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VÝROBA, DOPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONU

tel.: 226 004 491, 723 821 418

tel.: 317 742 018, 602 191 208
tel.: 220 912 413, 724 054 812
tel.: 244 912 327, 724 201 646
tel.: 323 602 008, 724 201 647
tel.: 233 900 575, 602 209 482

CENTRÁLNÍ DISPEČINK ČECHY
Betonárna Kačerov, Ke Garážím, Praha 4

Betonárna Benešov ,  Kř iž íkova 12/24
Betonárna Horoměřice ,  Suchdolská ul.
Betonárna Písnice, Vídeňská 495, Praha 4
B e t o n á r n a  Ř í č a n y ,  K o l o v r a t s k á  u l .
Betonárna Středokluky ,  ar eá l  PSVS
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Křenice Sluštice
846/67

971,9 m2

846/43
1092,4 m2

846/44
950,3 m2

846/45
1052,8 m2

846/46
1 051,9 m2

846/47
1 040,5 m2

846/48
957,3 m2

846/49
1000,3 m2

846/70
918,9 m2

846/71
917,2 m2

846/59
929,1 m2

846/60
903 m2

846/62
656,8 m2

846/75
957,3 m2

846/82
856,5 m2

846/58
901,7 m2

846/57
900 m2

846/50
933,7 m2

846/63
899,9 m2

846/64
900,5 m2

846/65
900 m2

846/51
934 m2

846/24
1 056,6 m2

846/23
1 054,2 m2

846/12
1 042,5 m2

846/13
1 038,1 m2

846/15
1 048,3 m2

846/42
1 197,3 m2

846/38
938,7 m2

846/39
991,4 m2

846/30
992,4 m2

846/34
1 198,3 m2

Stavební pozemky
pro výstavbu RD

Výhledy Sluštice
•  Kompletní 

inženýrské sítě 
dokončeny 
(vč. tel. linek) 
a v ceně pozemku 

•  Nabídka platí 
na vybrané 
pozemky 

•  Klidná, dobře 

dostupná 
lokalita, 
5 km od Říčan, 
od 2 km od 
hranic Prahy

•  Kompletní servis 
při zajištění 
hypotéčního 
úvěru

Říčany

Úvaly

Sluštice

Praha
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846/43
1092,4 m2

846/44
950,3 m2

846/45
1052,8 m2
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846/3846/346/3000

VÝHODNÁ NABÍDKA

pozemky od

1 490 000 Kč

�����
��

�����
�����

������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

CHECK-UP

ZÁKLADNÍ

EKOLOGICKÁ PROHLÍDKA
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SERVICE

EKONOMICKÁ PROHLÍDKA
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Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101, 250 84 p. Sibřina, tel. 323 605 313-6, www.fiat-krenice.cz

Také jste se nemohli dočkat jara? Přemýšleli jste přes zimu, 
jak vylepšit okolí svého domu? Právě teď přichází příhodná doba 
k realizaci vašich snů a plánů.

Kontakt: V Milíři 12, Praha 10-Kolovraty,  tel. 775 216 094, www.horka-stavebni.cz

Splňte si své „zimní“ sny

V Praze Kolovratech zahajuje již 
3. sezonu provozu stavebnin firma 
HORKA stavební, která se specializuje 
na venkovní betonové dlažby a zdící 
tvarovky od nejznámějších českých 
i zahraničních výrobců. Zboží lze 
shlédnout ve výstavní ploše, která 
svým rozsahem nemá v okolí Prahy 
konkurenci. Najdete zde zboží nejen 
v nižších cenových kategoriích, ale 
nabídka uspokojí i náročnější zákazníky. 
V prodejně si můžete koupit základní 
zednické nářadí, suché směsi a cement, 
a také dřevěné doplňky do zahrad 
– sedací sestavy, truhlíky. Ani malí 
zákazníci nepřijdou zkrátka – rodiče jim 
mohou vybrat prolézačky, houpačky, 
pískoviště i domečky na hraní. Zejména 
ženy uvítají nabídku sezónních i víceletých 
rostlin a okrasné valouny v bílé a pískov-
cové barvě, substráty k výsadbě i hnojiva. 

Firma Horka stavební, která letos oslaví 
úspěšných deset let existence, svým zákazníkům 
nabízí i stavební práce. Perfektně zhotoví 
dlážděné plochy, inženýrské sítě i sportoviště. 
O kvalitě provedených prací se můžete 
přesvědčit například na skateparku a hřišti 
na plážový volejbal v Praze Kolovratech. 
V nabídce firmy najdete i žádané gabiony, 
což jsou drátěné koše naplněné kamenem. 
Jejich uplatnění je mnohostranné 
– opěrné zdi i oplocení kolem domků.
Na květen pro vás firma připravila 
automatickou slevu 10% u individuálních 
nabídek na dlažby a plotové 
tvarovky a další zajímavé slevy 
a dárky v prodejně stavebnin. 
Od května se také rozšíří 
sobotní prodej a poradenství  
- nově od 9 do 15 hodin

Přijďte se do 
stavebnin firmy Horka 

stavební inspirovat. 
Pomohou vám zde splnit 

vaše smělé plány!
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Starosti měst a obcí:
Bez dotací obec nezvelebíme

Téma Zápraží:
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Milí sousedé!
Právě držíte v ruce květnové číslo, ve kte-

rém na vás čeká velké překvapení. Připravili 
jsme pro vás zbrusu novou grafickou úpravu. 
Je modernější, hravější a přehlednější. Doufá-
me, že se vám bude nová tvář Zápraží líbit.

A co se v Zápraží dočtete? Například o tom, 
jak funguje systém sběru a třídění obalového 
odpadu. Není to vůbec jednoduché, jak se na 
první pohled může zdát. Celý systém společ-
nosti Eko-kom je dobře promyšlen a vytváří 
vazby, na jejichž začátku stojí obchodníci, 
kteří „obaly produkují“ a na konci občané, 
jenž poctivě třídí odpad. Díky tomuto systému 
mají obchodníci zodpovědnost za každý obal, 
ve kterém je jich výrobek zabalen. Respekti-
ve za tuto zodpovědnost platí a z těchto peněz 
pak mohou obce spolufinancovat sběr a svoz 
druhotných surovin. V souvislosti s tímto 
článkem bych chtěla poděkovat Ing. Daně 
Boxanové z Odboru správy majetku města 
Říčany, která nás ochotně a jasně seznámila 

tiráž
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s „odpadovou politikou“ Říčan. Věřte, že za 
svou praxi jsem se setkala s mnoha úředníky, 
kteří byli přesvědčení, že do jejich práce niko-
mu nic není. Natož občanům!

K mé velké radosti s rozhovorem pro Zápra-
ží souhlasil slavný výtvarník Theodor Pištěk. 
Tento vitální, osmasedmdesátiletý muž je uměl-
cem mnoha talentů. Pokud budete mít možnost, 
určitě zavítejte na některou výstavu jeho děl. 
Určitě nebudete zklamaní! Čas si na nás udělal 
i starosta Pyšel Stanislav Vosický, který přiznal, 
že bez dotací by se obec jen těžko rozvíjela.

