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Jsou lidé, pro které je důležité, jakou mají věci
cenu. Dost dlouho jsem mezi nimi pracovala.
Na Zápraží jsem se vrhla, abych hledala 6-7
u všeho spíše hodnoty. Ty pravé hodnoty, pro
které stojí za to tady žít a usilovat o zlepšení 9
tohoto regionu, s vámi už rok poznáváme na
stránkách našeho měsíčníku. Co všechno jste
si mohli přečíst? Třeba manželé Martina 10
a Vladimír Kořenovi, angažovaní občané
Říčan, nám prozradili, kde hledat unikátní 11
živočichy a rostliny, manželé Glaserovi (animátoři a výtvarníci) si zavzpomínali, jaká byla
práce pro Petera Gabriela či Jana Švankma- 13
jera. Mistr Josef Suk, nerozlučně spojený s kulturou na Štiříně, mimo jiné poradil, kdy a jak
začít s hrou na housle. Manželé Heřmánkovi
se s námi podělili o to, jak funguje jejich pětičlenná rodina v trojúhelníku Praha, Říčany
a Jevany a sociolog Jan Hartl nám statisticky
nahlédl do duše obyvatele kraje za Prahou.
Vypátrali jsme pro vás kořeny mukařovského
a čestlického kostela či ondřejovské hvězdárny, začali jsme mapovat historii domů číslo
popisné 1, v tom očekáváme vaši pomoc.
V rubrice Žijí mezi námi jsme poznali místní
Finku, Američanky, Francouzku, Itala, Řeka
či Slováky, jejichž očima jsme pohlédli na nás
Čechy - malicherné, bojácné, ale i kreativní
a srdečné. Stránky pro mladé Nanečisto fungují jako zeď nářků i tužeb náctiletých našeho
regionu. A stránky pro drobotinu pomohly dát
o sobě vědět mnoha mateřským a rodičovským
centrům. K našemu časopisu také neodmyslitelně patří fejetony botanika Václava Větvičky
či vtipně podané rady fyzioterapeutky. Vše
najdete v archivu na www.zaprazi.eu. Je toho
hodně, o čem ještě nepíšeme, pomozte nám
a napište to za nás. Co se děje, bohužel neděje
nebo dít bude ve vaší obci, organizaci,
škole…
Jsme tady, protože nás čtete. A protože
tím pádem máme inzerenty, díky nimž dostá- Štěstí se nedá koupit. Tady je. Syn šéfredaktorky Zápraží, jehož narozením oslavila
váte časopis zadarmo. Vymysleli jsme pro ně roční výročí časopisu. Další více či méně tradiční fotografie svých ratolestí nám posílejnemotivační soutěž - po každém vydání vyhod- te na adresu redakce. Do konce května soutěžíte o poukaz na tábor Hryzely pro dítě ve
notíme po obsahové i formální stránce nejzda- věku 6-14 let (více jsme psali v únorovém čísle).
řilejší inzerát a ten zdarma uveřejníme ještě
jednou.
A co vás čeká v tomto čísle? Malý muž
s velkým knírem, úspornou mimikou a hlasem Tiráž:
Kontakty:
příjemně rezonujícím v hloubkách, to je Petr ZÁPRAŽÍ časopis pro občany Ladova kraje a okolí, Telefon: 323 602 525,
Spálený, který nám se svou ženou Miluškou Průhonicko, Kolovraty a Uhříněves. Původní název redakce: 774 780 037,
PATRIOT. Číslo 5/2008, vychází 15. 5. 2008
e-mail: redakce@zaprazi.eu
Voborníkovou dovolil nahlédnout do jejich Vydává
nezisková organizace
inzerce:
774 780 039 - 038
říčanského soukromí. A celá spousta pozvá- MAS Servis Říčansko, o.s. IČO 27028917
e-mail: inzerce@zaprazi.eu
Četnost: Měsíčník
Spojení na grafika: grafika@zaprazi.eu
nek za kulturou i na akce pod širým nebem.
Cena: Zdarma
Ať z něj na nás svítí sluníčko, ale i občas Distribuce:
Česká pošta, na malých obcích hospoda,
zaprší. Přesně tak, jak to má být.
obchod, škola
www.zaprazi.eu
Vaše sousedka
Dita Fuchsová
Šéfredaktorka Zápraží
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straně: Jakub Tabery

Evidence u Ministerstva kultury ČR pod číslem
MK ČR E 17548 (PATRIOT MK ČR E 10604)
Redakce: Říčany, Masarykovo náměstí 17/6,
PSČ 251 01
Šéfredaktorka: Dita Fuchsová.
Redakční rada: Michal Bregant, Zdeněk Černovský,
Petr Hněvsa, Petr Chára, Jiří Káš, Vladimír Kořen,
Daniel Kvasnička, Magdalena Kvasničková, Marta
Nováková, Petra Nyklová, Jiří Pittermann, Ivana
Remková.
Grafik a fotograf: Jakub Tabery
Fotografie v tomto čísle: Archiv, autoři článků, Jiří
Káš, Daniel Kvasnička, Jakub Tabery

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

Náklad 21 000 výtisků
Technická redakce a výroba: Nakladatelství Jalna
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.
Uzávěrka dalšího čísla pro inzerci 5. 6. 2008
a pro texty 4. 6. 2008
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Dění kolem nás
CO SE DĚJE V ONDŘEJOVĚ
Zprávy z SKC Ondřejov
Ve čtvrtek 17. 4. měli návštěvníci možnost
vyslechnout povídání o Japonsku. Naďa
Karlická ho se svým manželem navštívila
hned třikrát a tato země jí doslova učarovala, dokonce se naučila i japonsky. Nezažila
Japonsko jen jako turistka, ale poznala
opravdový, běžný život Japonců. Při svém
povídání ho srovnávala s životem v Česku
(který z tohoto srovnávání vyšel v podstatě
velmi dobře) a vtipně ho kořenila svými
osobními zážitky a veselými omyly, které
vyplynuly z rozdílné mentality a různých
zvyků. Návštěvníci mohli také poznat složitost oblékání kimona, prohlédnout si fotografie i výstavku s vějíři, origami, japonskými látkami, knížkami a také různými
oblíbenými japonskými pochutinami,
například cvrčky v medu. Návštěvníci

mohli některé pochutiny také ochutnat.
V současné době své zážitky sepisuje do
krátkých povídek a, jak nám potvrdila, chystá další dvě taková setkání.
Jana Slavíčková

možná znáte z obrázků o klasické józe, ale
není přísná a důsledná ve filozofii a pravidlech, které klasická jóga vyžaduje. Je to
cvičení a jógou se může stát tehdy, když vás
zajímá více. Je zaměřena na harmonii těla
a mysli, rozvoj fyzických a psychických
schopností, odbourání stresu a napětí.
Hathajóga je ucelený systém tělesných cvičení k harmonizaci těla, mysli i jemných
energií. Obsahuje zejména cviky s výdržemi (usány), dechová cvičení (pránájáma),
a očistné techniky (krijá), mudry (spojení
prstů), mantry (zpěv slabik), bandhy (tělní
zámky). Cvičením hathajógy ovlivňujeme
i činnost vegetativního systému.

Jóga v Ondřejově
Na 8. června od 9 do 11.15 jsme připravili
akci tématicky zaměřenou na dva směry
jógy - power jógu a hatha jógu. Lektorem
bude propagátor jógy Václav Krejčík.
Akce je vhodná pro ty, kteří chtějí s jógou
teprve začít nebo zjistit, zda by byla pro ně
vhodná.
Powerjóga je příjemná, klidná, pohodová.
Nepotřebuje téměř nic, jen Váš dech, vědo- Sportovně kulturní centrum v Ondřejově,
mé řízení a kontrolu těla. Powerjóga je styl www.obecondrejov.cz, 777 668 212.
cvičení jógy, který využívá pozice, které

ČISTÍRNY OV V LADOVĚ KRAJI
V současné době v Ladově kraji (především
v oblasti sdružení obcí Region-jih) funguje
s různou účinností řada starších i zcela
nových Čistíren Odpadních Vod (zkratka
ČOV). Téměř zcela nové ČOV jsou
v obcích Kunice, Mirošovice, podstatně
starší jsou ve městě Mnichovice a v obci
Strančice. Důležité je, aby fungovaly podle
vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a příslušného nařízení vlády č. 61/2003
Sb., tzn. splňovaly příslušné imisní limity
znečištění toku. Podle dalšího vládního nařízení č. 71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci
původních druhů ryb a dalších živočichů
jsou přítoky střední Sázavy, mezi které
patří Mnichovka, zařazeny mezi vody lososovité. Toto zatím bohužel o Mnichovce,
která protéká centrem Mnichovic, neplatí,
protože na ní došlo k řadě havárií při větších deštích, kdy jsou vyplavovány odpadní
kaly z bývalého rybníka Dolejšák ve Strančicích, který slouží jako dočišťovací nádrž
ČOV Strančice.
K tomu, aby ČOV fungovaly podle výše
uvedených zákonů a vládních nařízení, jsou
nutné pravidelné kontroly České inspekce
životního prostředí (ČIŽP). Tyto kontroly
mohou probíhat i zcela neohlášeny (může
o ně požádat jak jednotlivý občan, starosta,
zastupitelstvo, občanské sdružení apod.),
o jedné z nich informoval vedoucí Veřejných služeb města Mnichovice p. J. Čánský

(článek vyšel v městském časopise Život
Mnichovic č. 3/2008, více na
www.mnichovice.info).
Přepadová kontrola na ČOV
v Mnichovicích
V březnu provedla Česká inspekce životního prostředí neohlášenou kontrolu ČOV
v Mnichovicích. Tato kontrola je ze strany
státu prováděna opakovaně přibližně vždy
po roce a zaměřuje se jednak na kvalitu
vypouštěných vod a technologickou kázeň
při čištění. Na ČOV v Mnichovicích nebylo
zjištěno žádné porušení předpisů a výsledek
kontroly lze shrnout slovním spojením „bez
závad“.
Pro ilustraci stavu kvality vypouštěné
vody: voda přitékající tokem vykazuje již
vizuálně značné zakalení oproti vodě
„ředící“ recipient (Mnichovku) od nátoku
z ČOV. Přesto technologie čištění vod na
ČOV v Mnichovicích neřeší odbourávání
některých rozpuštěných látek (dusičnany
a fosfáty). Proto se ani se současným, vcelku uspokojivým stavem, nesmiřujeme
a v souladu s evropskou legislativou je připravována významná modernizace mnichovické ČOV tak, aby do roku 2013 splňovala
ty nejpřísnější evropské předpisy.
To, co nás občany Mnichovic trápí, je havarijní stav ČOV Strančice, ze které v současné době odtékají odpadní vody bez čistění.
V současné době se tam staví nová ČOV,
ale přesto by se při této stavbě měly dodržo-

vat podmínky stanovené ve stavebním povolení, nelze mít v provozu pouze jednu balenou ČOV, jak bylo zjištěno při neohlášené
kontrole provedené ČIŽP. I když bude
nová ČOV ve Strančicích uvedena, po přísných kontrolách, do provozu bude nutné
provést vyčištění rybníka Dolejšák, revitalizaci údolí strančického potoka, ale i Mnichovky a vodní nádrže „Královské jubilejní
sady a letní koupadlo“, což je současná znečištěná vodní nádrž Koupadlo, která byla
vybudována právě před 100 lety Okrašlovacím spolkem v Mnichovicích.
RNDr. Jiří Mareš
šéfredaktor ŽM

Vyčištěná odpadní voda vytékající z ČOV
Mnichovice

DOBROBAZAR V ČESTLICÍCH
Na farní zahradě v Čestlicích se v neděli
15. 6. od 9.30 do 16.00 koná Dobrobazar ve
prospěch starých lidí. Myšlenka na uspořádání akce vznikla v novomanželské domácnosti, kde se sešlo víc věcí dvakrát. Jedna
z organizátorek, Kateřina Pisková, odpovídá, jak bude vypadat letošní Dobrobazar.
„Dni konání předchází velmi náročná sobota, kdy je potřeba vše nachystat a ocenit.
Jsme proto rádi, že se přihlásili noví

pomocníci. V 12.00 proběhne aukce, v 11,
ve 13 a v 15 hodin dojde ke slosování tomboly. Chystáme program pro děti, k dispozici je občerstvení a příjemnou hudební produkci zajišťuje farní kapela Mysfary.
Kde a do kdy předměty určené k prodeji přijímáte?
Věci sbíráme až do 14. 6. na faře, po dohodě s paní Šubrtovou (telefon 737 741 789).
Pozor přijímají se pouze věci zachovalé

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

a funkční! Ze šatstva jen dětské oblečení.
Každý rok osloví organizátoři mezi domovy
důchodců několik potenciálních příjemců,
ti si rozmyslí, zda se zúčastní výběrového
řízení a podají projekt. O příjemci výtěžku
z letošního ročníku se rozhodne do 19. 5.
Renata Skalošová
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Dění kolem nás
POCHOD KRAJINOU
BARONA RINGHOFFERA
kilometrů, a proto byl pochod
zpestřen deseti zastaveními
během trasy. Na každém odpočívadle vítali účastníky pochodu skauti a žáci zdejších
základních škol. Pořadatelem
akce je Svazek obcí Ladův kraj
a pivovar Velké Popovice,
k organizaci také přispěl Klub
českých turistů ŘíčanyRadošovice, skaut Říčany
a Kamenice a ZŠ Mirošovice
a Kostelec u Křížků a gymnastický oddíl Kamenice.

Třetí ročník turistického pochodu Krajinou
barona Ringhoffera proběhl v sobotu 19.
dubna. Naučná stezka se startem v Mirošovicích přivítala přes tři stovky účastníků
(což je rekordní číslo), z nichž někteří se
vydali na trasu pěšky, jiní na kolech. Cíl
trasy v obci Kamenice je vzdálen dvacet dva

Letošní počasí již tradičnímu
pochodu příliš nepřálo, účastníci se museli vypořádat s přeháňkami a drobným deštěm. Mnozí si prošli
i exkurzní trasu v pivovaru Velké Popovice.
V cíli již peloton účastníků mírně prořídl,
přesto celých dvaadvacet kilometrů urazilo
131 účastníků pochodu, a ti byli také odměněni malým dárečkem.

Turistická cesta Krajinou barona Ringhoffera je výjimečnou procházkou v okolí Prahy. Nabízí nádherné výhledy na přírodní
park Velkopopovicko a do krajiny Posázaví. Součástí je i cesta alejí k hrobce rodiny
Ringhofferů, prohlídka kostela s rotundou
a židovského hřbitova v Kostelci u Křížků
a další zajímavosti. Pochod připomíná
významného průmyslníka 19. století, který
měl dominantní vliv na krajinu v okolí Velkopopovicka a Kamenicka. Baron František
Ringhoffer, majitel strojního impéria na
pražském Smíchově a představitel tehdejší
společenské elity, založil pivovar ve Velkých Popovicích a řadu dalších podniků
jako měděný hamr, pilu, cihelnu, mlékárnu. On a jeho rodina s velkou péčí udržovali
krajinu, vysazovali aleje, upravovali cesty
a okolí svých rezidencí zámku Štiřína
a zámku Kamenice. Dodnes je tato jejich starost o krajinu patrná.

ŠTÍHLICE SLAVÍ 650 LET

DALŠÍ POCHODY

V sobotu 14. června vás od 10 hodin ve Štíhlicích čeká řemeslný jarmark, biskup Václav
Malý vysvětí prapor obce, představí se skupiny scénického šermu a tance, své umění předvedou hasiči, můžete si zkusit lukostřelbu a vrhání nožů, nebude chybět ohňostroj. Vše
bude zakončené taneční zábavou, hraje skupina Nominativ z Kostelce n.Č.l.
Více na www.stihlice.cz.

Posázavským kaňonem s výstupem na
Medník 24. 5.

