz, email: info@gardenstone.cz

Firemní prodejna
■
■
■
■
■

prodej čerstvě pražené kávy GAVIOTA
prodej kávovarů Jura, Saeco, Astoria
široká nabídka kávovarů pro domácnost
kompletní řešení pro gastro provozy a office
odborné poradenství

Firemní prodejna PPG TRADING s.r.o.
Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany
(areál finančního úřadu)
tel.: 323 603 396, mobil: 602 190 523

✁

www.kavagaviota.cz
✁

ŠEK duben-květen

ŠEK duben-květen

platnost od 15. 4. do 20. 5. 2011

platnost od 15. 4. do 20. 5. 2011

SLEVA 1000 Kč
SLEVA
100
Kč
při nákupu dvou balení kávy
při nákupu kávovaru
Tento kupon opravňuje svého držitele ke SLEVĚ 1000 Kč při zakoupení kávovaru značky
Jura, Saeco nebo Astoria ve firemní prodejně PPG TRADING v Říčanech u Prahy nebo
kavárně GAVIOTA CAFE LOUNGE v Praze na Brumlovce. Naši vyškolení profesionálové
vám s výběrem kávovaru rádi pomohou. Slevy na jednotlivých kuponech nelze sčítat.

PPG TRADING s.r.o., Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany u Prahy
tel.: 323 603 396, mobil: 602 190 523, otevírací doba: po-pá 8-17 hod.
GAVIOTA CAFE LOUNGE, Vyskočilova 2/1100, 140 00 Praha 4 - Michle
mobil: 725 360 878, otevírací doba: po-pá 8-20 hod., so-ne 10-18 hod.

✁

Tento kupon opravňuje svého držitele ke SLEVĚ 100 Kč při zakoupení dvou balení kávy
GAVIOTA ve firemní prodejně PPG TRADING v Říčanech u Prahy nebo kavárně GAVIOTA
CAFE LOUNGE v Praze na Brumlovce. Slevy na jednotlivých kuponech nelze sčítat.

PPG TRADING s.r.o., Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany u Prahy
tel.: 323 603 396, mobil: 602 190 523, otevírací doba: po-pá 8-17 hod.
GAVIOTA CAFE LOUNGE, Vyskočilova 2/1100, 140 00 Praha 4 - Michle
mobil: 725 360 878, otevírací doba: po-pá 8-20 hod., so-ne 10-18 hod.