Snažili jsme se, aby obsah Zápraží byl co 
nejpestřejší a zasáhl do všech koutů našeho 
regionu. Pokud máte dojem, že se o vaší obci 
nepíše, určitě se ozvěte a my rádi přijedeme…

Příjemné počtení 
vám přeje
Helena Vlnařová



4  |  ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU  |  5

Osobnosti regionu

Pane Pištěku máte krásný dům. Ale váš 
tatínek slavný český herec Theodor Pištěk 
žil v jiné vilce?

Ano! Stojí na kraji Mukařova. Dům původ-
ně patřil rodičům mé maminky. Mám na něj 
krásné vzpomínky, protože jsem zde prožil 
nádherné dětství. Také tady ale můj tatínek 
zemřel. Jenže je mnoho dědiců a dohoda žádná. 
Proto jsem se rozhodl postavit v Mukařově 
jiný domov, i když je mi stále velice líto, že to 
takhle dopadlo.

A nenapadlo vás bydlet jinde?
Ne. Jak už jsem řekl, do Mukařova jezdím 

od dětství. Vzpomínám třeba na mukařovské 
poutě, to bylo něco! Každé léto sem jezdila 
s kolotoči rodina Paroubkova. Vždycky nej-
dříve zavítali za tatínkem, aby ho pozdravili. 
A já pak mohl brzdit houpačky a pod střel-
nicí sbírat broky. To mohli jen privilegovaní! 
Miloval jsem projížďky na kole po zdejším 
krásném okolí. Ty už si dopřávat nemohu, 
protože mám problémy se zády. A také mám 
pocit, že i to krásné prostředí bere za své. 
Jenom ten hrozný nepořádek v lese. Jak ně-
kdo může přijet do lesa a tam vyhodit pytel 
s odpadky, to nechápu.

Pocházíte ze slavné herecké rodiny, proč jste 
se stal výtvarníkem a ne hercem

Herectví má v naší rodině hluboké kořeny. Již 
můj dědeček Jan Pištěk vedl Lidové divadlo na 
Vinohradech zvané Pištěkárna a babička se také 
věnovala herectví. Výtvarné vlohy jsem mohl 
zdědit z maminčiny linie. Její otec byl slavný 
malíř František Ženíšek, který například vytvo-
řil první oponu Národního divadla. Ta potom 
bohužel shořela. Ve „zlaté kapličce“ namaloval 
i výplně stropů s múzami a společně s Miko-
lášem Alšem pracoval na lunetách. Velice mě 
fascinoval i život mého děda Ing. Julia Ženíška.  
Ten se stal průkopníkem automobilismu a letec-
tví v Čechách. Za Rakouska-Uherska pracoval 
jako zástupce automobilky Ford a měl také první 
zastoupení letadel bratří Wrightů. A proč jsem se 
nestal hercem? Nikdy mě to nelákalo. Naopak, 
když mě tatínek vzal na nějaké natáčení – streso-
valo mě to. Svoji budoucnost jsem vždy viděl se 
štětcem v ruce.

K filmu jste se ale nakonec přece jenom 
dostal – jako slavný výtvarník kostýmů. 

Náhodou jsem se seznámil s režisérem 
Františkem Vláčilem. Ten potřeboval pro film 
Holubice vybavit sochařský ateliér, v němž 
hlavní hrdina tvořil a také navrhnout nenároč-
né kostýmy. Při práci na tomto filmu jsme se 
sblížili a stali se z nás velcí přátelé. Měl jsem tu 
čest, že jsem se mohl podílet na jeho zásadních  
filmech Markéta Lazarová a Údolí včel.

Theodor Pištěk získal Oskara, 
Césara i Českého lva
Celosvětově uznávaný výtvarník a malíř Theodor Pištěk nás 
přivítal ve svém ateliéru, který je součástí jeho domu v Mukařově. 
„Mám tady nepořádek, právě připravuji na svou výstavu 
při Smetanově Litomyšli,“ omlouval se. Když jsme se usadili 
na sedačce, tak se zeptal: „A co byste potřebovala vědět…

Vytvořil jste kostýmy pro více než stovku 
filmů. Jmenujme například Tři oříšky 
pro Popelku, Volání rodu, Arabela nebo 
Postřižiny. Nejslavnější období ale určitě 
nastalo, když vás pozval ke spolupráci 
Miloš Forman. Za film Amadeus jste získal 
Oscara, další film Valmont vám vynesl 
prestižní francouzskou cenu Césara. 
Co je těžší? Dělat kostýmy do historického 
filmu nebo do současného?

Když jde o velký film, dá vám práci každé 
období. Samozřejmě jsou filmy, kdy stačí zajít 
do skladu a sebrat z věšáku pár sak. Ale to není 
můj případ. Pro dobový film musíte nastudovat 
všechny možné dobové detaily, hlavně staré ob-
razy, abyste vůbec dostali představu o tom, co 
všechno se nosilo a jak dalece si můžete s ná-
vrhy kostýmů výtvarně hrát, aby to odpovída-
lo době. Historické filmy Amadeus a Valmont 
byly velice náročné. Ale daleko větší obavy 
jsem měl s reakcí na další Formanův snímek 
Lid versus Larry Flynt. Odehrával se v Americe 
od 70. až do 90. let, to byl pro Čecha oříšek. 
Přesně trefit, co se nosilo, jaká byla atmosféra. 
Naštěstí se žádný kritik neozval, který by tvrdil, 
že ten Pištěk je úplně mimo. 

Práce výtvarníka kostýmů není vůbec jedno-
duchá, jak by si mohl třeba někdo myslet…

Především musíte spolupracovat s režisérem. 
Musíte mu pomoci zvýraznit osobnost postavy. 
Nejde jen o to, aby to herečce slušelo. Ale také 
zda je její postava marnivá, roztržitá nebo třeba 
nervózní a pohrává si s korálky na krku. Nebo 
že chlapovi padají kalhoty a stále si je povyta-
huje nahoru… I tyto malé detaily hrají, a já je 
musím režisérovi pomoct realizovat. Výtvarník 
kostýmů také musí umět jednat nejen s režisé-
rem, ale i s herci. Musíte jim vysvětlit, že bude 
pro dobro věci, když si obléknout tyto šaty,  
i když třeba mají jinou představu.

Dočetla jsem se, že jste nejen vynikajícím 
umělcem, ale také sportovcem. A že máte 
snahu být ve všem perfektní…

Když už něco dělám, chci to dělat pořádně, 
aby to mělo smysl. A to v umění i ve sportu. 
Už od dětství mě kromě malování fascinovala 

auta. Jakmile mi bylo osmnáct, udělal jsem si 
řidičák a hned šel do autoklubu. I když jsem 
řídil už od šestnácti… Závodění a adrenalin mi 
dělal dobře, protože jsem  si vždy dokonale pro-
čistil mysl. Dostal jsem se až do reprezentace, 
ale k malovaní se to nehodilo. 