S MIKEŠEM 24. KVĚTNA DO POHÁDKY
Letos už počtvrté můžete s námi projít
cestu, na kterou se vydal mluvící kocourek
Mikeš, když rozbil babičce hrneček a chtěl
vydělat na nový. Start je 24.5. od 9:30
v Hrusicích. V tomto slavném rodišti Josefa Lady v Hrusicích je pro Vás připravena
Procházka po Pohádkových Hrusicích
spojená se soutěží. Dozvíte se, kde bydlel
Mikeš, kozel Bobeš, vodník Brčál nebo kde
strašil Mulisák se svým synkem Bubáčkem.
V Hrusicích bude také Den otevřených
dveří v Památníku Josefa Lady. Když
dojdete do Mnichovic na náměstí, kam chodil kocour Mikeš s Pašíkem na pouť , můžete se s těmito pohádkovými postavami potkat.
Čeká na Vás akce Mnichovické kramaření
s bohatým kulturním programem, soutěžemi, stánky s dárky a dobrotami.
Zároveň bude v informačním centru pro každé
dítě připraven malý
dárek. Na další cestě
potkáte husopasky, které
Vám nabídnou chutné
buchty, u pasáčků na struhařovské pastvině se
můžete opéct buřty. Přes
Klokočnou, Tehov a Svě-

tice dojdete do cíle cesty v Říčanech. Tam
Vás čeká další „ladovské překvapení“. Přenesete se do doby před sto lety a může si
vyzkoušet jaké to je točit káču, vozit se na
trakaři nebo podojit krávu. Na této akci
nazvané Dětské hrátky o století zpátky
budou vylosovaní výherci razítkovací hry,
která Vás bude provázet celou cestu.
Další informace na www.laduv-kraj.cz
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Dana Grossová

Nejzajímavějším z celého dlouhého toku
Sázavy je část mezi Jílovím a Pikovicemi,
kde úzký kaňon se zeleným Medníkem svírá
vody řeky Sázavy. V r. 1914 až 1924 byla
na levém břehu pod Medníkem vybudována
Posázavská stezka Klubem ČSL turistů.
Medník Je významnou lokalitou jediného místa u nás výskytem liliovité byliny Kandíku. Můžeme zde pozorovat, že Medník
patřil k místům, kde se také dolovalo zlato.
Na vrcholu může každý turista zaznamenat
do vrcholové knihy svoji účast. K velkým
zážitkům patří i jízda vlakem. Co všechno
můžete ještě vidět na této vycházce, to už je
na vás. Stačí, když si zakoupíte jízdenku
Říčany - Praha Vršovice - Petrov a něco dobrého do batohu. Po celou dobu vycházky
vás bude doprovázet průvodce
KČT Říčany.
Trasa: Petrov, výstup na Medník, Klimentova vyhlídka, Raisova vyhlídka a Kamenný přívoz (15km).
Odjezd vlakem ČD Říčany v 7:52, Praha
Vršovice v 8:25.
K pramenům Rokytky 31. 5.
Start: V 7 - 11 hodin. ZŠ Říčany, Bezručova
94, na červené turistické značce nad nádražím ČD Říčany.
Trasy: 6, 12, 16, 25, 28 a 38km.
Cíl: Staré koupaliště Radošovice.
Za KČT Říčany:
František Znamenáček
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Rozhovor

CO VYCHOVÁVÁ MILUŠKU VOBORNÍKOVOU
A PROČ SE PETR SPÁLENÝ MÁLO USMÍVÁ
Na tuto uměleckou manželskou dvojici jsem
dostala tip jako na nadšené a spokojené
Říčaňáky. Je to pravda. Stejně jako že je
Petr Spálený „jen obyčejný muž“ a jeho
žena milá a usměvavá. Jak dlouho vlastně
žijí v Říčanech a proč se pro život tady rozhodli?

Jak jste našli tenhle dům?

MV: „Náhoda, známí Petrovy maminky
potřebovali dům prodat. Vypadal hrozně,
ale Petr byl zapálený do Říčan, chtěl pryč
z Prahy, která pro něj byla jeden velký Václavák. Přistoupila jsem na to, dodnes si
pamatuji, jak jsem seděla na úplně rozbořeném prahu a brečela jsem. Neměli jsme se
PS: „Za dva roky to bude už 30 let. Tenhle stavěním žádné zkušenosti, nevěděli jsme,
kraj jsem měl rád od dětství. Často jsme co nás čeká…“
sem jezdívali hlavně v létě na Jureček, do
Louňovic a na jevanské rybníky. Jsou tu Jste kutilové a zahrádkáři?
v okolí krásné lesy, kterými rádi chodíme.
Tam máme chatu. I když jsem se v Praze PS: „Kutil ani zahrádkář nejsem, nikdy
narodil a žil tam polovinu života, cítil jsem, jsem na to neměl čas, ani talent. Jsem pyšný
že chci někam blíž k přírodě. Bývalo tady pouze na jednu rostlinu na zahradě, je to
tehdy velmi příjemně, protože tu byl malý strom ginko biloba, který jsem zasadil,
provoz a čistý vzduch. Této výhody jsme když se nám narodila dcera Barbora. Byl to
bohužel pozbyli vzhledem k současné situa- původně jenom takový tenký proutek, ale
ci na silnicích a ulicích města. Dnes je tu vyrostl strom, který musím každý rok tromnohonásobně větší provoz včetně kamio- chu prořezat, aby nevrostl do pokoje. Pamanů. Ale v každém případě jsem tu doma.“
tuji se matně na doby, kdy jsme měli pár
záhonů a dokonce skalku.“
MV: „Upřímně, z Prahy se mi moc nechtělo, ale když jsem viděla Petrovo nadšení, MV: „Kutilka nejsem a zahrádkářka stále
souhlasila jsem. Teď, když se vracíme ze začínající. Dokud jsme měli Blacka, nevyzájezdů, ale i z Prahy říkáme: zlatý Říča- držely ani záhonky, ani kytky v truhlíku.
ny.“
Teď se snažím občas něco zasadit, ale žádný
Mičurin nejsem.“
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu

Jak hodnotíte kulturní život v našem regionu?
PS: „Přestože je do Prahy za kulturou blízko, myslím, že region na tom není nijak špatně. Je možné navštívit výborné koncerty na
Štiříně, někdy i v Říčanech, je tady
muzeum, galerie, knihovna i dobrá Lidová
škola umění pro děti. Pořádá se tu spousta
různých akcí.“
MV: „V MKD Labuti funguje divadelní spolek Tyl, několikrát do roka tady koncertují
děti z Lidušky, bývají tam vánoční koncerty, taneční skupiny.“
Dcera Petra Spáleného Pavlína Wolfová má
pořad Děti vám to řeknou - čemu vás naučily vaše děti?
MV: „Mě Barborka naučila v každém životě něco jiného nejprve to bylo kojení a plíny, když jsem si zvykla a konečně vše uměla, začalo najednou další období a zase jsem
se musela učit další věci. Dnes je jí 26 let
a já se učím být bez ní.“
PS: „Pamatuji si, jak jsem si v Jevanech oholil knír, protože jsem si řekl, že si jej oholím, až tu nebudu Rusové, a naše Bára se
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usedavě rozplakala a utekla, protože jsem K jaké své písničce máte nostalgický vztah?
pro ni byl cizí člověk. Takže na protest Báry
jsem jí vyhověl a nechal si knír narůst.“
MV: „K té první, kterou jsem zpívala
v Semaforu s Jiřím Grossmannem - PupákoMV: „Děti nás učí nás, ať se vrátíme na va píseň lásky.
začátek a učíme se pokoře. Zhatí vám plány
a srazí hřebínky, nebo vám řeknou, co si Mají dnes smysl divadla, která byla slavná
myslí. Dítě si nebere servítky, natož vaše v minulém století, jako třeba Semafor?
vlastní, takže to člověk dostává sežrat. Tím
se navzájem vychováváme.“
PS: „Po 89 roce jsem dělal se Šimkem písničky, Fousek dělal texty a já muziku,takže
Jakou hudbu posloucháte?
jsem tam několik let byl. Tato několikaletá
epizoda vlastně ale nebyl Semafor. Zato
PS: „Nejraději poslouchám starou hudbu Miluška do pravého Semaforu nastoupila
z období baroka Rameau, Lully, Handel, v osmnácti, ještě zažila Jiřího Šlitra, Jana
Purcell, Monteverdi a další. Vlastně ji sbí- Roháče."
rám, především vokální hudbu a opery. Ale
nevadí mi ani jazz a blues.“
MV: „Občas se tam chodím dívat na jejich
MV: „Takovou, co zrovna zní v pokoji nové premiéry. Mám ráda Jitku Molavcou Petra. Je tady spousta muziky různého vou, pan Suchý v ní našel úžasného partnedruhu a každý příchozí si může vybrat.“ ra, je všestranná herečka, komička i zpě.
vačka... Když oni dva a kapela mají předJe váš manžel jen obyčejný muž, jak to zpívá stavení, cítíte z toho starou suchovštinu.
v jedné ze svých písní?
Osobitost Jiřího Suchého s Jitkou je nevymazatelná.“
MV: „Naštěstí je obyčejný chlap, až na to,
že má své přednosti, které každý nemá. Je Dnes jsou ta divadla závislá na dotacích…
to neměnný chlap, pořád se chová stejně,
nic nedělá tak, aby to bylo výhodné pro něj. PS: „Já jsem byl celý život na volné noze,
Proto s ním žádný manažer nevydržel, pro- žádné dotace mi nikdo nedal, tento kapitatože si dělal co chtěl.“
lismus jsme žili už za komunismu. Takže,
když jsem měl rýmu a nemohl zpívat, byl
PS: „Kdysi mi chtěli naordinovat, že bych jsem na suchu. Dotace do lehké hudby se
měl vystupovat v námořnickém tričku nedávají. V tom se shodli komunisté i kapis čepičkou... Já pro ten šoubyznys vlastně talisti."
nemám tu správnou povahu. Ani do toho
aparátu se neumím bezdůvodně usmívat. Co Vás čeká v následujících měsících?
Musel bych si dát do huby nějaký klacek.
Občas mi říkali: Vy jste takový smutný, ale PS: „V květnu začíná sezóna Open Air konjá se směji uvnitř, strašně moc se bavím. certů, což znamená hraní na čerstvém vzduVím, že pro mé povolání je to nedostatek, chu. To mám rád. Pár festivalů, amfiteátrů,
nicméně ho dělám 40 let.“
náměstí, Sázava fest, Výstaviště a tak dále.
Mezitím ještě s kapelou zkoušíme nový proMV: „Nemáš milenky a já nejsem dvakrát gram k vydání mého nového alba Bylo fajn,
rozvedená, proto nikoho nezajímáme. A na které vyšlo koncem února. Takže prázdnito jsem pyšná.“
nového volna bude během léta hodně
málo.“
PS: „Zato ty jsi tancující a usmívající se děvče…“
MV: „Proto jste mě vzali do kapely.“

Dita Fuchsová

Zápraží, které Milušku dohnalo k slzám

Dcery Pavlína a Johana

S dcerou Barborou

MĚKS V ŘÍČANECH
21.5. 19:30 Lyra da Camera
Koncert z cyklu KPH
28.5. 19:00 ALI-BABY a mnoho loupežníků taneční vystoupení
JO-JO-EFEKTU Alice Bardové

29.5. 18:00 ALI-BABY a mnoho loupežníků taneční vystoupení
JO-JO-EFEKTU Alice Bardové
4.6. 19:30 Koncert ŘKO
Vystoupení Říčanského komorního
orchestru

12.6. 17:30 Absolventský koncert
ZUŠ Říčany
Na závěrečném koncertě školy uslyšíte
absolventy z I. i II.stupně ZUŠ Říčany
www.kultura.ricany.cz

JARNÍ KONCERT
ŘÍČANSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR připravil pod profesionálním vedením dirigenta Pavla Chovance na středu 4. června
19.30 v 19,30 U labutě za podpory MěKS
v Říčanech Jarní koncert.
K jarní atmosféře jistě patří lyrika Josefa
Suka i impresionismus Velkého hudebního
revolucionáře a novátora Debussyho, bohéma z pařížského Montmartru. Hudební
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu

večer obohatí sólem harfenistka Lydie Härtelová a zpestří ho jistě i další sóla. ŘKO
uvede též Mozarta, Bacha, Martinů a další
hudební velikány.
Ing.Jiří Černý
(na snímku z archivu
FOTO O&M Říčany Olgy Ďurencové)
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IVECO- KONTEJNER

CAT 302,5C

PRÁCE VÝKONNÝM MINIBAGREM
- BAZÉNY
- PLOTY
- KANALIZACE
NABÍDKA KONTEJNEROVÝCH SLUŽEB
- PÍSKY
- ŠTĚRKY
- ODVOZ HLÍNY

VESELÝ PETR 7 2 2 0 5 5 0 3 0
731 167 251
ŘÍČANY

MALÍŘI
LAKÝRNÍCI
TAPETÁŘI
ŽALUZIE

CHCETE PRODAT NEBO
PRONAJMOUT VÁŠ DŮM, BYT ČI
JINOU NEMOVITOST ?
OBRAŤTE SE NA NÁS A MY
PŘEVEZMEME VAŠE STAROSTI.

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

Milan Rožníček
323 665 276
602 365 258

ZALOŽENO 1991
PŘIJEDEME
PORADÍME
NAFOTÍME
INZERUJEME
PRODÁME
1) Říčany u Prahy, Smiřických 15,
tel.: 323602985, mobil: 603420770
2) Praha 4-Nusle, Táborská 41,
tel.: 241400132, mobil: 737907671

234 900

www.fiat-krenice.cz

Autocentrum ROŠKOTA - JANOUŠEK s.r.o.
Křenice 101, 250 84 Praha - východ
tel.: 323 605 313–6, tel./fax: 323 603 646
www.fiat-krenice.cz, e-mail: fiat.krenice@seznam.cz

Otevírací doba:
Po–Pá 7:00–18:00
So 8:00–12:00

Sport
MNICHOVICKÉ NÁMĚSTÍ ZAPLNILA HORSKÁ KOLA
přírodním parkem Velkopopovicko, podél
řeky Sázavy, stoupáním na Ondřejov a technickým sjezdem k Jevanským rybníkům,
dále po vrstevnici na Klokočnou a polní cestou do cíle do Mnichovic. Vítězem závodu
PowerBar MTB Posázavím se stal Martin
Horák. V závěru trasy předjel druhého slavného silničního profesionála Jana Hrušku
a třetího Tomáše Vokrouhlíka. Čtvrtý přijel s odstupem bývalý mistr Evropy v cyklokrosu Martin Zlámalík, který loni zvítězil
celkově v celé Galaxy sérii. V kategorii žen
zvítězila Ilona Bublová před Ivanou Loubkovou a Karolínou Stolařovou. Mezi muži
40 -49 let zvítězil ředitel závodu a hlavním
organizátor Petr Šimera.
Zpočátku udával tempo dvojnásobný vítěz
tohoto závodu a v posledních letech náš nejlepší maratonec ve Světovém poháru jistebnický Ivan Rybařík. Pak odpadl z vedoucí
čtveřice a do cíle dojeli jeho partneři společně v první skupině a rozdělili si mezi sebe
místa na stupních vítězů. Ivan ze 4. místa
zabloudil a propadl se dozadu.
V Mnichovicích patřil první květen všem
závodníkům a příznivcům horských kol.
Konala se zde akce PowerBar MTB Posázavím 2008, která byla pilotním závodem
Galaxy série. Závod byl určený všem, kteří

JARNÍ CENA
TWISTU
Úžasnou a dynamickou atmosféru zažila
stařičká říčanská sportovní hala v sobotu
12. dubna. Konal se zde již 6. ročník mezinárodní soutěže v akrobatickém rokenrolu,
a to v kategoriích: děti, „Céčko“ a formace.
Celkové výsledky jasně hovoří o perfektní
připravenosti domácího Twistu Sokola Říčany.
V kategorii děti bodovali Karel Michalička
s Veronikou Klimentovou a ve formacích
pak: Pink, Tequila a Crazy Boogie. Celkovou výsledkovou listinu naleznete na:
www.csar.cz
PH

rádi jezdí na horských kolech (široká
veřejnost, hobby i sportovní jezdci).
Sešlo se více než 800 závodníků, kteří byli
připraveni zdolat trasu cca 50 km s převýšením do 800 metrů nad mořem. Trasa vedla

Text/foto: JK

ČEŠI OPOUŠTÍ
ELITNÍ DIVIZI

SOKOLSKÝM
"NAZDAR"

V sobotu 19. dubna hostil říčanský rugbyový stadion utkání českého národního týmu
s Ruskem. Rusko svou moderní hrou lehce
přehrávalo český tým 49:3. Do první půle
se mu podařilo položit tři pětky a tím naznačilo, že poslední výsledy z českého území
už zapomenulo. Rusko vyhrálo na našem
území v rámci ME divize A vůbec poprvé.
Po změně stran přestával český tým stačit
fyzicky náročné hře a inkasoval další body.
Češi se nedokázali dostat do souvislého
tlaku a díky dobře organizované obraně soupeře se nedostali ani do jedné slibné šance.
Francouzský trenér Claude Sorel připravil
v tomto cyklu Rusko výborně, tak není padesáti bodový zisk žádná náhoda.
Český tým tedy opouští elitní Divizi A, po
třech dvouletých cyklech a sestupuje do
Divize 2A. ME Divize A Česká republika Rusko 3:49 (0:20).
JK

zahájil v sobotu 19. dubna župní sokolskou
akademii starosta Sokola ŘíčanyRadošovice pan Ing. Petr Kubeš. Před naplněným hledištěm říčanské sportovní haly
předvedli své dovednosti:
TŠ Twist Sokol Říčany pod vedením Jiřího
Boháčka, rodiče a děti s ukázkou cvičební
hodiny, mladší žactvo + předškolní děti se
skladbou Večerníček, atletický oddíl, předškolní děti s nářadím, mladší žactvo na trampolíně, žákyně, ženy s kužely a Šibřinkovým předtančením pod názvem Motýli,
HIP HOP Sokolu Strančice pod vedením
Alice Bardové. V průběhu akce byly vyhlášeny ceny pro nejlepší děti ze stran sportovců, cvičenců a mladých „výtvarníků“, kteří
celou akci osvěžily tématickými obrázky.