Máte dva syny – Jana a Martina. Podědili 
po vás umělecké geny?

Starší Jan je akademický malíř, grafik a ta-
ké divadelní výtvarník. Martin sice vystudo-
val Střední uměleckoprůmyslovou školu, obor 
design a tvarování materiálů a čtyři roky byl 
zaměstnán ve Státních restaurátorských ate-
liérech, a poté ve výpravě Národního divadla. 
Později se začal věnovat marketingu. „Volání“ 
genů zřejmě nebylo tak silné. 

Držíte jako rodina pohromadě? Máte se rádi?
To určitě! Jsme stále v kontaktu, navštěvuje-

me se. Mám je moc rád a i když se jim to nelí-
bí, stále je považuji za své děti, kterým musím 

Theodor Pištěk 
je mužem mnoha 
talentů – kromě 
rychlých aut, miluje 
motorky. Rád jezdí na 
kole. V mládí dokonce 
velice dobře šermoval 
a byl instruktorem 
lyžování (učil lyžovat 
mimo jiné Jiřinu 
Bohdalovou, ale prý 
nenaučil). V roce 
1962 založil s přáteli 
nezávislé sdružení 
Paleta vlasti. Jejich 
recesistické kousky 
s nádechem dadaismu 
byly vyhlášené – hráli 
hokej, divadlo, varieté 
ale také pořádali 
happeningy v přírodě.

Malíř a filmový výtvarník 
Theodor Pištěk se narodil 25. října 1932 
v Praze. Vystudoval Akademii výtvarných 
umění. Měl řadu samostatných výstav 
- například v pražské Nové síni (1978), 
v Galerii Václava Špály (1982), v Henri 
Gallery Washington, D.C. (1985), 
v Museu of Evansville, Indiana, v Down 
Town Gallery v Indianapolisu (1987) 
a v newyorské Fifth Avenue Gallery. 
První retrospektivu měl v roce 1994 
v Alšově jihočeské galerii v Hluboké 
nad Vltavou, v roce 1997 mu rozsáhlou 

retrospektivu uspořádala 
Galerie hl. města Prahy 
v Městské knihovně a v roce 
2008 v Muzeum Kampa. 
Navrhl kostýmy pro více 
než stovku filmů a vybavil 
uniformami Hradní stráž. 
Získal Oscara za Amadea 
(1984) a za Valmonta 
(1990) byl na Oscara 
nominován, a ještě obdržel 
francouzského Césara. 
V roce 1998 byl na Bienále ve 
Florencii zařazen mezi deset 
nejvýznamnějších výtvarníků 
posledních desetiletí.

radit. Stále se o ně bojím. A víte, čím je zaru-
čeně dostanu, když jim při návštěvě nabídnu, 
že zazpívám na dobrou noc. Na druhou stranu 
mě těší, když sami přijdou pro radu a respektují 
můj názor. Také mám vnučku Karolínku. Moc 
ji miluji. Už jí bylo osmnáct. Teď byla na rok 
v Americe, tak se na ni moc těším.

A nesmíme zapomenout na nejdůležitější 
osobu ve vašem životě – manželku Věru.

Zamilovali jsme se už na střední škole a vzali 
po mém absolutoriu Akademie. Tak si spočítej-
te, jak dlouho jsme spolu. Věra pracovala jako 
asistentka filmové režie a neměla to se mnou 
jednoduché. Ale zvládli jsme to!

V roce 2003 dostal Českého lva 
za celoživotní přínos. 
Za nejvýznamnější považuje, 
že byl v roce 2000 prezidentem 
republiky vyznamenán 
medailí za zásluhy.

Helena Vlnařová 
Foto: Lucie Přindišová
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Život v kraji

Návštěvníci měli celý areál volně k dis-
pozici a každý si mohl prohlídku naplánovat 
podle svého. „Chceme, aby se u nás lidé cítili 
dobře a svobodně,“ prozradil ředitel objektu 
JUDr. Václav Růžička. „Zájemcům na požá-
dání půjčíme deku a mohou si udělat piknik na 
trávě. Také vyžadujeme, aby děti běhaly, kam 
chtějí a nepoužívaly chodníčky,“ dodal s úsmě-
vem. A dětem se na Berchtoldu opravdu líbilo 
– mohly si užívat na dobře vybaveném hřišti 
s houpačkami, prolézačkami a klouzačkou. 
Nebo navštívit mini zoo s kůzlátky, která se ten 

Na zámku Berchtold se ukutečnila příjemná akce nazvaná 
Vítaní jara. Svěží povětří přilákalo do Vidovic mnoho 
návštěvníků, pro které byl připraven bohatý program.

den slavnostně křtila. Otevřen byl i park s mi-
niaturami hradů, zámků a dalších zajímavých 
objektů. Pozornost dětí upoutaly také pohádko-
vé postavičky a skřítkové Vítězslavy Klimtové. 
Samozřejmě nechybělo ani barvení vajíček, 
pletení pomlázek a báječné pohoštění. 

Na Berchtold zavítali i opravdoví rytíři, kte-
ří pro radost všech návštěvníků předvedli své 
šermířské dovednosti. „Šermířská skupina Lars 
určitě není na zámku naposledy. V létě připra-
vujeme pro malé i velké návštěvníky rytířské 
slavnosti,“ doplnil pan Růžička.

Letos se již podesáté konala v mnoha českých  
knihovnách a školách akce Noc s Andersenem. 
Nápad dovolit dětem v knihovně přespat a před 
usnutím jim číst, vznikl v roce 2000 v Uherském 
Hradišti. Od té doby se akce masově rozšířila nejen 
po celých Čechách, ale i na Slovensko, Polsko 
a Slovinsko. „Noční čtení“ mělo děti přilákat ke 
knihám a ukázat jim, že knížka může nabídnout 
větší dobrodružství než televize nebo počítač. 

Akce se letos zúčastnilo na osm set knihoven 
a škol a nechyběly mezi nimi ani Strančice. „Ve 
škole na děti čekal bohatý program, který již tradič-
ně zahájil místní občan Martin Kozák,“ prozradila 
knihovnice Eva Gojdová. „Každý rok obětavě při-
praví vystoupení, ve kterém žákům zábavnou for-
mou představí některou významnou českou osob-
nost, jako například Aloise Jiráska, Josefa Ladu, 
Josefa Čapka a letos Emila Kolbena. A protože 
pan Kolben byl vynálezce, děti dostaly za úkol vy-
myslet scénku na téma slavné vynálezy. „Naše třída   
pod vedením paní učitelky Schejbalové nacvičila 
scénku o televizi a také jsme si připravili zajímavé 
referáty,“ prozradila Bára Šachová z 5. B, kterou 
jsme potkali kde jinde než v knihovně. 

V Mukařově se uskutečnil v pořadí již druhý ročník festivalu ochot-
nických divadel nazvaný Mukařovský pištěk. Kulturní akci zahájilo 
Divadlo Kocábka z Chocerad představením pro děti Ďulík a Kokoláč 
jdou na rozhlednu. Veselý příběh s písničkami rozesmál nejen děti, 
ale i maminky a tatínky. Potom následovala tři představení pro dospě-
lé v podání divadel Marvin, Kocábka a Marza. Přestávky zpestřovala 
„netradiční kapela tradičního jazzu MK3“. 

„Mrzí mě, že přišlo velice málo lidí,“ postěžovala si organizátorka 
festiválku Jana Šoupalová. „I když nešlo o žádné „velké umění“, přesto 
lidé mohli strávit příjemné, nevšední odpoledne. Nízká účast mě ale 
neodradila a příští rok se budu snažit akci uspořádat znovu.“ 

Děti spaly ve škole 
a v knihovně

Ve strančické knihovně 
nocovalo devatenáct čtenářů. 
Kromě předčítání veleúspěšné 
pohádky od A. Goldflama 
– Tatínek není k zahození 
a dalších knížek, si mohly 
děti například vyrobit košíčky 
z novinového papíru

Kam se poděl 
pan Kokoláč?

Báječný jarní den na zámku
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Více informací 
o Ďulíkovi a Kokoláčovi najdete na 

www.divadlokocabkamk3.estranky.cz  

Pokud máte chuť vidět zajímavá výtvarná díla, určitě 
v květnu zavítejte do říčanské galerie Kotelna. „Zveme 
všechny na Festival amatérských prací. Na této jedi-
nečné akci se představí díla amatérských umělců od nás 
i ze zahraničí,“ prozradila Lucie Zavadilová. „V rámci 
festivalu se budou konat různé výtvarné workshopy. 
Výstavu slavnostně zahájí vernisáž 1. května odpoled-
ne. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni!“
Bližší informace na www.galeriekotelna.cz

amatérské 
tvorby

FE
S

TI
VA

L 

Ředitel objektu JUDr. Václav Růžička 
se staral o spokojenost návštěvníků.
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Starosti měst a obcí

Pane starosto, velký nedostatek Pyšel bylo 
zanedbané náměstí. To už ale není pravda!

Rekonstrukce náměstí začala v lednu 2009, 
a to díky dotaci v rámci regionálního operačního 
programu ROP NUTS 2 Střední Čechy. Ukon-
čení projektu proběhlo v uplynulých dnech, při-
čemž slavností předání náměstí plánujeme na 
červen. Celá rekonstrukce byla velice rozsáhlá. 
Zahrnovala úpravu komunikací, chodníků, sítí, 
veřejné zeleně, pomníku, zbudování nové kašny, 
pítek, oddychových zón, autobusových zastávek 
před zámkem a u sokolovny. Přibyly nové lavič-
ky, odpadkové koše, lampy veřejného osvětlení. 
V rámci revitalizace centrálního prostoru Pyšel 
byla rekonstruovaná  radnice a knihovna, do níž 
je třeba ještě zhotovit nové regály pro uložení 
knih. Prostory knihovny budou zároveň sloužit 
jako infocentrum pro místní občany i návštěvní-
ky našeho města. I pro toto infocentrum potře-
bujeme ještě zajistit příslušné vybavení a finance 
pro mzdu pracovníka tohoto zařízení. V infocent-
ru je k dispozici internet pro veřejnost. K budově 
městského úřadu jsme přistavili nové sociální za-
řízení s bezbariérovým přístupem, které budeme 
využívat zejména při pořádání veřejných setkání, 
slavností a dalších akcí.  Během stavebních pra-
cí jsme museli po celý rok řešit mnohá dopravní 
omezení, ale myslím, že trocha nepohodlí stála 
za to. Náměstí je opravdu krásné a máme z něho 
obrovskou radost. 

Takže vlastně žádné starosti nemáte?
Ale to víte, že máme a ne málo. V nejbližších 

dnech nás čeká závěrečné vyhodnocení stavby 
Rekonstrukce náměstí včetně dotací, což není 
jednoduchá administrativní záležitost.Ale když se 
podařilo tak velké dílo, musíme zvládnout i tento 

Bez dotací obec nezvelebíme
Starosta Pyšel Stanislav 
Vosický nás přivítal 
ve své kanceláři v nově 
zrekonstruované radnici. 

úkol. Spíše nás trápí jiný, velký problém a to stav 
naší základní školy, místních komunikací a čeká 
nás ještě velká investiční akce, což je zavedení 
pitné vody a odkanalizování osady Borová Lhota, 
která patří k Pyšelům. 

Výstavba vodovodu a kanalizace stála přes 
sto milionů korun a na její financování přispíva-
li sami občané Pyšel a to ve výši cca 26 milionů 
korun. Byla to velice náročná akce, protože jsme 
museli nejdříve lidi přesvědčit, že jiné řešení 
není. A také připravit smlouvy k hromadnému 
spoření. Museli jsme vše dokonale ošetřit po 
právní stránce. Jako obec jsme založili společ-
nost, která vodovod a kanalizaci vlastní a každý 
občan je spolupodílníkem. Smluvně ošetřená je 
i výše vodného a stočného. Tedy respektive do-
tace na vodné a stočné. Občanům, kteří se podí-
leli na financování stavby, město přispívá, a tak 
platí méně. Ti, kteří se nepodíleli, musejí zaplatit 
plnou částku. Noví stavebníci se samozřejmě na 
nový vodovod a kanalizaci napojit mohou a také 
mají možnost koupit si spoluvlastnický podíl za 
stejnou cenu, jako byl původní finanční příspěvek 
a mít právo na dotované vodné a stočné.  

S kanalizací a čističkou odpadních vod souvisí 
i kompostárna, kterou jste uvedly do provozu. 

Tento takzvaný třetí stupeň dočištění odpad-
ních vod zahrnuje  kompostárnu a rákosové pole. 
Sem mohou občané zdarma vozit zelený odpad 
ze svých zahrad – trávu, listí, větve z ořezu stro-
mů. Všechno se zde zpracuje na kvalitní kompost, 
který můžeme z části prodávat, čímž by se čás-
tečně pokryly náklady na provoz kompostárny.

Další bolestí Pyšel je havarijní stav školy.
V současné době je jedno křídlo základní ško-

ly kvůli havarijnímu stavu zavřené (hrozí zříce-
ní stropů). Navíc nám chybí kvalitní venkovní 
sportoviště pro děti a nemáme ani tělocvičnu. 
Na rekonstrukci potřebujeme zhruba 70 milió-
nů korun, které samozřejmě nemáme. Začátkem 
letošního roku jsme podali již podruhé žádost 
o dotaci na rekonstrukci základní školy. Poslední 
zpráva ze 7. dubna je, že náš projekt splnil poža-
dovaná kritéria přijatelnosti a formálních náleži-
tostí a postupuje do dalšího kola. Ale vzhledem 
k tomu, že i minulá žádost splnila veškerá krité-
ria a nakonec jsme dotaci nedostali, tak nedělá-
me zbytečné optimistické závěry. Krajský úřad 
Středočeského kraje pro školství vypsal dotační 
titul ve výši pouze 95 milionů korun a dotace na 
jeden projekt může být maximálně 30 milionů. 
Takže i kdybychom dotaci získali, celou rekon-

strukci to nepokryje. Z tohoto důvodu jsme pro-
jekt na rekonstrukci školy upravili tak, aby bylo 
možné rekonstrukci provést ve dvou etapách. 