Autory fotografií a textů jsou Jiří Káš a Petr Hněvsa

PH
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Větvičky zámeckého parku ve Štiříně
ROZKVETLÝ ŠTIŘÍN
Kolik ono už to bude let….?
Pracoval jsem tehdy na detašovaném pracovišti Botanického ústavu tehdejší Československé akademie věd v Černolicích. To
místo určitě všichni znáte - anebo alespoň
vy, kteří jste sledovali Pojišťovnu štěstí.
Ten venkovský domeček, to byl domeček
rodiny Stivínovy a přilehlá zahrada, 10 ha
velká, byla od roku 1954 součástí zmíněné
ČSAV. Zprvu se jí říkalo Stanice alpinek; to
proto, že paní Stivínová kdysi sama nabídla
svůj objekt, v němž rodina provozovala
zahradnictví, nově vznikající akademii a její
průhonické Geobotanické laboratoři. Paní
Stivínová v zahradě dožila a po ní tu pokračoval jako vedoucí oné „stanice“ její syn
Karel. A jezdil sem její vnuk, bohem nadaný
muzikant Jiří, a batolily se tu jeho a jeho
manželky Jitky čtyři děti. A někdejší batolata, dnešní dámy Zuzanu i Markétu Stivínovy
určitě znáte také.
Od roku 1975 jsem v této zahradě působil a orientoval ji na záchranné pěstování
ohrožených druhů rostlin. A přejmenoval ji
na Pokusnou a aklimatizační zahradu.
Spoustu kytek, které hrály v Pojišťovně jsem
tu do země kdysi strčil já. A jednou, jak tak
ty kytky strkám do země, přijelo z údolíčka
auto a z něj vystoupili chlapíci, kteří se mi
představili jako pracovníci štiřínského
parku a zámku. A že je posílají z Průhonic,
jestli by se tu nenašla nějaká přebejvající
kytka. To víte, že se našla. ČSAV i zařízení
tehdejšího ministerstva školství byly instituce státní a tak jsme rádi vyhověli. Ve štiřínském parku rostou, dnes už značně velké,
dřeviny, které jsme vypiplali právě v Černolicích.
Tak nějak začala naše dávná spolupráce. Potom jsem se ve Štiříně objevil jako
člen poroty jedné architektonické soutěže
s ekologickým podtextem a viděl neuvěřitelné věci. Seděli jsme nad projekty celé noci,
ale ráno, současně s kuropěním se ozvaly
sekačky a motorové pily. Zahrada pod okny
zámku se hemžila a náletové dřeviny desítky
let nepečovaného parku mizely. Kolem šesté
zrána všechno utichlo, ale jak bylo odpoledne, tak kolem páté, začal rachot nanovo. Až
do tmy. To tehdejší řemeslníci všech možných profesí odložili zednické lžíce, hoblíky,

kleště a fázovky a křísili zdejšího Fénixe.
A on skutečně z popele vstal. To už ale naplno běžela spolupráce s dalšími organizacemi: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví
v Průhonicích předal do štiřínského parku
díky péči a laskavosti ing. Karla Hiekeho
krásné pěnišníky. Rhododendrony a azalky.
Tedy po botanicku je to jedno, všechny patří
do rodu Rhododendron, ale kdysi, kolem
roku 1753 je věhlasný zakladatel systematiky a binomické nomenklatury Karl von Linné, Linneus, rozlišoval. Ty opadavé pokřtil
rodovým jménem Azalea, neopadavé byly
Rhododendron. Azalea od slůvka azaleos,
rozuměj suchý. V zimě tak vypadají. Jsou
bezlisté. Ty stále olistěné zařadil tedy do
rodu Rhododendron - které si ovšem taky
půjčil. V antice se slůvkem rhododendron
označovaly oleandry. Tak se nedivte, že
zahradníci i kytky samy nevědí, kam patří
a jak se jmenujou. Což tedy laický zahradník a obdivovatel jejich květů.
A obdivovat je co. Z Průhonic do Štiřína
byly převezeny stovky vzrostlých keřů, novinek z celého světa i novinek průhonických,
vzniklých péčí tamních šlechtitelů. Přes
1300 keřů obnovilo zahradnickou slávu
Štiřína Jejich výsadby, pod dohledem
ing. Karla Hiekeho, prováděli především
zahradník Jan Černý s Václavem Hrubým
a dalšími spolupracovníky. A povedlo se to
tak citlivě, že štiřínský park bývá označován
jako „malé Průhonice“. Co do počtu odrůd,
kultivarů, jsou oba parky srovnatelné. Doplňování štiřínské kolekce ale pokračuje a tak
v dubnu 2008 získal park opět z průhonického výzkumného ústavu nádherné vzrostlé
pěnišníky, které prosvítily nověji připojené
pasáže parku za Debrným rybníkem. A přibyly i tzv. botanické druhy, původní plané
p ě n išníky, zejména stromovité azalky
(Rhododendron arborescens) ze Severní
Ameriky, budoucí obří pěnišníky největší
(Rh. maximum) ze stejné oblasti, trochu
choulostivé pěnišníky z čínské provincie Jü nan (Rh.callimorphum) a opět ze stejného
místa či čínské provincie Jü-nan pěnišníky
rezavé, Rh. rubiginosum. Oba posledně jmenované druhy patří k velmi raným jarním
druhům.
Pěnišníků, těch botanických, roste na světě

víc jak 800 druhů. V Průhonicích i ve Štiříně, roste jen nepatrný zlomek přírodních
druhů, zato velký počet kultivarů, odrůd,
vzniklých péčí a přičiněním člověka.
Ale vidět je můžete každoročně. Ve Štiříně se každým rokem zhruba v polovině května park otvírá široké veřejnosti pod názvem
Rozkvetlý Štiřín. Letos to bude 18. května
2008.
A k vidění nebudou nejen pěnišníky,
rododendrony a azalky, ale řada jiných nádherných dřevin, pro které se zdejší park
dostal i do nejnovější publikace o našich parcích. Napsal ji pan profesor Ivar Otruba
z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a jmenuje se „101 nejkrásnějších parků“.
Kniha i štiřínský park stojí za prohlédnutí.
Václav Větvička
Svou poradnu má na Štiříně každou
3. středu v měsíci od 3.hodin. Pokud se
nemůžete jet podívat do tamního Atisu
sami, rádi budeme Václavu Větvičkovi
Vaše dotazy tlumočit, když nám je pošlete na adresu redakce.

OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK V JEVANECH
Rodičovské centrum KOLEČKO uspořádalo 19. dubna slavnostní Otevírání studánek
v Jevanech. Ačkoliv předpověď i zatažená
obloha hlásily déšť, počasí se nakonec
umoudřilo a na děti a rodiče, které se vypravili za studánkou, naštěstí moc nepršelo.
Akce byla zahájena na návsi v Jevanech,
kde děti zazpívaly a zahrály na flétničky.
Poté se již všichni odebrali směrem přes
hráz do lesa ke studánce, kde se shromáždili
a vyslechli krátké povídání o studánkách.
Zpěvem a hrou na flétničky přivolaly děti
víly, které studánku odemkly. Pak děti začaly hledat schovaný poklad. Během chvilky
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu

byla nalezena truhlička s překvapením pro
všechny malé výletníky. Šťastné děti odcházely nadšeně zpět dolů do vsi, kde pro ně
bylo připraveno ještě divadelní představení
s názvem "Lesněnka - pohádka z lesního království" v podání Divadla "na cestě".
Další akcí je kurz pletení z pedigu ve čtvrtek 22. května od 20.00 v muzeu hrnčířství
na náměstí Smiřických v Kostelci n.Č.l.
Vezměte si s sebou štípací kleště, rozprašovač na vodu, ručník, jehlici číslo 4 a trpělivost. Cena je 300 Kč, přihlášky na
rckolecko@seznam.cz nebo 608 120 010.
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Kultura
ZÁPIS ŽÁKŮ DO ZUŠ ŘÍČANY
V letošním roce se ZUŠ škola rozhodla
vyhlásit zápis dětí do školního roku
2008/2009 již v červnu, a to 2. - 13. června
od 12.00 - 15.00 hodin v ředitelně školy.
Chtěla bych rodiče upozornit, že možnosti
přijmout žáky do ZUŠ se odvíjejí podle
kapacity školy. Často se setkávám s argumentem, že se studium na ZUŠ platí. To
někdy vede k dojmu, že škola může přijmout libovolný počet dětí, ale to je omyl.
ZUŠ jsou instituce, které financuje stát
a úplata za vzdělání, kterou děti, resp. rodiče platí, slouží k zabezpečení provozu
školy.

vštěvují říčanské mateřské školy, si k zápisu připraví 2 - 3 lidové písničky. U dítěte si
prozkoušíme také rytmus a představivost.
Výtvarný obor
Děti si s přihláškou přinesou 3 výtvarné
práce.
Taneční obor
Zájemci o výuku si podají do 13.června přihlášku. V pátek 20.6. 16 - 17 hodin
v MěKS v Říčanech proběhne výběr dětí
s paní učitelkou P. Morávkovou.

Žáci vybraní ke studiu budou zveřejněni na
webových stránkách školy a na nástěnce
v ZUŠ Říčany.
V letošním roce budeme děti zapisovat do Žáky, kteří nebudou přijati, povede škola
oboru hudebního, výtvarného a tanečního. jako náhradníky. Další možnost přijetí bude
Hudební obor
v září, i když ve velmi omezeném počtu
Každým rokem probíhá výběr dětí v mateř- dětí.
ských školách. Prosím rodiče o odevzdání
přihlášky do 13.června. Děti, které nena- Více na www.zusricany.cz.

AKCE VE VELKÝCH POPOVICÍCH

Pozvánky na měsíc květen a červen
12.5. v 17.30 - Koncert ke Dni matek
16. - 17.5. - Festival Základních uměleckých škol Středočeského kraje v Kladně
17.5. v 10.00 hodin - na náměstí v Říčanech - Dopolední matiné s dechovými soubory ZUŠ Říčany
4.6. v 19.30 v MěKS - Koncert Říčanského
komorního orchestru - vystoupí absolventi
ZUŠ
12.6. v 17.30 v MěKS - Absolventský koncert školy
Dětem v klavírním oddělení ještě popřeji
hodně úspěchů na festivalu v Teplicích a na
celostátní soutěži Prague Junior Note.
Houslistům zase držíme palce v ústředním
kole soutěže MŠMT a na soutěži Plzenecké
housličky .
Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

27.5. a 4.6. Koncerty Základní umělecké školy
proběhnou v místní knihovně od 17:30.
9.6. Taneční vystoupení vystupují děti ze ZUŠ.
Začátek tanečního reje je v 17:30 v tělocvičně.
Začátek června
Kytice - v podání dětí ze ZUŠ, dramatického
oboru. Představení se bude konat
v SOKOLOVNĚ.
Kdy a v kolik?
Dozvíte se z plakátů, proto prosím sledujte
a nenechte si je uniknout!
21.6. Slunovrat
Bohatý program pro velké i malé. Začátek akce
ve 12:00. Přivítá Vás Vaše Zuš s programem
i s aukcí, uvidíte loutkové pohádky od Popovického souboru a budete mít možnost poslechnout
si různé, více či méně známé hudební skupiny.
Navíc je zajištěno výborné jídlo, pití a pro špatné
počasí i stany.

MARTINA KOCIÁNOVÁ A TRIO AMADEUS V OLIVOVNĚ
Sólistka Martina Kociánová, klarinetisté
Karel Dohnal a František Hlucháň i fagotista Peter Hlucháň zazářili na benefičním
večeru v Olivově dětské léčebně v pondělí
14. dubna. Sálem zněla převážně půvabná
Mozartova hudba. Závěr koncertu pak patřil Bizetově slavné opeře Carmen.

Martina Kociánová o atmosféře benefičního
večera v Olivově dětské léčebně uvedla:
„Věděli jsme, že koncert bude příjemný, protože koncerty, které jsou zároveň setkáním
lidí, kterým jde ještě i o něco více než jen prožít hezký večer, jsou srdečné vždy. Přesto
jsme ale byli překvapeni, jak moc milé
setkání to bylo. A vzhledem k tomu, že nás
na závěr publikum odměnilo potleskem
vestoje, tak příjemné pocity byly určitě oboustranné. Kéž se i všichni dosavadní pacienti
budou do léčebny v budoucnu vracet už jen
na koncerty.“

laskavým spolupracovníkům: Husově
knihovně, Květinovému studiu Simona,
Květinářství Sedmikráska, MV Printu, TV
Říčany a panu fotografu Chrapkovi
z Hudebních rozhledů.
Markéta Maršálková

Diváci se mohli přesvědčit nejen o nesporných pěveckých kvalitách paní Kociánové,
ale měli rovněž možnost posoudit její moderátorské schopnosti. Půvabná mezzosopranistka si totiž celý večer velmi svěžím způsobem sama uváděla. Publikum její obdivuhodný výkon, a samozřejmě také bravurní Benefiční koncert přinesl říčanské léčebně
vystoupení Tria Amadeus, odměnilo potles- finanční částku 17 250,- Kč. I tentokrát
kem vestoje.
patří velké poděkování nejen zmiňovaným
umělcům a všem divákům, ale také našim
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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Kořeny
KOŘENY MNICHOVICKÉ PIETY

Někdy ve druhé polovině šedesátých let
minulého století jsem jel, stejně jako každý
jiný den, ze Senohrab do Říčan. V Mnichovicích přistoupil pan profesor Kubík společněs panem Šimůnkem, tehdejším kronikářem města Mnichovice. Po krátkém
seznámení pan Šimůnek pokračoval v započatém vypravování.
Jednalo se o skutečnou událost, která se
stala kdysi v Mnichovicích a je proto zaznamenána v místní kronice. Spor dvou mužů
vyústil k zápasu a nakonec i k usmrcení jednoho z účastníků rozepře. Ten, který spáchal nejtěžší hřích, byl ovčák a jako takový
chodil pást své ovce i nadále. Leč výčitky
svědomí měly být stále silnější a nedopřávaly mu ani při spánku chvilku odpočinku a klidu. Dny ubíhaly jeden za druhým. Až jednou, to pásl své ovce nad Mnichovicemi,

směrem k Myšlínu, když se přihnala černá
mračna s bouřkou, blesk, který protrhl oblohu, zasáhl a rozpoltil košatou lípu. Ovčákovu pozornost měl upoutat větší špalek, uvolněný roztříštěním dřeva zničeného stromu.
Nešťastný kajícník v tuto chvíli pocítil a uvědomil si zřetelné vnuknutí: „Vezmi tento
špalek, odnes jej do Říma a po celou dobu
konej pokání.“ Ovčák poslechl, došel až do
Říma, našel si útočiště v klášteře a vytrvale
zlého činu litoval. Pykal a při tom tvořil.
Výčitky svědomí a duševní utrpení vedly
jeho ruku a to až k úspěšnému dokončení
krásné Piety. Byla to socha Krista Pána Ježíše, právě sejmutého z Kříže, který spočinul
v náručí truchlící Matky Boží. Pan Šimůnek
své vypravování zakončil sdělením, že toto
nevšedně krásné dílo je umístěno v postranním oltáři kostela Panny Marie v Mnichov-

icích na náměstí. Tento příběh jsem zapsal
do rodinné kroniky a začal jsem usilovat
o jeho ověření i potvrzení, ale také o získání
bližších údajů a informací. Např.: Kdo byl
ten ovčák, ve kterém hospodářství sloužil
a v které době se celý děj odehrál. Souhlasně se vyjádřili mnozí přátelé a známí.
Nedávno jsem obdržel přesvědčivé potvrzení správnosti záznamu skutečné události od
paní učitelky Marty Marečkové, která
navštívila v Mnichovicích současného kronikáře pana Dražila. Připojená zpráva
o původu legendární Piety z kostela v Mnichovicích pochází z úst vskutku nejpovolanějších. Chtěl bych poděkovat všem výše
jmenovaným, zvláště pak archiváři a kronikáři panu Dražilovi za podání a vysvětlení
uvedené události.
Mgr. Alex Bezděk