Mateřská školka 
ale září novotou…

V tomto případě se nám podařilo dotaci zís-
kat. A to konkrétně z programu Krajského úřadu 
Středočeského kraje nazvaného FROM (Fond 
rozvoje obcí a měst) ve výši 10 milionů korun. 
Další tři miliony korun pak byly dány z rozpočtu 
města. Ale nebylo to vůbec jednoduché. V pod-
statě už od roku 2005 jsme čekali na vhodný do-
tační titul a také jsme měli všechno připravené – 
projekty, stavební povolení, územní rozhodnutí, 
vyjádření příslušných institucí. Díky tomu jsme 
mohli rychle reagovat, protože na zpracování žá-
dosti a úpravu projektu byla velice krátká doba, 
ale zvládli jsme to. Tato žádost byla podána na 
krajský úřad dne 9. 4. 2009 a rozhodnutí o sku-
tečném přidělení dotace a její výši nám bylo sdě-
leno v červnu. Okamžitě jsme vypsali výběrové 
řízení a hned na začátku prázdnin převzal vybra-
ný dodavatel firma Sládek GROUP staveniště. 
Tempo stavby bylo závratné a na školce se pra-
covalo i o víkendech. A protože bylo jasné, že 
do zahájení nového školního roku stavba hotová 

nebude, museli 
jsme najít náhrad-
ní řešení, kam 
děti umístit. Jak 
nejschůdnější se 
jevilo nabídnout 
školce prostory  
v přízemí budovy 
městského úřadu. 
Ale samozřej-
mě předtím jsme 
museli místnosti 
upravit, zřídit na-
příklad kuchyňku a sociální zařízení, instalovat 
plynové topení. Na začátku ledna tohoto roku 
byla školka slavnostně otevřena a děti se mohli 
přestěhovat do nového. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem rodičům, kteří pomáhali se stě-
hováním, a to vlastně dvakrát – nejdříve na rad-
nici a pak do nového objektu.

Tak to vypadá, že veškerá prosperita obce je 
závislá  na dotacích. 

My ale nemáme jinou možnost! Systém pře-
rozdělování peněz ze státního rozpočtu podle 
počtu obyvatel je pro nás hrozivý. Takto získa-
né finanční prostředky stačí sotva pokrýt pro-

voz obce. Ale to určitě neříkám nic nového pod 
Sluncem a určitě je to starost všech starostů. 
Nemáme žádnou jinou možnost, jak si vydělat. 
Naštěstí vlastníme nějaké pozemky – část jsme 
již prodali a získali tak finanční prostředky na 
vlastní zdroje na rekonstrukci náměstí. 

 
Pane starosto a co medializovaná kauza 
dětského domova v Pyšelích 

Shrnu jen to, co už bylo mnohokráte napsáno 
a řečeno. Dětský domov v Pyšelích skutečně 
potřebuje rekonstrukci. Plánované přeložení 
dětí do objektu bývalé léčebny v Choceradech 
bylo již zrušeno, v současné době se řeší jiný 
citlivější přístup a postup – zda rekonstruovat 
stávající budovu, či postavit novou moderní, 
odpovídající současným požadavkům na tato 
zařízení. Pro tento účel se hledá v Pyšelích 
vhodný pozemek. Dětský domov je v našem 
městě již téměř 100 let, občané všech žijících 
generací chodili a chodí do školy s dětmi z dět-
ského domova, vznikly zde vazby – přátelství, 
mnohdy i manželské svazky. Proto je celá tato 
záležitost velmi citlivá a máme radost, že se vy-
víjí slibným směrem. Tomu pomohlo i občan-
ské sdružení, které vzniklo na podporu zacho-
vání dětského domova v Pyšelích.

  
Pane starosto Pyšely mají opravdu hodně 
krásných památek, ale spousta jich chátrá. 
Máte nějakou možnost, jak to řešit?

Pokud jsou památky v obecním vlastnictví, 
tak se to řešit snažíme. Například Pyšelské mu-
zeum. Tato budova nutně potřebuje celkovou 
rekonstrukci, máme připraven projekt, přísluš-
ná stavební povolení a i zde jsme žádali o do-
taci. Spousta historických objektů v Pyšelích 
chátrá, ale patří konkrétním majitelům.  

Ještě se musíme pochlubit tím, že jsme v mi-
nulých letech pomocí dotací zajistili restauro-
vání dvou barokních soch a to sousoší sv. Jana 
Nepomuckého na náměstí před zámkem a dále 
sochy sv. Vojtěcha u kaple Loreta. Restaurování 
obou děl se ujal akademický sochař pan Vojtěch 
Adamec, s jeho citlivým a odborným přístupem 
jsme byli velmi spokojeni. 

Helena Vlnařová

Po třicetileté válce, 
která Pyšely těžce 
postihla a Pyšely 
klesly z města 
na pouhou ves, 
nastalo zlepšení, 
když panství koupil 
hrabě Halleweil 
a přímluvou 
u císaře byly 
Pyšely 25.října 1703 privilegiem 
císaře Leopolda povýšeny opět na 
městečko. Hrabě Halleweil ze svého 
hraběcího znaku, který představuje 
dvě orlí křídla ve zlatém poli s korunkou 
nad štítem, daroval do pyšelského 
znaku jedno černé orlí křídlo na štít 
s korunkou.

Poslední úpravy chodníku před obecním úřadem

Na kompostárnu mohou 
občané zdarma vozit 
“zelený” odpad 
ze zahrad

Část školy musela být 
pro havarijní stav zavřená

Na zrekonstruovaném náměstí 
přibyla i krásná kašna
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Téma Zápraží

JAK FUNGUJE

Třídění  odpadů je už dnes pro mnoho lidí 
samozřejmostí. Kontejnery vidíme na každém rohu, 
lidé se o ekologická témata stále více zajímají. 
Ovšem kdo za celým systémem třídění a recyklace 
odpadů stojí a jak systém funguje, ví málokdo. 

Třídění odpadů, ač  se to nezdá, má v Čes-
ké republice relativně dlouhou tradici. Lidé si 
zvykli třídit už z dob školních sběrů, kdy žáčci 
nosili soudružkám učitelkám staré noviny. Ale 
ani kontejnery na sklo nejsou úplnou novinkou 
– první se u nás objevily už v sedmdesátých 
letech minulého století. Přitom až do druhé 
poloviny devadesátých let byl sběr odpadů pro 
firmy a obce prakticky dobrovolný. Výrob-
ci, dovozci a plniči obalů neměli povinnosti 
zajistit pro obaly uvádějící na trh jejich sběr 
a následné využití.  