MAS
OBČANSKÁ PORADNA
Dnes se věnujeme dotazům čtenářů
v oblasti ochrany spotřebitele.
Koupila jsem synovi darem DVD přehrávač, který byl již rovnou zabalen v krabici
(shlédla jsem v prodejně vystavený kousek).
Když jsem dárek po dvou týdnech dala synovi, po rozbalení jsme zjistili, že součástí
balení není dálkový ovladač. Jaké mám možnosti reklamace?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že se jedná
o chybějící část dodávky, kterou prodávající může dodat, domnívám se, že se tato záležitost nebude brát jako reklamace. Zboží
totiž nevykazuje vadu, pouze nebylo dodáno kompletní. Kontaktujte prodávajícího
s výzvou k dodání chybějící části zboží.
Koupil jsem si mobilní telefon, který se mi
po měsíci používání začal vypínat. Již dva-

krát jsem ho měl v opravně a stejná vada se
začala projevovat již potřetí. Mám právo
vrácení peněz nebo jiného mobilního
telefonu?
Odpověď: Uzná-li prodávající reklamaci
jako oprávněnou, má spotřebitel právo
uplatňovat opravu věci. Jedná-li se jako
v tomto případě o opakovaný výskyt vad,
přičemž opakovaným výskytem se rozumí
3x stejně se projevující vada nebo 4x různě
se projevující vada nebo zároveň 3 různé
vady, nebo vada neodstranitelná, má spotřebitel právo v souladu s ustanovením §622
odst. 2) OZ, požadovat výměnu věci za
ji no u bezvadnou věc nebo odstoupení od
smlouvy a tedy vrácení peněz.
V případě, že prodávající reklamaci zamítne a spotřebitel s tím nesouhlasí, měl by se

znovu obrátit na prodávajícího, tentokrát
však písemně a žádat nové přezkoumání
reklamace, včetně způsobu vyřízení. Pokud
prodávající opět reklamaci zamítne, může
se spotřebitel obrátit na soudního znalce
a nechat si vypracovat posudek. Pokud
v y z n í posudek ve prospěch spotřebitele,
může opakovaně požadovat vyřízení reklamace a současně má právo uplatňovat
náhradu účelně vynaložených výloh (posudek, poštovné atd.). Pokud ani pak prodávající reklamaci neuzná, může se zákazník
obrátit na soud.
Mgr. Barbora Kölblová,
Občanská poradna Říčany,
www.cestaintegrace.cz

TIP NA ZAJÍMAVÝ SEMINÁŘ
MAS Říčansko, o.p.s. ve spolupráci
s Úřadem Regionální rady soudržnosti
Střední Čechy a Městem Říčany pořádá
ve čtvrtek 22.5. od 9 do 11 hod. v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu
Říčany (Masarykovo nám. 53, 1. patro)

informační seminář. Ten bude zaměřen na
přípravu projektů a vyplňování žádostí do
Regionálního operačního programu Střední
Čechy. Též budete mít možnost dozvědět se
i několik informací o podpořené iniciativě
LEADER+ . Seminář je určen pro obce na

Říčansku, neziskové organizace i další jednotlivé zájemce. Podrobnosti o způsobu přihlášení se dozvíte na webových stránkách
www.mas.ricansko.eu.
Účast na semináři je bezplatná.

SPOLKOVÝ DŮM PRO ŘÍČANY
Jako hozená rukavice jsou hlasy Vás obyvatel Říčan i výzvy místních spolků a neziskových organizací volajících po domu, který
by zastřešoval aktivity veřejně prospěšné
a poskytoval dostatečné zázemí i technické
vybavení, podporoval jejich život a rozvoj.
Místní akční skupina Říčansko (MAS
Říčansko) tedy přijímá.
Proč MASka? V naší strategii rozvoje
tohoto kraje, kde Říčany jako centrum hrají
svou důležitou roli, je i cíl podpořit takovéto místní aktivity. A také proto, že již máme
na svém kontě několik úspěchů ten nejčerstvější je zisk částky kolem 10 milionů pro
Říčansko z programu LEADER. A také proto, že máme tým zkušených spolupracovníků (co by projekt sestavili) i partnerů mezi

místními neziskovkami a spolky (co by dům
oživili), a také patriota (co by poskytl pozemek a podporu), a tak si na takový projekt
troufneme.
Co by tam bylo? Spolkový dům je tvořen vždy lidmi a jejich potřebami. Z našeho
šetření byste uvítali aktivity pro mládež
i celé rodiny, pro zdravotně postižené, poradenské či informační služby a zázemí pro
společenské aktivity. Samozřejmě jsme otevřeni vašim názorům i nabídkám dalších
organizací na možnost využití. Nebojte se
psát či volat.
Funguje spolkový dům už někde? Ano
a není jich málo. V Přerově, Bruntálu, Jihlavě, Benešově…a jeden z nejznámějších,
ve Vlašimi - spolkový dům sourozenců

Roškotových. Ten byl vybudován v rámci
Společného regionálního operačního programu Evropské unie na podporu rozvoje
lidských zdrojů v regionech, v režii místní
radnice a MAS PODBLANICKO.
Jak by mohl dům vypadat? Prvním krokem
MAS Říčansko bylo zmapování organizací
a tím pádem i služeb a aktivit, které by
v domě byly. Z toho vyplývá vnitřní uspořádání a tedy zadání pro mladé architekty.
O dalším dění Vás budeme informovat.
Pokud se chcete zapojit, pište na
manager@ricansko.eu nebo volejte k nám
do redakce tel: 323 602 525.
LT

MAS ŘÍČANSKO ZÍSKALA PODPORU Z LEADERA
Díky tomuto úspěchu tak obohatí rozvoj
regionu o několik milionů ročně.
Po dlouhém čekání na výsledek podané
žádosti z konce minulého roku přišlo
z Ministerstva zemědělství konečné vyhodnocení. A pro Místní akční skupinu Říčansko to znamená velký úspěch. Dostali jsme
se ze 102 žadatelů mezi 48 vybraných MAS
z celé republiky, které jsou podpořeny dotací na realizaci dílčích projektů zapadajících
do rozvojových strategií svých regionů. To
znamená, že až do roku 2013 MAS Říčansko obohatí náš region o několik milionů
ročně, které poslouží jednotlivým žadatelům jako dotační podpora, která jim bude
vyplacena na jednotlivé projekty. V tuto
chvíli bohužel ještě není známá přesná
finanční částka, která na Říčansko přijde.
To se dozvíme až v průběhu měsíce května,

jakmile ministerští úředníci vše propočítají.
Informovat vás budeme v příštím vydání
Zápraží. Rovněž vás budeme na těchto
stránkách nadále informovat i o jednotlivých výzvách, tedy časových úsecích, kdy
je možno podat vaše žádosti do kanceláře
MAS Říčansko. Také se znovu a podrobně
dozvíte, o jaké projekty bude možno žádat.
Podrobnější informace naleznete jednak na
webových stránkách MAS a informovat se
můžete i u vašich starostů obcí, kterým
budou informace též zaslány. Využít můžete i přímého spojení do naší kanceláře
774097757, Vladimír Haš. Pro lepší orientaci, zda vaše obec či území spadá do regionu MAS Říčansko, přikládáme mapku.
www.mas.ricansko.eu

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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MAS
OKÉNKO K NAŠIM SOUSEDŮM - REGION POŠEMBEŘÍ

MAS Říčansko není ve své činnosti osamělou organizací tohoto typu. Jen ve Středočeském kraji působí celkem 12 těchto místních akčních skupin, rozdělující si toto
území na svoje dílčí oblasti (regiony MAS).
Naše MAS má hned tři sousedy. Je to Region Pošembeří na severu, MAS Podlipansko
na východě a MAS Posázaví v jihovýchodním směru. A právě jednoho z nich vám
nyní představíme.
Region Pošembeří je zcela právoplatnou organizací tohoto charakteru, působící
na svém území. Drobná odlišnost v názvu

ovšem vůbec neznamená odchylku v aktivitách nebo vnímání a práci členů organizace
od ostatních. Pošembeří můžeme dokonce
považovat za MASku velice podobnou té
naší, co se týče zvolení jednotlivých cílů
a řešení problémů spojených s příměstským
životem u našeho hlavního města ve spojení
s mnohdy přebujelou a nesystematickou
výstavbou infrastruktury. I na tomto území
totiž žijí „Zápražáci“, kteří se nijak od nás
neliší svým životním přístupem a každodenními obdobnými problémy. S našimi sousedy máme shodou okolností společný i počet
obcí zahrnutých do regionu, těch je 37. Žije
zde téměř 32 000 obyvatel na ploše cca
25 000 ha.
Region Pošembeří působí na takřka identickém území s bývalým Českobrodským
okresem. Jeho územím protékají dvě říčky
místního významu, Výmola a Šembera.
A zde vám asi už svitlo, pokud jste se
zamysleli nad tím, co dalo podnět názvu
této organizace. Ten se pak ještě opírá
o existenci zbytků hradu na hraně kaňonovitého údolí říčky Šembery u Doubravčic,
kde kdysi dávno stálo slovanské hradiště,

před ním ještě keltské sídliště a později zde
byl vystaven malý hrádek. Zajímavých míst
je na tomto území určitě víc než dost, ale
údolí výše zmíněné říčky patří určitě mezi
n e j atraktivnější. Říká se mu Dolánka
a táhne se jihozápadním směrem od Českého Brodu do Černokosteleckých lesů. Při
pěkné procházce tímto územím vám může
pomoci i červená turistická značka nebo cyklotrasa č. 0089.
Každá MAS je ale především o lidech
a jejich nadšení pro rozvoj regionu. A skupina lidí, která Region Pošembeří založila
a nyní ji rozvíjí, má dostatek sil i odborností, aby tomuto území pomohla při jeho zdravém růstu. Manažerem organizace je
Mgr. Milan Oliva, který se díky svému
aktivnímu přístupu a zdravému patrioticismu, může chlubit již velmi dobrými výsledky.
Více na www.posemberi.cz
VH

SLOVNÍČEK VYBRANÝCH POJMŮ EVROPSKÝCH FONDŮ
V souvislosti s finančními prostředky
z fondů Evropské unie se setkáváme se
zkratkami, které jsou pro nás převážně
nejasné. Přinášíme Vám rozluštění těch
nejzásadnějších.
AO - auditní orgán, CIP Program Iniciativy
Společenství, CHJ Centrální harmonizační
jednotka pro finanční kontrolu, CEDR Centrální evidence dotací z rozpočtu,
EZOZF - Evropský zemědělský orientační
a záruční fond, EFRR - Evropský fond regionálního rozvoje, EIA - Posouzení vlivu na
životní prostředí / Hodnocení dopadu na
životní prostředí, EIF - Evropský investiční
fond, EIB - Evropská investiční bank,
EHSV - Evropský hospodářský a sociální
výbor, EHP - Evropský hospodářský prostor, EK - Evropská komise, EQUAL - Iniciativa v oblasti rovných příležitostí ES, ES
- Evropské společenství, ESF - Evropský
sociální fond, FNOR - Finanční nástroj pro
usměrňování rybolovu / Finanční nástroj na
orientaci rybolovu, FS - Fond soudržnosti
(Kohezní fond), GS - Grantové schéma,
HDP - Hrubý domácí produkt, HSS - Hospodářská a sociální soudržnost, IOP - Integrovaný operační program, IS - Informační
společnost, ISPA - Nástroj předvstupních
strukturálních politik, ISPROFIN - Informační systém programového financování,
JPD 3 / JPD Cíle 3 - Jednotný programový
dokument pro Cíl 3 (regionu NUTS II hl.
m. Praha), JPD Cíle 2 - Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (regionu NUTS II
hl.m. Praha), JPD - Jednotný programový
dokument, KP - Konečný příjemce, KU Konečný uživatel, LEADER+ - Liaison

Entre Actions de Developpement de l´Economie Rurale (Iniciativa Společenství pro
rozvoj venkova), MSC2007 - Monitorovací
systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 20072013, MSSF - Monitorovací
systém strukturálních fondů, MV - Monitorovací výbor, NOK - Národní orgán pro
koordinaci, NRP - Národní rozvojový plán,
NSRR - Národní strategický referenční
rámec, NUTS - Nomenklatura územních
statistických jednotek / územní statistické
jednotky (pro potřeby regionální politiky
EU) /nomenklaturní územní jednotka /
nomenklaturní statistická územní jednotka /
územní statistická jednotka, OP - Operační
program, OPD - Operační program Doprava, OP INFRA - Operační program
Infrastruktura, OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, OPPI Operační program Podnikání a inovace, OP
PP - Operační program Průmysl a podnikání, OP RLZ - Operační program Rozvoj lidských zdrojů, OPTP - Operační program
Technická pomoc, OPVaVpI - Operační
program Výzkum a vývoj pro inovace,
OPVK - Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, OP Zemědělství /
OP RVMZ - Operační program Rozvoj venkova a multifunční zemědělství, OPZP Operační program Životní prostředí, PCO Platební a certifikační orgán, PJ - Platební
jednotka, PO - Platební orgán, ROP - Regionální operační program, RPS - Rámec podpory Společenství, ŘO - Řídicí orgán, ŘV Řídicí výbor, SAPARD - Speciální akční
program pro předvstupní pomoc v oblasti
zemědělství a rozvoje venkova / Speciální
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předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova, SEA - Strategické hodnocení
dopadu na životní prostředí / posouzení
vlivu strategie (dokumentu, plánu) na životní prostředí, SF - Strukturální fondy, MSP Malé a střední podniky, SROP - Společný
regionální operační program, TA - Technická pomoc/ asistence, ZS - Zprostředkující subjekt.
PN
Časopis Zápraží hledá
do svého týmu

SAMOSTATNÉHO/OU
ASISTENTA/KU NA HPP
Náplň práce:
administrativní a organizační podpora
týmu MAS Říčansko, komunikace
a spolupráce s inzerenty časopisu,
zpracování objednávek inzerce
Nabízíme:
práci, která má smysl a výsledky,
příjemné pracovní prostředí,
odpovídající platové ohodnocení,
nástup dohodou
Požadavky:
min. SŠ vzdělání, samostatnost
a komunikativnost, znalost práce na PC
a pečlivost, spolehlivost .
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete
životopis na koordinator@ricansko.eu
nebo zavolejte na 323 602 525.
Za tým MAS Říčansko se těší
L. Třeštíková.
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Žijí mezi námi
ČESKO-NĚMECKÉ RODINNÉ ŠTĚSTÍ POD ŘÍČANSKÝM HRADEM
člověk musí mít. V Čechách je také větší
akceptace různých životních stylů, čehož si
osobně velmi cením.“
Jsou Češi kulturní národ?
„Zdá se mi, že česká kultura je více emotivně zabarvená. Určitě není náhoda, že Češi
se proslavili právě v oblasti kultury pro
děti.“
Znají vaše děti české pohádky, třeba
Krtečka?
(Se smíchem) „Ano, krteček je v Německu
velmi populární a dlouho jsem nevěděla, že
je to česká pohádka.“
Jak s dětmi mluvíte?
Jakub: „Anna německy, já česky.“

Zápraží pod říčanským hradem. Červené
dveře se otevřou, zdraví nás mladý manželský pár, za kterým postupně vykukují
čtyři páry zvídavých očí. Jsme u Sirovátků, táta Jakub vyrůstal v pražských Holešovicích a máma Annabell je Němka,
která následovala manžela. Je jí 33 let, je
teoložkou a během svého mateřství pracovala v Německu na půl úvazku s dětmi,
nemocnými, s ženami a seniory ve farnosti. Děti Benjamin, Adam a Magdalena se
jim narodili v Německu, nejmladší Sára
před více než rokem v pražském Podolí.
Jak se lišil porod tady a v Německu?
„Jenom jídlem a nábytkem (myšleno vybavení pokoji), jinak porodní sály a péče doktorů a sester je na srovnatelné úrovni.
V Německu je jídlo jako v hotelu a někdy si
dokonce rodičky stěžovaly, což mě naštvalo.“
Jak jste se vlastně ocitla v Česku?
„Poznali jsme se s manželem na studiích
v Německu. Hned první den našeho vztahu
mi Jakub řekl, že se chce vrátit do Prahy.
Bez přemýšlení jsem souhlasila a dodržela
jsem slovo. Do Čech jsme se přestěhovali
před dvěma a půl lety, ale již před čtyřmi
roky jsme zde v Říčanech koupili starší
dům. Praha jako velkoměsto se nám zdálo
pro život s dětmi ne tak docela vhodné. Říčany se mi na první pohled zalíbily.“
Váš domeček je kousek od říčanského
náměstí a pod zříceninou hradu.. .
„..z jehož kamenů je dům prý postavený.“
Jak jste k němu přišli?
„Hledali jsme na internetu a na tomto jsme
se okamžitě shodli.“
Kdo první řekl ano, jdeme do toho?
Jakub: „Anna, a je to tak správně. Šla za

Jak se liší výchova dětí u nás a v Německu?
“V Německu se k dětem více přistupuje
jako k osobnostem, vše se musí vysvětlit.
mnou sem do Česka, tak jsem nechtěl, aby- Teorie je to hezká, ale doma si s nimi někdy
chom bydleli v domě, kde by se jí nelíbilo.“ nevědí rady. My jsme se na výchově dětí
shodli. Navíc ty starší děti pomáhají
Rodiče v Německu máte 800 kilometrů s výchovou mladších, třeba dávají pozor,
daleko, určitě se jim stýská po vnouča- aby se dojedlo jídlo.“
tech. Jak často za nimi jezdíte?
„Dva až třikrát do roka, naštěstí máme Jak byste se jednou chtěla realizovat, až
velké auto, kde se vejdou čtyři dětské sedač- pominou nezbytné mateřské starosti?
ky. Co je zajímavé, v Německu mohou „Chtěla bych učit, využít znalosti němčiny
sedět děti v sedačce na předním sedadle, a češtiny."
tady ne. No, ráda bych těch 800 kilometrů
zkrátila. Za pár let půjdou rodiče do důcho- V čem se hlavně liší vzdělávací systém
du, pak budou mít určitě více času na u nás a v Německu?
návštěvy u nás.“
„V Německu se klade větší důraz na vytváření vlastního názoru. Tady se učí více fakJaké rozdíly vnímáte mezi Čechy a Něm- tů. V Čechách existuje mnohem více růzci?
ných typů škol, hlavně středních.“
„Češi jsou emocionálnější a srdečnější, vezměte si třeba používání zdrobnělin, Němci Anketa na závěr:
jsou zdrženlivější a mají potřebu vše zásad- Čím je tatínek?
ně promyslet. Myslím si, že rozdíly v cho- Benjamin: „Filosofem.“
vání jsou podmíněny odlišnou dějinnou A maminka?
situací v západním Německu a v Čechách. “Nic maminka je maminka.“
Například ve výchově: Němci mají strach
být moc autoritativní a tak často propásnou Co se vám tady líbí?
šanci být ve výchově konsekventní, což Benjamin: „Že je tu hodně dětí.“
vidím jako důsledek roku 1968 (studentské Adam: „Tunel nahoře na naší půdě.“
protesty; boj proti etablované společnosti), Anna: „Hodně kvalitních rodin, které mají
kdy se propagovala anti-autoritativní určité hodnoty, angažují se (třeba ve farnosvýchova. Češi tyto události neprožili a tak ti), berou ohled na rodinu.“
se mi zdá, že tu nebyly tak veliké otřesy Jakub: „Pokud mohu soudit podle svého patvzhledem k výchově dětí. Další příklad: náctiletého působení v Německu, tamní lidé
Češi mají podle mě menší pocit individuální si drží svůj status, lékaři se baví s lékaři a už
odpovědnosti. Je často slyšet výmluva to méně třeba s řemeslníkem. Hodnotí se
dělá přece každý. To se týká malých pře- hodně podle toho, jaké má kdo auto a jak velstupků. Dalším rysem se mi zdá určitá pasi- kou televizi. To tady není, stane se, že vedle
vita v chování na veřejnosti, což je možná sebe bydlí vysokoškolský profesor a dělník
pozůstatek komunismu. Zažila jsem napří- a umí spolu najít společnou řeč, rozdílné
klad jednu situaci v čekárně u lékaře, byla postavení je tak nezajímá. To se mi líbí.“
tam tma a nikdo si netroufl rozsvítit světlo.
Velkým rozdílem, který je vidět ve všedním
životě, je rozdíl v životní úrovni. Na jednu
S milou rodinou
stranu zde není vše tak vybaveno a upraveSirovátkových rozmlouvala
no jako v Německu, na druhou stranu vnímám sama u sebe menší materiální tlak, co
Dita Fuchsová
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Nanečisto
DING
Ding... Ding... Ding... Ding... Pokolikáté
už dneska takhle zvoní - a to jsou teprve tři
hodiny. Tak kdo tentokrát?, pomyslela si
a zvedla se z křesla, aby zavřela okno. Už se
jí to nechtělo poslouchat. Potom se posunula k lince, že si uvaří svoji pravidelnou odpolední kávu. Dvě lžičky do hrnečku... Lidský život, to je vlastně něco jako to její kafe,
uvažovala, zatímco napouštěla do konvice
vodu. Ještě v matčině břiše nemá tvor žádný
určitý charakter, chuť. Jen se pomalu vyvíjí, ohřívá. Až do té doby, než je připraven
spatřit světlo světa. Z přemýšlení ji na chvíli vyrušilo pronikavé pískání konvice,

naznačující, že voda už se uvařila. A to,
zalévala horkou tekutinou své dvě lžičky
p r ášku, už je daný základ - něco, co se
nezmění. Jenže stále to není ono, stále se
ještě musí čekat. Ale všichni ví, k čemu jedinec směřuje. Jen stačí vyčkat nějaký čas,
než se tu rozkouká, přizpůsobí, vyluhuje.
A v pubertě už je téměř hotovo, dá se pít.
Maličko si usrkla, ale hned zase položila
hrneček zpátky - ještě bylo moc horké. Stále
vás může překvapit. Ale do dospělosti,
dokonalosti, už zbývá jen chvilka. Stačí získat trochu zkušeností, dopilovat chování,
osladit, přidat mléko. Ne, nenastane konec,

jen to, k čemu se od samého začátku směřovalo. Vzala si hrnek do rukou a šla se s ním
posadit, a okno zase otevřela, aby dovnitř
mohl proudit svěží jarní vzduch. Člověk už
zůstává vlastně stejný - jen pomalu ztrácí na
elánu, chuti, chladne. Mohla pít celými
doušky, až jí dole zbývalo jen posledních
pár kapek. Záleží na každém, jak si to užije,
říkala si a spolkla poslední hlt. Ding...
Ding... Ding... zvony umíráčku se rozezvučely znovu . C'est la vie...

Vaše vyprávění v rozsahu půl až tři normostrany A4 posílejte do 4.6.2008 na adresu: Jana Špálová Profi English, Domažlická
1692, Říčany, 251 01 nebo na profi.english@seznam.cz Práce prosím označte jménem, věkem a adresou autora či školy, kterou navštěvuje. Výsledky budou 16.6. na
našich web. stránkách
Vyhodnocení soutěže proběhne na zahradní
slavnosti naší jazykové školy 17.6. 2008
v 17.00 hod v mateřské škole Čtyřlístek
v Říčanech, Na Kavčí skále 1656.

Zúčastnit se mohou všichni, kdo vládnou
anglicky natolik, aby byli schopni zapsat příběh, který vymysleli. Kategorie pro tuto
soutěž jsou:
do 10 let
11-14 let
nad 15 let
V naši soutěži nevadí, jestli se vám tam vloudí nějaká chybička. Hlavně, když popustíte
uzdu fantazii. Moc se na vaše práce těšíme.
Don't worry, your English doesn't have to
be perfect, using your imagination is much
more important! We are looking forward to
your stories.

Klára Tučková,
sexta A, Open Gate

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
NOVÝ PŘÍBĚH MÉHO OBLÍBENÉHO
HRDINY V NAŠEM KRAJI
aneb
"A NEW STORY OF MY FAVOURITE
HERO IN OUR REGION"
… je název literární soutěže v angličtině, kterou vyhlašuje jazyková škola Profi English
ve spolupráci s nakladatelstvím Oxford University Press. Je pro děti i dospělé. Jsme zvědaví, zda třeba pošlete piráty z Karibiku na
Sázavu, kocoura Mikeše, aby pomáhal
Batmanovi nebo vás napadne něco ještě překvapivějšího.

MÁM ZARUČENÝ RECEPT NA ŠTĚSTÍ
Nejprve si důkladně připravíme domácí
zázemí a můžeme se dát do práce. Vezmeme 2 kusy rodičů a ty s láskou uhněteme
v těsto. To za stálého kynutí pečeme zhruba
9 měsíců při teplotě 36,6°C. Vyndáme naše
dílo opatrně z trouby a vida! Máme rozkošnou růžovou bábovičku, no radost pohledět. Ale nejásejme předčasně nad dílčím
úspěchem, ještě nás čeká spousta práce.
Teď, zatímco naše cukrlátko zraje v teplém pekáči domova, neleníme a zalijeme ho
vydatnou porcí lásky a rodičovské péče.
Dále přidáme hromadu hraček, zasypeme
ho vrstvou základních životních pravd
a ponaučení a sem tam opepříme špetkou
pokárání, aby se nám naše kulinářská
chlouba nezkazila. Nyní, když už naše dílo
sotva připomíná roztomilou maličkou bábovičku, vyjmeme ho a za neustálého vychovávání ho přemístíme do trouby zvané škola, kde necháme smažit celkem asi sedmnáct let za postupného zvyšování teploty.
Ale nepředbíhejme. Zatímco je náš produkt
ve škole, neustále po hrstech přisypáváme
vědomosti (můžeme přidávat libovolné
množství, ale ve výsledku se jich stejně většina vypaří), dále můžeme občas lehce ztlumit sporák a ochutit pochoutku několika lžícemi kamarádství. Zkusíme také přihodit
špetku zodpovědnosti. Teď, když uplynulo
nějakých 12-15 let od doby, kdy jsme přidali první ingredience, vezmeme vařečku
nebo elektrický mixér a intenzivně naše
dosavadní dílo rozmícháme, protřepeme
a rozmixujeme. Tomuto brutálnímu, avšak

nutnému procesu tvorby říkáme odborně
puberta; pokud bychom náš bulající polotovar nezvládali, zchladíme několika sklenicemi studené vody. Nesmíme dále opomenout další důležité ušlechtilé ingrediencesport, hudbu, nebo jiné koníčky dle naší volby. Čas od času můžeme produkt lehce
poprášit cukřenkou lásky, sem tam okořeníme nějakou ostřejší zábavou. Důležité:
nesmíme zapomenout přidat silný koncentrát materiálního zázemí.
Ani se nenadějeme a už vytahujeme náš
milovaný výtvor ze školy (nic nenecháme
náhodě a posledních pár let ho necháme smažit na intenzivním vysokém žáru, při kterém
by měl lépe vstřebávat molekuly vědomostí). Dílo už vypadá skoro hotové, ale pozor,
ještě nemůžeme slavit. Už jen trochu péče
a trpělivosti. Teď můžeme vložit naši lahůdku do zcela nové formy- do práce. Tu samozřejmě vybereme tak, aby do ní připravené
těsto padlo jako ulité; chuť drobet oživíme
voňavou kariérou a už se nám z pečínky řine
bohatá šťáva. Necháme ji několik roků zrát,
okořeníme večírky, luxusními dovolenými
s přáteli a dvěma až třemi drahými automobily. V tuto chvíli přichází čas na další
zásadní ingredienci- manželství. Ozdobíme
štědrým věnem a vše řádně osladíme. Chvíli počkáme, necháme nakynout a přidáme
několik pěkných dětiček (obvykle 2 až 3
kusy). To vše pomalu mícháme v krásném
domě s nádhernou zahradou, dozdobíme
bazénem, věrným psem, popřípadě dalším
vozem.

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

Tak, dočkali jsme se, vážení a milí, konečně můžeme servírovat naše Štěstí. No, už se
nám taky sbíhají sliny. Opatrně nahlížíme
pod poklici… Ale… Co to, krucinál?! Teda
pravda, na první pohled to nevypadá špatně, ale dole je to připečený, zevnitř uplně
zkažený a pěkně to zasmrádá! Ale všechny
ty ingredience sem tam přidal správně, přesně podle receptu ksakru. A přitom Novákovi odvedle se to povedlo krásně, tak co má
tohle bejt?! Hm, to je mi pěknej recept na
štěstí, jen co je pravda…
Martin Vosecký
Gymnázium Říčany

5. květen patřil turnaji ve stolním fotbálku.
Pořádal ho Klub Cesta Říčany. Sešla se
desítka mladých hráčů. Ti nejlepší si vysoutěžili ceny a diplomy. Plánujeme další turnaje ve fotbálku i jiné akce. Sledujte
www.cestaintegrace.cz .
PN
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U jednoho stolu
NAROZENINY
Už se mi to samotnému zprotivilo, když
stále opakuji definici kraje, ve kterém bydlím. Jde o Zápraží, kraj Za-Prahou, který
má specifické radosti i strasti, ne nepodobné příměstským oblastem velkoměst světa.
Viděl jsem naději, že se naše Zápraží stane
laboratoří Evropy, kde se odzkouší některé
procesy, vyhledají možná řešení a najde
místo pro tradici i pokrok.
Vzpomínám, že před rokem jsem udělal
s přáteli velký krok na této cestě. Právě před
rokem vyšlo první číslo měsíčníku Zápraží.
Je to jedna část projektu, který sleduji.