Dobrovolná 
„obalová“ dohoda

První zákon o odpadech, který se zabýval 
tříděním a využitím obalových odpadů vstoupil 
v platnost v roce 1997, kdy také vznikla autori-
zovaná obalová společnost EKO-KOM. Firma, 
která ve svých počátcích zaměstnávala deset 
lidí, měla za cíl vybudovat celý systém nakládá-
ní s tříděnými obalovými odpady. V roce 1999 
byla mezi Ministerstvem životního prostředí 
a Českým průmyslovým sdružením pro obaly 
a životní prostředí uzavřena tzv. Dobrovolná 
dohoda, která dala základy fungování systému 
EKO-KOM. Firmy, které se společností EKO-
-KOM uzavřou smlouvu, mají zajištěný zpětný 
odběr a využití obalového odpadu. Zjedno-
dušeně řečeno - EKO-KOM se za své klienty 
stará o to, aby spotřebitelé měli možnost obaly 
uvedené na trh třídit a také aby byly následně 
využity a zrecyklovány. 

Přesnější definice povinností týkajících se
nakládání s obaly a obalovými odpady přišla 
až v roce 2002, kdy nabyl účinnosti Zákon 
o obalech. V té době obdržel EKO-KOM od 
Ministerstva Životního prostředí Rozhodnutí 
o udělení autorizace, na základě kterého může 
své služby poskytovat. 

O separovaný odpad v Průhonicích se stará 
společnost A.S.A. 

„Kromě Průhonic zajišťujeme svoz obalového 
odpadu i v dalších obcích vašeho regionu,“ pro-
zradila tisková mluvčí společnosti Marie Mock-
ová. „Separovaný odpad svážíme na naši třídící 
linku, kde je ručně dotříďován. Například plasty 
se rozdělují na PET lahve (podle barev), duté 
obaly, fólie a pěnový polystyren. Pracovníci třídí-
cí linky také odstraňují z pásu nečistoty, které do 
plastů nepatří. Plasty se podle vytříděných druhů 
slisují do balíků a odváží se ke zpracování. Sklo 
zbavené od největších nečistot se odváží přímo 
do skláren. Střepy putují na linku, kde se dočistí 
a roztřídí podle barev. Takto upravený materiál se 
rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového 
skla (někdy se přidává až 90 procent sběrového). 
Recyklací se ušetří mnoho energie a surovin, 
sklo se dá takto používat v nekonečném kolobě-
hu. Druhotné suroviny putují ke zpracování nejen 
do podniků v Čechách, ale i do zemí v rámci celé 
EU,“ dodala Marie Mocková. 

„Naše společnost je ze zákona povinná vypra-
covávat jednou za tři měsíce pro EKO-KOM vý-
kazy o množství svezeného obalového odpadu. 
Po vyhodnocení tohoto výkazu obce dostávají 
dotace na třídění.“

Helena Vlnařová

Jak se s problematikou tříděného odpadu 
potýká město Říčany jsme se zeptali 
Ing. Dany Boxanové z Odboru správy 
majetku města. 

„Říčany se v rámci Středočeského kraje 
v soutěži v třídění, kterou pořádá společnost 
EKO-KOM,  každoročně umísťují na předních 
místech,“ prozradila Ing. Boxanová. „A z toho 
máme samozřejmě velkou radost. V soutěži se 
hodnotí například tato kritéria - celková výtěž-
nost obalového odpadu v kilogramech na oby-
vatele, poměr mezi celkovým množstvím vytří-
děného a směsného odpadu, efektivita sběrné 
sítě a další. Svoz obalových odpadů, dotřiďo-
vání a následný rozvoz k dalšímu využití pro 
nás zajišťuje firma Marius Pedersen, která byla
vybrána v řádném výběrovém řízení. Město Ří-
čany svým občanům nabízí celkem 71 separač-
ních míst, přičemž na třiadvaceti z nich najdete 
i nádoby na nápojové obaly tzv. tetrapacky. Tak-
zvaná separační hnízda se snažíme rozmisťovat 
tak, aby k nim měli občané co nejblíže. Problém 
ovšem je, že nikdo nechce mít tyto nádoby před 
vlastním pozemkem a také musíme řešit, aby 
místo bylo přístupné pro svozové vozy. 

Nádoby na tříděný slouží veřejnosti a jejich 
svoz je částečně hrazen z poplatků za směsný 
komunální odpad. Drobní podnikatelé, pokud 
uzavřou s městem smlouvu, mohou také vy-
užívat běžné separační nádody. Firmy, které 
produkují velké množství obalového odpadu, si 
musejí jeho svoz zajistit sami. 

Minulý rok se náklady na odpadové hospodář-
ství města Říčan vyšplhaly na čtrnáct miliónů ko-
run, přičemž 2,5 miliónu jsme vynaložili na sběr 

Od výrobce 
ke kontejneru 

Určitě jste se setkali se Zeleným bodem 
vytištěným na některém z obalů, které doma 
běžně používáte. Právě takto je označena  au-
torizovaná obalová společnost. Znamená to, 
že výrobce zaplatil za sběr a využití obalu 
do systému EKO-KOM  nebo v zahraničí do 
obdobného systému. Fungování autorizované 
obalové společnosti si můžete představit na 
názorném příkladu. Firma chce uvést na trh 
výrobek, který bude zabalený. Právě pro obal 
musí zajistit jeho zpětné odebrání od koneč-
ného spotřebitele a jeho další využití. Buď si 
veškeré povinnosti, jako evidenci množství 
a fyzický sběr s následným zajištěním využití, 
zajistí sama, nebo se obrátí na autorizovanou 
obalovou společnost. Ta za ni zařídí veškeré 
potřebné evidenční formality. Firma za množ-
ství uvedených obalů na trh zaplatí do systému 
EKO-KOM a z těchto peněz se potom celý 
systém financuje. Obce tak za každou vytří-
děnou tunu odpadu dostanou od autorizované 
společnosti finanční odměnu.  

Na špici  
ve třídění

Obecně řečeno můžeme říct, že Češi jsou 
úspěšní „třídiči odpadů.“ Německé sousedy 
jsme porazili nejen v míře vypitého piva na 
osobu, ale podle posledních dat z Eurostatu 
jsme získali také prvenství ve sběru plastů. 
Ke třídění odpadů lhostejní rozhodně nejsme, 
vždyť dlouhodobě se aktivně na třídění podílí 
kolem sedmdesáti procent obyvatel ČR! Kaž-
dým rokem stoupá počet vytříděných odpadů 
na obyvatele, čímž bez problémů splňujeme 
veškeré požadavky EU, která stanovuje pro-
centa recyklace. 

a odvoz separačního odpadu a provoz Sběrného 
dvora v areálu na Fabiáně nás stál 1,8 miliónu.“
Není vám někdy smutno, když vidíte, 
jaký nepořádek dokáží lidé udělat kolem 
separačních míst?