Kdyby nebylo přátel, kteří pochopili podstatu snu a obětovali kus sebe, nebylo by
nic. Chápu ty, kteří odešli, protože nepochopili a těším se na ty, kteří se ještě přidají.
Je tu ještě mnoho práce. Povedlo se vypracovat strategický plán, získali jsme díky
němu pro vás naději rozdělovat asi deset
miliónů na projekty kraje za Prahou ročně.
Vyrostli noví pracovníci. Já to vidím jako
zázraky. Děkuji Pánu Bohu, děkuji paní šéfredaktorce (která slaví narozeniny časopisu
narozením syna Jana Jakuba Taberyho)
kolegům, inzerentům, přispěvatelům, part-

nerům MAS a mnoha dalším za přízeň.
Když jsme dostali šance z Evropy, budeme
se teď učit dále pomáhat si navzájem. Chystáme rekonstrukci nadačního fondu, rozroste se servis, přes léto změníme webové
stránky, rozrostou se služby i na papírových
stránkách Zápraží, budeme pracovat na
adresnější distribuci. A hlavně, všechno
chceme dělat s vámi, abyste poznali, v čem
se liší naše či Vaše Zápraží od všech letáků,
kterými se plní schránky. Ještě jednou:
děkuji Vám!
Daniel Kvasnička

FYZIOTERAPEUT RADÍ - HRA NA DOKTORA
Svlékněte se do spodního prádla, sundejte si
boty, předkloňte hlavu a pomalu se přibližujte rukama k prstům u nohou. Při pohledu
zezadu může bedlivý pozorovatel zahlédnout asymetrii po stranách páteře, někdy až
vytvoření jednostranného hrbu, nejčastěji
mezi lopatkami. Když se napřímíte, pozorující uvidí nestejně vysoká ramena, podobně tak i lopatky. Také pánev může být
vychýlená ke straně a do mírné rotace. Ani
chodidla nejsou souměrná, často je ve stoji
jedna noha povysunuta vpřed. Pokud váš
nález odpovídá popisu, diagnostikovali jste
skoliózu páteře.
Skoliózu můžeme charakterizovat jako
trojrozměrnou deformitu páteře s posunem
obratlů ve třech rovinách - do strany, do
rotace a vzad. Příčina je velmi často neznámá - idiopatická - vzniklá bez zřejmé závislosti na okolnostech (více než 80 procent).
Obecně se soudí, že důvod vzniku onemocnění tkví v genech, období během porodu či
poruchou pohybového vývoje v průběhu
prvního roku dítěte. U některých lidí lze příčinu skoliózy vysledovat může se objevit
v důsledku špatného držení těla, nestejné
délky dolních končetin nebo frekventované
nevýhodné polohy při výkonu zaměstnání.
Páteř se také spontánně vychýlí vlivem dráždění nervu při výhřezu meziobratlové plo-

ténky, po úrazu či v důsledku jiného onemocnění pohybového aparátu. V ojedinělých případech může jít i o rostoucí nádor
v blízkosti páteře. U skolióz, kde je příčina
jasná, dochází k úpravě záhy po vyřešení
vyvolávací příčiny.
Zpočátku onemocnění se obratle většinou nedeformují, jsou více méně vychýleny
a rotovány a tudíž se při předklonu objevuje
jasná asymetrie někdy až hrb. Nejvíce patrný je v hrudní části páteře, neboť se v této
oblasti vyskytují žebra, která se také deformují. Na protilehlé straně zad vzniká prohlubeň, která se projeví vystouplými žebry
při pohledu zpředu. Asymetrie páteře je
často zřejmá i v oblasti bederní, není však
tak markantně znatelná jako v hrudní části.
Léčba spočívá v návštěvě specialisty - ortopeda, či rehabilitačního lékaře, který rozhodne o konkrétním typu léčení. Při mírných křivkách páteře je první volbou terapie
cvičení pod dohledem fyzioterapeuta. Při
větších deformacích páteře je třeba přistoupit k 23 hodinovému nošení speciálně vyrobeného korzetu a někdy může být indikována i operace. Ve většině případů je zapotřebí vyšetření rentgenem, nejen pro stanovení
diagnózy, ale především pro budoucí
porovnání průběhu onemocnění. Deformaci idiopatické skoliózy se pouhým cvičením

bohužel nedaří vyléčit úplně, avšak je
možné progresi zastavit. Proto je tak důležité začít s léčebným tělocvikem již při prvních příznacích poruchy v dětském věku.
Léčba spočívá v posilování a uvolňování
svalů trupu v přesně nastavených polohách.
Velikou úlohu hrají i dechová cvičení. Také
se využívá lázeňské léčby a masáží.
A jaký sport je pro skoliotika nejvhodnější? Obecně se tvrdí, že plavání je sportem, který léčí skoliózu. Bohužel není léčba
tak snadná, i mezi plavci se najdou lidé se
skoliózou. Plavání je sportem, který svaly
zad posiluje, ale problém neřeší. Z opačného pohledu je ale samozřejmě lepší jakkoli
sportovat, než sedět doma. Za vyloženě
nevhodné sporty se považují ty, které zatěžují jednu polovinu těla více, než druhou
a pohybové aktivity, ve kterých se opakují
skoky, například: tenis, squash, hokej, florbal, basketbal, atletika, sportovní gymnastika a další.
Léčba skolióz patří mezi dlouhodobé terapie, vyžaduje trpělivost a vytrvalost ze strany pacientů i terapeutů. Nejedná se o měsíce, ale o léta. Proto je tak důležitá spolupráce, pozitivní motivace a vzájemná důvěra,
za kterou svým klientům děkuji.
Mgr. Štěpánka Vojtová

HLOUBĚJI DO ŽIVOTA
Ne dlouho je to, co jsem začal dělat více
s mladými v Říčanech. I když „dělat“
v mém případě znamená, že s nimi spíš
jenom jsem, „zevluju“ a jsem v pozici toho,
kdo vymýšlí, co a jak se bude dělat. Pracuji
v Církvi bratrské a v nízkoprahovém klubu
Cesta. Po dlouhé době odmlky jsem zase
začal pomalu sledovat, kam se to posunulo
od té doby, co jsem chodil na základku,
a jak to teď „ty mladý“ mají, jak vidí svět.
Což je právě hlavně tedy moje práce
v klubu Cesta. Oproti sobě sleduji, jak svět
funguje mezi nimi, jak teče, jak je zjednodušený, jak jsou ti mladí rychlí. Mně samotnému to nikdy takhle nešlo. Nevím, jestli je
to tím, co se mezi těmi lety změnilo. Jim,
těm mladým, se tolik do toho všeho neprojevují věci skryté, tak, jak jsem teď na ně
zvyklý. Přemýšlím nad takovým přirovnáním, že člověk je jako kra ledu. Na povrchu

vyčnívá jen malá část a obrovský kolos se
skrývá pod vodou. Tím je řečeno, že člověk
vlastně nezná pořádně ani sám sebe, a když
potom začnou problémy a věci skryté se
vynořují na povrch, těžko tomu vůbec rozumět a nasnadě je potom úplně jiné řešení,
nebo možná vůbec ne řešení, ale spíše nějaká kompenzace jiného druhu. Což mám já
sám samozřejmě nasnadě také. Napadá mě,
že málo funguje jakási souvislost s duševní m i v n i třnostmi a věcmi kolem, které se
týkají například i přírody. To už je zas
hodně zeširoka, ale mluvím vlastně o tom,
že i každé rozhodnutí člověka i nějaký problém se netýká jen jeho, jeho okolí, ale celého kosmu. Mířím k tomu, čím byl můj život
obohacen. A je to právě to, že mám najednou možnost vše vnímat na hlubší úrovni
a že je tu ten Pán, který také mimo jiné spočívá na dně toho ledovce a když něco

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

vyplouvá napovrch, není tak těžké řešit to
tváří v Tvář. Řešit to a nejenom o to donekonečna nenarážet. Chce to ale odvahu.
Není to samozřejmě hned, nejsme kouzelníci, ale mění se to. Měním se, mění se životy
kolem. Jde hlavně o to, že Kristus byl především člověk, takže „ví“. Asi ale trochu
jiný člověk. A tak mé poučení je, že do věcí
nešťourám, ale nechávám je téct, nechávám
se vést a hledám. Někdo se už dokonce
umím na problém koukat Jeho očima, což
do situace přináší nakonec hrozně moc a je
tím pak také uzdravován celý kosmos:).
Kontrolujte třeba ještě verš z Matouše
11: 28 – 30.

Martin Vála,
student teologie
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Obec Svojetice dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,
ve znění pozdějších předpisů

VYHLAŠUJE ZÁMĚR
prodeje bývalé restaurace BOWLING

Návrhy je možno předložit na OÚ Svojetice
úřední den: středa 18,00 - 20,00
e-mail: starosta@svojetice.cz
tel.: 323660600, 602135349

NECHTE SE
OMLADIT !

Václav
Vacek
605 267 533

Luděk
Matěj
605 267 535

Nová neinvazivní metoda bez
použití narkózy, informujte se
v laserovém centru, kde
- omlazujeme fotorejuvenací IPL
- odstraňujeme nežádoucí ochlupení
- odstraňujeme červené žilky,akné

www.kosmetikastrancice.cz
- kosmetika Payot, kyslíkové ošetření
- masáže lávovými kameny, havajské
- zábaly z čokolády z polodrahokamů
- lymfatické drenáže - detoxikace
- léčba celulitidy, hubnutí podtlakem
- manikúra, gel. nehty, ultrazvuk

Tel: 323 665 392, 606 920 612

POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVY
Prodej:
- Elektroinstalační materiál
- Revize - projekty
- Montáže
- Přihlášky k odběru el. proudu
Trasování ing. sítí s určením
hloubky uložení
U kabelů určení místa poruchy
Cesta svobody 239, Říčany
tel.: 323 602 718, fax: 323 606 081

Tenisové centrum
Svojetice

KÁMEN
- PRODEJ PŘÍRODNÍHO KAMENE -

Restaurace Na Starém hřišti

andezit, kvarcit, rula, vápenec, pískovec, břidlice, žula
PRO POUŽITÍ:
v interiéru a exteriéru

- na dlažby, obklady, zdění

v zahradní architektuře - kusové a dekorativní
kameny, valouny, štěrky, šlapáky
Prodejna:
Všechromy, u dálnice D1, exit 15
silnice směr Velké Popovice, cca 250 m od dálnice
tel.724548233

www.kamenkonrad.cz

Obědy, večeře
NNĚ
E- 65,D
O
N
E
Polední
menu
Ř
V
E
OT
Objednávky:
Ze Svojetic
500 m směr Klokočná
Parkování v areálu

Restaurace a tenis:774 979 576
Masážní salon:606 213 735
Velký výběr masáží

MOŽNOST PEČENÍ SELAT NA ZAHRADĚ
POŘÁDÁNÍ SVATEB, OSLAV A VEČÍRKŮ
NA PŘÁNÍ MOŽNOST UZAVŘENÍ CELÉHO AREÁLU

Podlahářství
- parkety, palubky, plovoucí podlahy,
korek, koberce, PVC
- poradenství, prodej, pokládka
- renovace døevìných podlah
- zamìøení do 24 hodin po objednávce
- položíme i jinde zakoupenou podlahu
- provádíme též obklady schodù
- velký výbìr materiálù

Vzorkovna: PAMAX
Želivec 228, 251 68 Štiřín
Ládví 107, 251 68 Štiøín
323 672 195, 602 861 847
podlahynejedly@cbox.cz
www.cbox.cz/podlahynejedly/

Uvažujete o výměně starého kotle,
či přechodu na jiné palivo?
Možným řešením může být:
Teplovodní automatický kotel na dřevěné pelety

BIO COMFORT
BOINK
Výkonová řada
16 kW 24 kW 30 kW

Proč peletový kotel od společnosti OPOP
đPlně automatický provoz
đÚčinnost až 93%
đEkologické vytápění
đMožnost získání dotací
đPořízení na splátky
đNáklady na provoz srovnatelné s cenou hnědého uhlí

Od 31.5. 2008 možnost využití slevy 10% na kotel.
đPoradenství
đProdej za ceny výrobce
đMontáž
đServis
đUkázka provozu

Oto Krutský- POST servis, Louňovice,
Srbínská 159, 251 62 Mukařov
mob: 732 884 477, e-mail: otokrutsky@seznam.cz
www.opop.cz

zajišťuje návrhy a realizace zahrad, široký sortiment
rostlin, doplňkové zboží a celoročně prodej živých ryb

SIMPLY CLEVER

Pořiďte si nyní nový vůz Škoda Fabia
a ušetřete až 70 000 Kč*.
Zároveň získáte:
• klimatizaci,
• metalickou barvu,
• výhody pětidveřového vozu,
• vůz s největším vnitřním prostorem
ve své třídě,
• airbagy řidiče a spolujezdce,
• boční airbagy,
• ABS,
• přípravu pro uchycení 2 dětských
sedaček s bezpečnostním
systémem Isofix (= upevnění
sedačky přímo ke karoserii).
Navštivte nás proto co nejdříve,
těšíme se na Vás.
* Maximální cenové zvýhodnění je platné při
využití originálního financování od ŠkoFINu.
Nabídka je limitovaná počtem vozů.

Kombinovaná spotřeba a emise CO

2

modelu

Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

VYMĚŇTE SVÉ STARÉ AUTO ZA NOVÉ
S VÝHODOU AŽ 70 000 Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Říčanská 1818
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: 323 666 129
Mob.: 602 756 683
So 8.00  12.00 Po - Pá 7.00  18.00
www.benoricany.cz

BENO Říčany, s.r.o.

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
■
■
■
■
■

Architektonický návrh, měření na místě zdarma
NA MÍRU
Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky
včetně elektrospotřebičů a dalších doplňků dle požadavků zákazníka
Dodací lhůty 4–6 týdnů nebo dle dohody
Atypické prvky jako barové pulty, světelné rampy, skleníky, jídelny, stoly, židle a jiné dle přání zákazníka
Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací pokoje

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

ANTÉNY

TV - SAT - STA
MONTÁŽE A OPRAVY
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM

602 195 272

Ing. Ivana Malá
daňový poradce
certifikovaný účetní
Zelená 248
251 62 Mukařov
tel: 323 660 705

Zenklova 143
180 00 Praha 8
tel/fax: 283 840 487
Mobil: 602 242 663

Helena Melicharová
daňový poradce
ź Účetnictví včetně mezd
ź Daňová přiznání, poradenství
ź Zastoupení na úřadech
Tel. 323 604 968, 605 105 274
ucto-dane@iex.cz

ELEKTROSLUŽBY
Ing.Pavel Znamenáček
projekty, montáže, revize
Černé Voděrady 2
Tel.: 321697841,
725703144
www.pz-elektro.wz.cz

e-mail bude: ivana.mala@maledane.cz

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ
A KANALIZACE
strojem i tlakovou vodou,
prohlídky kamerou.
SLUŽBA NONSTOP.
www.a-efekt.cz
www.a-efekt.cz,, Tel.
Tel.:: 274772822,
mobil
mobil:: 603536796

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

ÚČETNICTVÍ S NÁMI V EU
VEŠKERÉ DANĚ VČETNĚ PŘIZNÁNÍ
VIENNA INSURANCE GROUP

MZDY, PERSONALISTIKA
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

pojišťovací agent Pavel Pazourek

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
- PRO STÁLÉ KLIENTY ZDARMA

Říčany, Černokostelecká 44/32
naproti Motelu Marta
Tel.: 604 600 861, 323 604 353

Pořiďte si nyní nový vůz Škoda Fabia
a ušetřete až 70 000 Kč*.
Zároveň získáte:
• klimatizaci,
• metalickou barvu,
• výhody pětidveřového vozu,
• vůz s největším vnitřním prostorem ve své třídě,
• airbagy řidiče a spolujezdce,
• boční airbagy,
• ABS,
• přípravu pro uchycení 2 dětských sedaček s
bezpečnostním systémem Isofix (= upevnění
sedačky přímo ke karoserii).

VYMĚŇTE SVÉ STARÉ AUTO ZA NOVÉ
S VÝHODOU AŽ 70 000 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

Stálá Nabídka
• prodej nových i ojetých vozů na leasing • pojištění, přihlášení na DI • půjčovna automobilů • záruční a pozáruční servis
• příprava na STK • měření emisí, pneuservis • elektronické měření geometrie • rychlé občerstvení 8-17 hod. • prodej
originálních dílů a příslušenství Škoda • klempířské a lakýrnické práce • prodej předváděcích vozů za výhodné ceny

BENO Říčany, s.r.o.
email: beno@benoricany.cz

www.benoricany.cz

Příklady cen:
Povinné ručení os. automobil

Navštivte nás proto co nejdříve, těšíme se na Vás.
* Maximální cenové zvýhodnění je platné při využití originálního
financování od ŠkoFINu.
Nabídka je limitovaná počtem vozů.

AKCE do 30.6.2008
dárek 500-1000 Kč Eximtours
za pov. - hav. pojištění

Říčanská 1818
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: 323 666 129
Mob.: 602 756 683
SO 8.00  12.00 Po - Pá 7.00  18.00

do 1000 cm nebo el. pohon 1463
nad 1000 cm do 1250 cm 1853
nad 1250 cm do 1350 cm 1983
nad 1350 cm do 1650 cm 2763
nad 1650 cm do 1850 cm 3023
nad 1850 cm do 2000 cm 4193
nad 2000 cm do 2500 cm 4323
6499
nad 2500 cm

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Povinné ručení nákl. automobil
do 3500 kg
od 3500 kg-12000 kg
nad 12000 kg

tahač návěsů

5420 Kč
8228 Kč
11874 Kč
32435 Kč

Otevírací doba: Po-Pá 8:00-16:00

Nejlepší od nás!

HLEDÁME: SKLADNÍKY

JVC CZECH SRO - DISTRIBUČNÍ CENTRUM ELEKTRONIKY

Kontakt:
+ 420 272 101 211 (241)
benak@jvc.cz
HLEDÁME: TEAM LEADERY
DO SKLADU
REGION: OKOLÍ ŘÍČAN A BENEŠOVA
OKOLÍ VELKÝCH POPOVIC
PRACOVIŠTĚ: SKLADOVÁ ZÓNA KUNICE
NÁSTUP: MOŽNÝ IHNED
POŽADAVKY: DOBRÁ ZKUŠENOST
S VEDENÍM VÍCE JAK 5 LIDÍ
KOMUNIKATIVNÍ ANGLIČTINA
JE POTŘEBA JEDNAT SE
ZAHRANIČNÍMI KLIENTY
ZKUŠENOSTI V LOGISTICE VÝHODOU
UŽIVATELSKÁ ZNALOST PC
AKTIVNÍ PRŮKAZ NA VZV
PŘESNOST
ČASOVÁ FLEXIBILITA
DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV
ČISTÝ TR
NABÍZÍME: PLACENÉ PŘESČASY
13.PLAT
4 TÝDNY DOVOLENÉ
STRAVENKY
NÁKUP VÝROBKŮ FIRMY
ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMÍNKY

REGION: OKOLÍ ŘÍČAN A BENEŠOVA
OKOLÍ VELKÝCH POPOVIC
PRACOVIŠTĚ: SKLADOVÁ ZÓNA KUNICE
NÁSTUP: MOŽNÝ IHNED
POŽADAVKY: AKTIVNÍ PRŮKAZ NA VZV
PŘESNOST
ČASOVÁ FLEXIBILITA
DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV
ČISTÝ TR
NABÍZÍME: PLACENÉ PŘESČASY
13.PLAT
STRAVENKY
NÁKUP VÝROBKŮ FIRMY
ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMÍNKY

HLEDÁME: ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍKY
REGION: OKOLÍ ŘÍČAN A BENEŠOVA,
OKOLÍ VELKÝCH POPOVIC
PRACOVIŠTĚ: SKLADOVÁ ZÓNA KUNICE
NÁSTUP: MOŽNÝ IHNED
POŽADAVKY: KOMUNIKATIVNÍ
ANGLIČTINA
JE POTŘEBA JEDNAT SE ZAHRANIČNÍMI
KLIENTY
ZKUŠENOSTI V LOGISTICE VÝHODOU
UŽIVATELSKÁ ZNALOST PC
ČASOVÁ FLEXIBILITA
ČISTÝ TR
NABÍZÍME: PLACENÉ PŘESČASY
13.PLAT
4 TÝDNY DOVOLENÉ
STRAVENKY
NÁKUP VÝROBKŮ FIRMY
ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMÍNKY

D.A.S.
pojišťovna právní ochrany, a.s.
hledá pro region Praha a okolí

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Nabízíme:
® bezplatné vyškolení a zajištění
registrace u ČNB
® podporu prodejních aktivit a volnou
pracovní dobu
® možnost nadstandardních příjmů až 50% provize a řada dalších
bonusů a benefitů.
Požadujeme:
® středoškolské vzdělání (maturita,
lze i střední odborné učiliště)
® bezúhonnost, serióznost, slušné
vystupování, aktivitu, loajalitu, časovou
flexibilitu
® strukturovaný profesní životopis
Kontakt: Jiří Kulhánek,
tel.: 603 159 008, kulhanek@das.cz

Plastové jímky,
žumpy, septiky

Tomáš Jenčík - kompletní správa IT

OT Net
-servis počítačů, možno i u Vás doma
-prodej počítačů
-správa sítí
-výběr a realizace připojení k internetu
-webdesign
-konzultace
Tel: 242 443 316; 724 083 593; 602 251 337
E-mail: info@otnet.cz
Adresa: Martinova 545, 107 00 Praha 10
www.otnet.cz

Hledáme PRODAVAČKY
do zahradnictví
v Říč
anech.
Říčanech.
Vyučení v oboru
zahradnice výhodou.
Více informací na
tel. 774050505.

Rychlá realizace

Čističky odpadních
vod pro RD
Bazény a zastřešení
Nádrže na
dešťovou
a užitkovou vodu
Ostatní výrobky
z polypropylenu

Jan Souček
Struhařov 1
tel./fax: 323 641804
mobil: 608 182528

Společnost MONACOR CZECH s.r.o. se sídlem
v Tehovci, zabývající se distribucí ozvučovací techniky,

PŘIJME ZAMĚSTNANCE SE ZNALOSTÍ AJ
NA TYTO POZICE:

➲OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
➲ASISTENTKA PRODEJE
➲SKLADNÍK
Další potřebné informace
na telefonním čísle 323 66 00 34

ASISTENTKA
Česká společnost působící v oblasti dovozu vín a destilátů hledá
pro pracoviště Říčany u Prahy

ASISTENTKU

Náplň práce:
! zabezpečení administrativního a provozního zázemí společnosti
! objednávky, fakturace, logistika
! asistence managementu společnosti
! komunikace s tuzemskými i zahraničními obchodními partnery
Nabízíme:
! činnost na HPP
! mzda 20.000,-Kč + odměny
! odborné zaškolení
! možnost profesního rozvoje

Požadujeme:
! SŠ vzdělání
! znalost AJ, PC
! praxe na obdobné pozici
! výborné komunikační schopnosti
! aktivní přístup

Nástup možný ihned
Kontakt: adveal@adveal.cz, 606 744 770

Obch. Spol. se sídlem v Říčanech,
přijme zaměstnance na pozice:

SKLADNÍK A ŘIDIČ SKLADNÍK
POŽADAVKY:

ř. p. sk.C, VZV, spolehlivost, čistý TR.

NABÍZÍME:

výhodné platové podmínky, práci
v jednosměrném provozu, volné
víkendy.

Kontakt: Peter Čurgali: 323 604 471,737 246 056

největší prodejce zahradní techniky a bazénů
v České republice
přijme pro rozšíření odboru obchodu na ředitelství ve Všechromech
pracovníka/pracovnici na pozici

SAMOSTATNÝ OBCHODNÍ
REFERENT
Náplň práce:

- samostatné vedení obchodní agendy
- řízení importních dodávek v celém cyklu
- analýza a tvorba cen, výběr dodavatelů
- spolupráce na tvorbě prodejní strategie
- komunikace s tuzemskými i zahraničními dodavateli
a prodejní sítí Mountfield

Požadujeme:

- zkušenosti s obchodní problematikou min. 1 rok
- SŠ/VŠ vzdělání
- aktivní znalost angličtiny
- uživatelskou znalost práce s PC (Word, Excel)
- analytické myšlení spolehlivost a samostatnost

Nabízíme:

- možnost stát se součástí obchodního týmu jedné
z nejprestižnějších firem v ČR
- odborný růst
- velmi dobré a motivující platové podmínky
- nadstandardní zaměstnanecké výhody

Písemné nabídky s životopisem zašlete co nejdříve na adresu:
Mountfield, a.s., personální odbor
Všechromy 56, 251 63 Strančice
e-mail: natasa.kopsova@mountfield.cz
tel. 255 704 217-8

PŘIJMEME
spolehlivé pracovníky
na pozici

STRÁŽNÝ
pro objekty v Říčanech u PH,
PH – Jirny a v Praze.
Nabízíme:
HPP; zaškolení;možnost
postupu na V.O., RECEPČNÍ;
odměny a turnusový systém
práce.
Požadujeme :
čistý TR; samostatnost ;
spolehlivost.
Kontakt : 9-16hod 737 860 415,
272 655 422, praha@centr.cz

ACRO GROUP s.r.o.
nám. Bratří Jandusů 23,
104 00 Praha 10 Uhříněves

největší prodejce zahradní techniky a bazénů
v České republice
přijme pro své prodejní středisko v Mnichovicích

SERVISNÍHO TECHNIKA
Požadujeme: - odbornou a manuální zručnost
- maximální pracovní nasazení,
- znalost práce na PC
- samostatnost, flexibilitu
- čistý trestní rejstřík
- řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:

- zajímavou práci u stabilní firmy s dominantním postavením na
českém trhu
- možnost odborného růstu
- nadprůměrné platové ohodnocení
- zaměstnanecké výhody

Písemné nabídky s životopisem zašlete co nejdříve na adresu:
Mountfield a.s., Mirošovická 697
251 64 Mnichovice, tel.: 606 778 601
e-mail: ludmila.krenkova@mountfield.cz
DÁLE PŘIJMEME

BRIGÁDNÍKY
pro prodejnu v Mnichovicích na stavbu bazénů
kontakt: obchod.01@mountfield.cz, tel.: 724 016 001
pro firemní prodejnu D1 Exit 15 - Všechromy na stavbu bazénů
kontakt: obchod.10@mountfield.cz, tel.: 724 016 010
pro centrální sklad areál Mountfield Všechromy
kontakt: lucie.denemarkova@mountfield.cz, tel.: 724 016 399

přijme nové zaměstnance na HPP na funkce:
Product Manager - motorové komponenty
(válce, písty, pístní kroužky a čepy)
Product Manager - výrobky
(palivové trysky, palivová čerpadla)
Product Manager - spojkové a brzdové systémy
(spojkové lamely, brzdové válce)
U všech pozic požadujeme: min. ÚSO s maturitou technic. směru, velmi dobrou
znalost sortimentu. Cca 5 let praxe v daném sortimentu, komunik. AJ, velmi dobře
ČJ, uživatelsky MS Office, řidič. průkaz B. Flexibilitu, účast na služeb. cestách,
komunikační a prodejní schopnosti, samostatnost, vytrvalost, odolnost proti stresu,
čistý trestní rejstřík.
Obchodní zástupce - prodejce
Požadujeme: min. ÚSO s maturitou technic. směru, velmi dobře ČJ, komunik. AJ,
uživatelsky MS Office, řidič. průkaz B. Výhodou je znalost náhrad. dílů pro auta.
Flexibilitu, účast na služeb. cestách, komunikační a prodejní schopnosti,
samostatnost, vytrvalost, odolnost proti stresu, čistý trestní rejstřík.
Obchodní asistent
Požadujeme: ÚSO s maturitou technického směru, velmi dobře ČJ a RJ,
uživatelsky MS Office, výhodou je znalost náhrad. dílů pro auta. Flexibilitu,
komunikační schopnosti, příjemné vystupování, samostatnost, odolnost proti
stresu, čistý trestní rejstřík.
Skladník
Požadujeme: SO technického směru, znalost náhrad. dílů pro auta (nákladní),
řidič. průkaz B. Platný průkaz a zkušenosti s VZV, uživatelsky MS Office, základy
AJ. Vysoké pracovní nasazení, pružnost, zodpovědnost, komunikační schopnosti,
odolnost proti stresu, čistý trestní rejstřík.

Informace:
Ing. Emil Aubrecht
Email: office@acro-group.com
Tel.: 272 770 032

Adresář firem
Antény
ANTÉNY Roman LEHOVEC, 603753312

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

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

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

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

ANTÉNY, TV-SAT-STA, 602195272
Autodoprava
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 602328807
STAVEBNINY U NÁDRAŽÍ, 17. listopadu 238,
Říčany, 323632532
Autojeřáby
AUTOJEŘÁBY, 602230595
AUTOJEŘÁBY - DOPRAVA, 602237410
STAVEBNINY U NÁDRAŽÍ, 17.listopadu 238,
Říčany, 323632532
Automobily - doplňky a příslušenství
J&M NOVOTNÍ, K Památné Lípě 40, Říčany
323604740
Automobily klempíři
AUTO PILAŘ, Černokostelecká 268, Říčany,
323601185
Automobily lakování
AUTO PILAŘ, Černokostelecká 268, Říčany,
323601185
Automobily náhradní díly
AUTOVRAKOVIŠTĚ PEUGEOT, Tehov 70, Říčany,
723607150, 602341984,
www.peugeot-centrum.cz
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121
Automobily prodej
AUTO PILAŘ, Černokostelecká 268, Říčany,
323601187
AUTOCENTRUM
ROŠKOTA - JANOUŠEK s.r.o.,
Křenice 101, Sibřina, 323605313

Elektro - revize
DOBRÝ ELEKTRO, Roklanská 1466, Říčany,
323631206, 723535500
Elektromateriál
ELEKTROMATERIÁL ŔÍČANY, Černokostelecká 53,
Říčany, 608903848,
www.elektro-ricany.cz
Elektrotechnický materiál velko-maloobchod
ELVaM SDRUŽENÍ, Cesta svobody 239, Říčany,
323602718
Elektroslužby
ELEKTROSLUŽBY Znamenáček, Černé Voděrady
2, 321697841, 725703144
Garážová vrata a vjezdové brány
HOUDEK GARÁŽOVÁ VRATA, Smrková 316,
Mukařov, 323660110, 602242653,
j.houdek@mybox.cz
Chovatelé-drůbež
DRŮBEŽ masná, nosná, okrasná, kuřata, vejce.
323 637 202
Instalatérský materiál prodej
PRONTO ŘÍČANY,
Černokostelecká 62, Říčany, 323602235,
323602877
V+T mat Mukařov,
U Mototechny 88, Mukařov, 323661731-2,
www.vtmat.cz
Instalatéři
INSTALATÉRSTVÍ HELEBRANT, voda-topení,
Říčany, 604835260

BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666129

Malíři, lakýrníci
MIROPLAST, Havlíčkova 320,
Velké Popovice, 323665276, 602365258
M + S, lakujeme,
323640804, 607507606
Minibagr
VESELÝ ŘÍČANY, 722055030, 731167251
Nábytek
JAROSLAV ŘEŘÁBEK NÁBYTEK KELLY, výroba na
zakázku, Sluštice 108, 602316085,
info@nabytekkelly.cz
ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ
V. PROCHÁZKA, Zvánovice 160, 323649470,
603203559
TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN SVOBODA, Říčany,
777832084
PRAKTIK, Černokostelecká 555, Říčany,
323602684, www.nabytekpraktik.cz
Oční optika
O.K. OPTIK,
Husova 85, Říčany, 323605072

PAZOUREK PAVEL, Spartakiádní 378, Bystřice,
604600861
Pokrývači
HDK, Olivova 223, Říčany, 323631458,
606472505
Prodej nosných kuřic
DVOŘÁK JOSEF, Zlatníky 14, 241932005
Pronájem
COMMEXIM GROUP, pronájem skladů a
kanceláří, 323610710,
service@realcomm.cz
Půjčovna motocyklů
MOTORENT, 721117198,
info@motorent.cz,
ICQ: 262-912-800,
www.MOTORENT.cz
Realitní kanceláře
RE/MAX Magic, Černokostelecká 55/31,Říčany,
zelená linka 800888780,
www.remax-czech.cz/magic, magic@remaxczech.cz
MNICHOVICKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o.,
Masarykovo náměstí 35, Mnichovice, 323640672
RECOREAL, Smiřických 15, Říčany, 323602985,
603420770
Restaurace, vinárny
HISTORICKÁ RESTAURACE U RYTÍŘE,
Černokostelecká 152,
Říčany, 323632379, 603294261

Okna
LIMAGROUP, okna, dveře, Praha 10 - 267311213,
Benešov - 317711120, www.limagroup.cz
RESTAURACE NA STARÉM HŘIŠTI, Svojetice 201,
774979576
OKNA*EU, Černokostelecká 53/17, Říčany,
323601719, www.okna.eu
Rolety, markýzy
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany,
606888525, 321698698, www.ekotes.com
Pily nástroje a stroje
LESPARK s.r.o., www.lespark.cz, Husqvarna,
Jonsered Říčany,
FINESTRA STUDIO, 17. listopadu 162, Říčany,
323605881 / 606152656, vedle OD BILLA
323603312, 777701575

HAVARIJNÍ SERVIS, 602201687
AUTO-PALACE,
Na Chodovci 2457/1,
Praha 4, 267286860-4, www.autopalace-ford.cz
Automobily servis
AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov,
603522048
AUTOCENTRUM ROŠKOTA- JANOUŠEK s.r.o.,
Křenice 91, Sibřina, 323605314
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121
VOSMA Auto s.r.o.,
Pětihosty u Senohrab
323 654 132, 739 026 952
Autoskla
AUTOSKLO, Štefánikova 231,
Říčany, 739291363, 606490941