„Někdy je to až zoufalé! Lidé dělají ze sepa-
račních míst skládku, kam mohou odložit co-
koliv. Když jsou kontejnery plné, klidně odpad 
hodí na zem. Neuvědomují si ovšem, že úklid 
něco stojí a zvýšené náklady se nakonec objeví 
v celkové ceně, kterou musíme každý zaplatit na 
poplatcích. Také bych chtěla upozornit, že také 
chování můžeme postihnout v přestupkovém 
řízení. Chtěla bych dodat ještě jednu historku, 
i když se netýká tříděného odpadu, ale směsného. 
Kolegyně byla svědkem, jak před městský úřad 
na Komenského náměstí přijela paní a z kufru lu-
xusního vozu vytáhla dva ohromné pytle odpadků 
a začala je rvát do popelnic patřících úřadu. Když 
ji na to upozornila, tak odsekla: No a co, vždyť je 
to města! Taková reakce mě vždy strašně rozčílí! 
A co je město? To je nějaký anonymní celek exis-
tující mimo nás. Město jsme my všichni a všich-
ni neseme následky za špatné chování některých 
jedinců. Město funguje z našich peněz. A pokud 
si toto lidé neuvědomí, tak se budou stále chovat 
lhostejně a sobecky.“

Směrnice o obalech a obalových odpadech přijatá EU 
v roce 1994 je nejstarším evropským předpisem, 
který je založen na principu odpovědnosti výrobce 
za celý životní cyklus výrobku. 

systém třídění 
a recyklace 
odpadů?

ŘÍČANY MEZI NEJLEPŠÍMI!

JAK TŘÍDÍ 
PRŮHONICE 

Odměna pro obce 
za třídění
Výkaz je základním podkladem pro 
výpočet odměny pro obec. Vyplňuje ho 
obec  nebo svozová firma. Do výkazu
se udávají údaje o sběrných nádobách, 
jejich objemu, počtu a množství výsypů.
Dále se uvádí druh vytříděného odpadu, 
jeho množství, firmu, která jej svezla
a třídící linku, jež jej upravila  na 
druhotnou surovinu. Výkazy zahrnují 
i informace o odpadech vytříděné ve 
sběrných dvorech, výkupnách, školách 
a dalších alternativních sběrech.
Systém společnosti EKO-KOM údaje 
ve výkazech automaticky kontroluje 
a odhaluje případné chyby. V případě 
správnosti vygeneruje podklady pro 
fakturaci spolu s výší odměny.
Správnost údajů kontrolují v průběhu 
roku externí auditoři. V případě odhalení 
nesrovnalostí obec vrací neoprávněně 
vyplacenou odměnu a může jí být 
udělena i pokuta.
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Říčanská 1818
251 01 Říčany

Když se na svět podíváte dětskýma 
očima, vše vnímáte z docela jiného 
úhlu. K touze po jistotě a bezpečí 
se přidává nadšení z nových 
zážitků. Proto je tu nová Škoda 
Roomster, ve které si každý najde 
svůj vlastní prostor – Vy i Vaše děti. 

Nová Škoda Roomster 1,2 TSI 
o výkonu 63 kW může být Vaše 
s akčním bonusem TSI Start 
v hodnotě 10 000 Kč. Zvolit však 
můžete i výhodné financování 
od ŠkoFINu. Zajděte si již dnes
pro Váš nový vůz Roomster TSI
ke svému prodejci Škoda.

SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaRoomster
OTEVÍRÁ JINÉ OBZORY

Kombinovaná spotřeba a emise CO2

modelu Roomster: 4,7–6,2 l/100 km, 
124–143 g/km
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Život v kraji

Letos se můžete těšit na další 
ročník „Cesty kocoura Mikeše“. 
Čeká na vás spousta dobrodružství 
– stejně jako na kocourka Mikeše, 
který utekl z domu kvůli rozbité-
mu krajáči. Začátek je v sobotu  
22. května v 9.30 hodin v rodišti  
Josefa Lady v Hrusicích. Čeká vás 
příjemná „pohádková“ procházka 
spojená se soutěžemi. Dozvíte se, 
kde bydlel Mikeš, kozel Bobeš, vod-
ník Brčál nebo kde strašil Mulisák 
se svým synkem Bubáčkem. V Hru-
sicích bude také Den otevřených 
dveří v Památníku Josefa Lady a na 
Výstavě modelů Antonína Jedličky 
na obecním úřadě. Když dojdete do 
Mnichovic na náměstí, kam chodil 

Pojďte s námi 
do pohádky

Občanské sdružení Sportklub 
Louňovice, které sdružuje starou-
sedlíky i nově přistěhovalé obyva-
tele, dokázalo ve své obci vybudo-
vat víceúčelové sportovní hřiště za 
1,6 miliónů korun. 

„Rozhodně by se nám to nepo-
dařilo bez pomoci MAS Říčansko, 
kteří nám pomohli získat dotaci 
z fondů Evropské Unie,“ vysvětlu-
je pan Petružala. „Navrhnout a zre-
alizovat projekt veřejného víceú-
čelového sportovní hřiště nebylo 
snadné. Naši členové tomu věnova-
li spoustu času. Velké poděkování 
patří i  Obecnímu úřadu Louňovi-
ce, díky kterému jsme získali úvěr.   
Vše dopadlo dobře a v listopadu 
2009 jsme hřiště slavnostně otevře-
li. Společně navazujeme na tradici 

Víceúčelové sportovní hřiště 
slouží všem

kocour Mikeš s Pašíkem na pouť, 
můžete se s těmito pohádkovými 
postavami potkat na slavném „Mni-
chovickém kramaření“. Zajištěn je 
bohatý kulturní program, soutěže 
a stánky s dobrotami. Zároveň bude 
v informačním centru pro každé 
dítě připraven malý dárek. Na  cestě 
dále potkáte husopasky, které vám 
nabídnou chutné buchty, u pasáčků 
na struhařovské pastvině si mů-
žete opéct buřty. Přes Klokočnou,  
Tehov a Světice dojdete do cíle  
cesty v Říčanech. V informačním 
centru dostane každý účastník po-
chodu diplom a budou vylosovaní 
výherci razítkovací hry. Do cíle mů-
žete dorazit od od 13 do 17 hodin.

slavného Louňovického lesního  
volejbalového hřiště.“

Sportovní areál je určen pro  
aktivní odpočinek, rekreační a spor-
tovní vyžití občanů všech věkových 
skupin, zejména k míčovým hrám. 
Výhodou je možnost rezervace 
hřiště – na internetových stránkách 
(www.sklounovice.cz ) naleznete 
rezervační formulář. Ten vyplníte 
a odešlete na adresu info@sklou-
novice.cz. Tímto potvrzujete i záva-
zek, že budete dodržovat provozní 
řád. „O údržbu a chod hřiště se sta-
rají členové O.S. Sportklub Louňo-
vice z členských příspěvků. Proto 
budeme rádi, když i vy se stanete 
členy, i když zrovna nebydlíte pří-
mo v Louňovicích,“ vyzval všech-
ny „sousedy“ pan Petružala.