INSTALATÉRSTVÍ Říčany, 605184648
KARBAN PETR, Svojšovice 4, Strančice,
323602073, 775935800
OPRAVY A ROZVODY VODY A TOPENÍ,
777630660, vodatopenipokorny@seznam.cz
Izolace proti vodě
IZOLAST, Forsterova 6, Říčany, 777860901,
606818054
Izolace teleplné
RETO CENTRUM, Krabošice 42, 323601606
Kamenictví, kamenosochařství
KAMENICTVÍ s.r.o., Svojetice 141, Mukařov,
323660252, 602304946

AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2,
776002357

Kámen
KÁMEN KONRÁD, Všechromy, 724548233, www.
Kamenkonrad.cz

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

Kanalizace čištění
A-EFEKT, 603536796,
www.a-efekt.cz

Beton
ZAPA beton, Kolovratská, Říčany, 323602008,
323603616

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

Bydlení
BYTY ŘÍČANY, www.bytyricany.cz

Klempířství, klempíři
KLEMPÍŘSTVÍ, Sosnová 221, Mukařov,
739544665

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

Kosmetika
KOSMETIKA STRANČICE, laserové centrum,
323665392, 606920612

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

Kotle teplovodní automatické
OPOP, Oto Krutský-POST Servis, Srbínská 159,
Louňovice, 732 884 477, otokrutsky@seznam.cz

Písky, drtě, štěrky
PÍSKOVNY HRÁDEK A.S., Václavice 2, Hrádek
nad Nisou, 602285522

Sport
FITNESS SHOP, Ondřejovská 116, Mnichovice,
323601607

Plastové nádrže
SOUČEK JAN, Struhařov 1, Mnichovice,
608182528

OSOBNÍ TRENÉR box + kondiční trénink,
724305491, bcricany@volny.cz

Ploty a ohrady
PLETIVO, Jiráskova 304, Mnichovice, 323640660,
602236893

Stavebniny, stavební materiál
LKN Říčany s.r.o., Specialisté na střechy, Říčany,
323621123, 777264920

STAVEBNINY ŘÍČANY U NÁDRAŽÍ s.r.o.,
17. listopadu 238, Říčany, 323602035
Počítače prodej
ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 603486362,
info@zavacomp.cz
STAVEBNINY S+K s.r.o., Pražská 322, Mukařov,
323661222
CRC DATA, prodej, servis, služby, Široká 24,
Říčany, 323604330, www.crcdata.cz
V-MONT s.r.o., Krabošice, Říčany, 777243910,
777809755
Počítače servis
ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 603486362, EUROPALIVO, Všechromy 1, 312310773,
info@zavacomp.cz
www.europalivo.eu
OTNET, Martinova 545, Praha 10, info@otnet.cz,
602251337

Stěhování
MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 603414075

CRC DATA, prodej, servis, služby,
Široká 24, Říčany,
323604330, www.crcdata.cz

Studnařské práce
STUDNAŘSTVÍ, Husovo nám. 15, Ledeč nad
Sázavou, 569722567, 606840202

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

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

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

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

ČESKÁ POJIŠŤOVNA V. FRANĚK, Louňovice 168,
Mukařov, 323660413, 603932472
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PRODEJNA ZTT, Přátelství 550,
(Pragochema), Uhřiněves, 271082214, 604245839
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany,
323602235, 323602877
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V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov,
323661731-2, www.vtmat.cz
Účetnictví
RADEK SKŘIVÁNEK,
www.ucetnictvi-skrivanek.eu, 323603631,
info@ucetnictvi-skrivanek.eu,
ucetnictvi.skrivanek@tiscali.cz
ING. IVANA MALÁ, Zelená 248, Mukařov,
323660705, ivana.mala@maledane.cz

DOBŘEJOVICE ŽENY. 323 637 202
Uhlí, koks
STAVEBNINY U NÁDRAŽÍ,
17. listopadu 238, Říčany, 323632532
Vše okolo stavby
ROLLO s.r.o., Říčany, 323602905, www.rollo.cz
Vyučování - doučování
ANGLIČTINA, NĚMČINA, ČESTINA, RUŠTINA. 323
637 202

HELENA MELICHAROVÁ,
V Jedlovci 249, Všestrary, 605105274, 323604968 Výkup lesů
BROUKAL, výkup lesů surového dřeva, 602238849
Ubytování
Zahradnické služby
PENZION FELICITA, Pražská ul., Vyžlovka,
775122404,
ZAHRADNICTVÍ ALFÍK, Louňovice, 606494939,
www.stroko.cz
608519117

Zahradní a lesní technika
WERCO, prodej malé zahradní
a lesní
techniky, Tehovec-Mukařov, 323661347 linka 28,
www.werco.cz
LESPARK s.r.o., www.lespark.cz, Husqvarna,
Jonsered Říčany, 323605881/606152656 vedle OD
BILLA
MOUNTFIELD, Mirošovická 697, Mnichovice,
323640584,
www.mountfield.cz
Zdravotnictví
URSAPHARM, Černokostolecká 1621, Říčany,
323622750,
ursapharm@cmail.cz

Zemní práce
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany, 602328807
STAVEBNINY ŘÍČANY U NÁDRAŽÍ s.r.o., 17.
listopadu 238, Říčany, 32363253
Žaluzie
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany,
606888525, 321698698, www.ekotes.com
R.DRAHOŠ STÍNÍCÍ TECHNIKA, Mírová 86/107,
Kolovraty, 267712283, 602253753
Železářství
ŽELEZÁŘSTVÍ U ROTTA,
Pražská 75, Struhařov, 323641870

Zednictví
ZEDNICTVÍ VADKERTI, 728 373 852

Řádková inzerce
Zaměstnání
Přijmeme paní na úklid do soukromého SENIOR domu
"FELICITA" na Vyžlovce, Kostelec nad Č.lesy.
Možno i na brigádu či DPP. Tel. 775 122 404
Finanční úřad v Říčanech
Politických vězňů 1233
přijme nové pracovníky
informace na tel: 323 627 301
Obch. spol. se sídlem v Říčanech přijme do svého týmu
obchodní referenty - administrativní pracovnice,
požadujeme SŠ vzdělání, výbornou komunikaci, praxe a AJ
výhodou. Své životopisy zasílejte na
email: houfkova@dekos-r.cz.
Zahradnická firma v Průhonicích přijme na HPP, ŽL zedníky
a zahradníky,vyučení a praxe v oboru podmínkou.
Nástup možný ihned. Kontakt pan Novotný 732 668 698
-------------------------------------------------------------------Přijmu na HPP do pojišťovací kanceláře Říčany pracovnici.
Praxe v pojišťovnictví výhodou. 604600861.
-------------------------------------------------------------------Hledáme asistentku ředitele kanceláře se znalostí AJ
a práce na PC, příjemného vzhledu a vystupování.
Minimální vzdělání středoškolské. Nabízíme HPP a
příjemné prostředí. Nástup možný ihned. Své životopisy
zasílejte na e-mail magic@remax-czech.cz,
tel. 739 486 559, Černokostelecká 55/31, Říčany.

Hledám řidiče na Tatru 815-betonpumpa. Betonárka
Strančice. Dobrý plat, více info na tel. 606 751 997 p.Kříž.
Botanický ústav AV ČR přijme pro pracoviště v Průhonickém
zámku pracovníka na pozici Manager grantových
projektů, rozborář. Ideální zájemce je VŠ (např.
ekonomického směru, ale není podmínkou), popř.
nadprůměrně motivovaný SŠ (gymnasium), s aktivní
znalostí AJ, popř. i s vlastní zkušeností s přípravou projektů
pro grantové soutěže. Požadujeme pracovitost, odpovědnost
a dobrou schopnost komunikovat s lidmi, převážně
vědeckými pracovníky, ale i s úřady. Nabízíme 5 týdnů
dovolené, odpovídající mzdové ohodnocení a významné
odměny v závislosti na výsledcích. Nabídky zasílejte na
e-mail novotny@ibot.cas.cz, případné dotazy na
602293320.

Soukromá

Sháním: Pivo a pivovary vše zajímavé etikety, odznaky,
lahve, cedulky, ale i cokoliv jiného. Mám zájem o jednotlivé
kusy, ale i celé sbírky. Platí stále.
603 780 716, hrubes.pivo@seznam.cz
-------------------------------------------------------------------Prodám 2+KK, 45,1 m2. Říčany-Kavčí Skála, 1NP, RV:1988.
Slepá ulice.
Cena 1 890 000 Kč. Tel.: 737 537 604.
-------------------------------------------------------------------Vezmu na byt studentku či studenta. Požaduji nekuřáka,
klidné povahy. Byt zařízen, internet k dispozici. Možnost
parkování v uzavřeném prostoru. 606 470 756
-------------------------------------------------------------------Restaurace Mlýn Pataki přijme do nově vznikajícího
PRODEJ KNIH tel: 323 637 202
kolektivu na hpp samostatného kuchaře,číšníka a pomocnou -------------------------------------------------------------------sílu do kuchyně.Informace na tel.323660029 p.Pařízek
“Chcete zdravě zhubnout?“
Tel. 775 977 751
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. přijme denního vrátného do
www.hubnete.cz/jitka
areálu Průhonického parku. Nástup možný ihned.
-------------------------------------------------------------------Informace: pí. Baumannová, tel.: 271015288, 607722139
Hledám paní na občasné i celodenní hlídání 9 leté dcery v
-------------------------------------------------------------------Kolovratech. Tel. 724016202
Prodejna MORAVSKÉ SUVENÝRY V PRAZE
-------------------------------------------------------------------hledá schopné prodavačky a prodavače
Koupím pole, louky v okolí Říčan. Tel: 777322134
s praxí. Otevřeno denně 10.00 -17.00 hod.
-------------------------------------------------------------------Platové podmínky motivující. Kontakt:
Hledám práci na počítači domů.
osobně i telefonicky Hradčanské nám. 12,
Více informací na tel: 323 640 807
Praha /777 285 615 p.Vágnerová/
-------------------------------------------------------------------Hledám spolehlivou pani na uklid rodinneho domu
Přijmu řídíče sk.C,na rozvozy pečiva z nové
v Mnichovicích. Nabízím 100,- Kč/hod. Při oboustranné
pekárny v obci Herink. Nejlépe z Prahy 4
spokojenosti dlouhodobě. Tel: 724547667
a blízkého okolí Říčan. Velmi dobré platové
podmínky. Nástup možný ihned.
Kontakt: mobil:725 618 000,
e-mail:
jiri.kubanek@jjkubanek-autodoprava.cz

Rattan • Stoly a židle • Sedací soupravy

Firemní
Nabízím zpracování účetnictví a daňové evidence.
Tel: 605 15 18 67.
-------------------------------------------------------------------Zednické práce: obklady, dlažby,
rekonstrukce koupelen, bytů, domů,
zateplování budov, fasády. 728 114 029,
www.zateplovanibudov.cz
-------------------------------------------------------------------Vyžehlím, vymandluji, vyperu, možnost dovozu.
602 731 091

JAK BY SE VÁM LÍBILO MÍT ŠTÍHLÝ PAS,
PEVNOU FIGURU A SKVĚLOU FYZICKOU
I PSYCHICKOU KONDICI?
Pojďte na tom pracovat s osobním trenérem
Jakubem Novotným
( 2.místo MČR box, 2.místo MS kickbox ).
- soukromé hodiny boxu a kondičního tréninku
pro muže i ženy
- První hodina zdarma
kde: malá tělocvična ZŠ Říčany nebo tělocvična na
Hradčanské, Praha 6
volejte na tel: 724 305 491 nebo pište
na e-mail: bcricany@volny.cz

Kancelářský a masivní nábytek • Kuchyně

AKCE KOŽENÉ SEDACÍ SOUPRAVY
DÙM
NÁBYTKU
SPECIALISTA
NA ZDRAVÝ SPÁNEK

Černokostelecká 555
251 01 Říčany
Tel.: 323 60 26 84
nabytek@nabytekpraktik.cz

www.nabytekpraktik.cz

CELOKOŽENÉ
ŠPIČKOVÉ CELOKOŽENÉ
ŠPIČKOVÉ
SEDACÍ SOUPRAVY ZA
SEDAC
LÁTKOVÝCH
NY LÁTKOVÝCH
CENY

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

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

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

STAVEBNINY

Pražská 322, Mukařov
stavebninysk@email.cz,
www.sk-sro.com
TEL: 323 661 222
323 660 782
Mobil: 774 556 782
602 252 866

Revoluční systém lepení broušených cihelných
bloků montážní pěnou Dry-Fix!

VÝ

ZBOŽÍ SKLADEM

HO
DN
É

CE

Keramický stropní systém s vložkami
bez nutnosti nabetonování!

NY

HLASY NA ZÁPRAŽÍ
(kam Mukařov patřil), nad kostelem patronát. Stejný znak, ovšem provedený dvoubarevně do omítky, býval ve štítu hospody Na
posledním penízi na křižovatce u nákupního
střediska v Mukařově. Starý dům byl však
před lety zbořen.

Jde o znak tzv. Gundakarovy rodové linie.
Karel I. Z Lichtenštejna a jeho syn a vnuk
měli erb jiný. Původní rodový erb byl
polepšen v 17. století.
Zdeněk Novák

S pozdravem
Jan Oulík
heraldický kreslíř

* Reaguji na Vaši výzvu v časopise
Zápraží 4/2008, ve kterém píšete o kostele
v Mukařově na straně 19.
Znak na lavici v kostele patří knížecímu
rodu Lichtensteinů, kteří měli, jakožto majitelé bývalého černokosteleckého panství

* Jde tedy o erb knížat z Lichtenštejna.
Uprostřed erbu je srdeční štítek s původním
červenozlatým erbem pánů z Lichtenštejna,
v pravém (heraldicky z pohledu nositele
erbu, z běžného pohledu je to vlevo) horním
rohu je znak Slezska, v levém znak rodu
pánů z Kuenringu (také Chuenringu), kteří
vymřeli v roce 1594 a císař Ferdinand II.
Svolil, že jejich dědicové - Lichtenštejnové
- mohou převzít jejich erb; v pravém dolním
rohu je červenostříbrný znak Vévodství
opavského, v levém dolním rohu je znak
Hrabství východofríského (také Rietberg,
mezi nimi znak Vévodství Krnovského.
Celý erb leží na purpurovém knížecím plášti podšitém hermelínem, s knížecí korunou.

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

Za Vaše ohlasy moc děkujeme a těšíme
se na další!

Výherce sudoku z minulého čísla:
Verunka Beutlová a její bráchové z Pětihost
Úspěšní řešitelé křížovky z minulého čísla
jsou a ceny od nás dostanou:
Pavel Cingr, Říčany
Radka Čermáková, Praha 9
Jan Novák, Říčany
Řešení veškerých sudoku, osmisměrek
či křížovek naleznete i na www.zaprazi.eu
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eat, BJ,
Anas,
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ourok

Kříženec
klisny
a osla

Jam

Slovensky
"kromě"

Mumlat

ČeskoCelní kód
slovenská Konec
státu
modlitby
strana
Benin
lidová

Příslušník
státu
Uřknutí
(zast.)

Mezinár.
den dětí
(zkr.)

Bylina s
masitými
listy

Tažná
rybářská
síť (zkr.)

SPZ
Ostravy

Vymřelý
hlavonožec

Popěvek
(-á)

Vydávati
zvuk
hodin

Telefonovat
4. ČÁST
TAJENKY
Tělocvičný
postoj

3. ČÁST
TAJENKY

Označení
našich
letadel
Kobyla

Levárna

Madagaskarská
poloopice

Jednotka
informace
Uzlíček
v tkanině
Obytná
střecha

Bůžek
lásky

Střelecké
cíle

Zalamovat
Sleva z
prodejní
ceny

SPZ
Komárna
Výluhy
z bylin
Nezakázat
24 hodin
Dávati
radu
Domácí
zvíře

Zmrzlá
voda
Magnetof.
pásek

Kouzlo
Domácky
Torkvát

Anglicky
"jíst"

Čes. veslař. svaz
Přijímací
místnost

Baktérie
Levný
salám
Solmizač.
slabika

Rada bezpečnosti
(zkr.)

Automatizace
železnič. Zasévat
drah (zkr.)
Mohamedův druh
Iniciály
Podlahy

1. ČÁST
TAJENKY

2. ČÁST
TAJENKY

Viněta

Rakouské
pohoří

Značka
decituny

Tři vylosovaní výherci, správní luštitelé křížovky, získávají knihu
od nakladatelství REBO.
Posílejte svá řešení do konce měsíce na adresu redakce.

Sudoku těžké

Sudoku lehké
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