V Říčanech se uskutečnil 7. ročník mezinárodního šampionátu 
s názvem „Best of the Best 2010“. Zúčastnilo se ho 225 závodní-
ků z 23 oddílů, které k nám přicestovali ze šesti Evropských států 
– z Běloruska, Rakouska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Sloven-
ska a Lotyška. I v letošním roce bylo možné sledovat klání v katego-
riích sestav, volného boje, přerážení, speciálních technik a tradičního 
sparringu. Závodníci se i zde utkali systémem „každý s každým“ ve 
skupině. Ti nejlepší pak postupují do bojů s vítězi dalších skupin.

Skvělé výkony předvedli všichni zúčastnění bojovníci. Nezklama-
ly ani favoritky sestry Telvákovy ze školy Taekwon-Do Kwang Gae 
Říčany. V České národní lize v juniorské kategorii obsadila první 
místo Nathaly. Nejúspěšnější seniorkou se Nicola. Ta také zvítězila 
v kategorii Best sestav bez rozdílu technických stupňů. 

„Díky podpoře již tradičních partnerů šampionátu a města Říčan 
bylo možné zdvihnout laťku soutěže opět o schůdek výše a vytvořit 
profesionální podmínky nejen pro soutěžící ale i pro diváky,“ sdělil 
nám trenér Vladimír Machota, jehož škola Taekwon-Do Kwang Gae 
Říčany zaznamenala na šampionátu nejlepší výsledky.

Říčany hostily 
mezinárodní šampionát

Mateřské centrum Lodička uspo-
řádalo veselé závody dětí na kole. 

„ Všichni malí závodníci s dopro-
vodem se sešli  ve sportovním areálu 
Minigolfu ve Strančicích,“ informo-
vala Michaela Hupcejová. „Nejprve 
vyrazily na jízdu zručnosti starší 
děti. Musely zvládnout  jízdu přes 
prkno, slalom a převážení kelímu 
s vodou. Tuto trasu zvládli všichni 
pěkně, i když bez pádu se to neobe-
šlo. Potom  postupně startovali  malí 
cyklisté ve věkovém rozmezí rok 
a půl až sedm let. Na závěr vystarto-

valy ještě čtyři  kočárky s miminky 
a vyhrál tatínek ze Strančic s kočár-
kem pro dvojčata. Myslím, že se to 
bylo vydařené odpoledne a každý se 
dobře bavil. Poděkování za pomoc 
patří rodině Pelákových,“ uzavřela 
paní Hupcejová. 

Během závodů bylo pro děti za-
jištěno zdarma pití a všichni mohli 
ochutnat domácí koláče nebo si dát 
buřtíky. Nejlepší závodníci dostali 
medaile a sladkou odměnu. 

Závody 
na kolech

Výtvarné soutěže na téma „Jaro“, 
kterou uspořádal DDM-Dům UM 
Hostivař-Petrovice, se zúčastnilo 
98 dětí. Vybráno bylo 16 výtvorů 
a všichni vítězové získali medaili, 
diplom a drobnou cenu. „Děkuje-
me ZŠ Petrovice, MŠ Uhříněves, 
ZŠ Bří Jandusů, 

ZŠ Olešovice a všem ostatním 
dětem za účast v soutěži,“ dodala 
Blanka Petrásková z DDM.

„PŘÍPRAVA A REALIZACE 
ÚZEMNÍCH PLÁNŮ“ 

ŘÍČANSKO STRATEGICKY 
SPOLEČNĚ

Kurzovné je pro subjekty ze Středočeského kraje 
hrazeno Evropskou unií, 

Evropským zemědělským a záručním fondem (EAGGF)

MAS SERVIS ŘÍČANSKO o.s.

ZVE ZASTUPITELE, 
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, PODNIKATELE 

A VŠECHNY AKTIVNÍ OBČANY 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

NA DVOUDENNÍ SEMINÁŘ A EXKURZI:

KDY: 27.5. (1.část) a 17.6. (2.část) 9:00 – 16:00
KDE: Olivova 224, Říčany (Olivova nadace)
PŘIHLÁŠKY: na koordinator@ricansko.eu 
                       nebo tel: 323 606 881

DĚTI MALOVALYDĚTI MALOVALY
JARO



inzerce

Osobnosti regionu

14  |  ZAPRAZI.EU

Paní Vando prozraďte, co vás chytlo dříve. 
Zpívání nebo sport?

Zpívání mě bavilo odmalička. Vystupovala 
jsem s Bambini di Praga i v Kühnově pěvec-
kém sboru. Také umím hrát na klavír a na flét-
nu. Vztah k hudbě jsem zdědila určitě po tátovi 
– profesoru Miroslavu Venhodovi, který zakládal 
a vedl slavný sbor Pražští madrigalisté. Sport mě 
vůbec nezajímal a kdyby mi tenkrát někdo řekl, 
že budu ve svých šestatřiceti závodit v první lize 
a dokonce běhat maraton, tak se mu vysměji.

A co vás přivedlo k běhání?
Když mi bylo asi tak šestnáct, začala jsem 

s nelibostí zjišťovat, že se pěkně kulatím. Nebylo 
divu – dopoledne škola a odpoledne zkoušky ve 
sboru a jinak žádný pohyb. Sama jsem usoudila, 
že musím něco dělat. Nějaký aerobik nebo mí-
čové hry mě vůbec nelákaly. Jako nejideálnější 
se mi jevilo začít běhat. To přece umí každý. 
S kamarádkou jsme zašly na Bohemku a přidaly 
se k tréninkové skupině. Do dlouhých tratí se mi 
nechtělo, a tak jsem zkusila sprinty. Musím při-
znat, že to nebylo vůbec jednoduché. Jako nejpo-
malejšímu členu skupiny se mi všichni smáli. Ale 
já vydržela! A zanedlouho se dostavily úspěchy. 
Proběhala jsem se do první ligy a posměváčkům 
sklaplo. Mé nejlepší výkony - stovka pod třináct 
a čtyřstovka za 58,6 vteřiny.

MARATON pět měsíců 
po porodu
Paní Vanda Kadeřábková 
Březinová z Pětihost není 
typickou maminkou na 
rodičovské dovolené. Kromě 
péče o neposedného dvou 
a půlletého Matýska, vede 
odborná zdravotní cvičení, 
běhá vše od patnáctistovky 
po maraton a také se věnuje 
opernímu zpěvu.

 Bohužel jsem ale zjistila, že sprinterský 
trénink a zpívání nejdou dohromady. Dýchání 
je úplně jiné a když jsem se v tréninku začala 
šetřit, časy se hned zpomalily. Nezbývalo než 
pověsit tretry na hřebík a běhat jen rekreačně. 
Soutěživá povaha se však nezapře, a tak jsem 
se přeorientovala na dlouhé tratě. Maratonský 
trénink hlasivkám nevadil. Dalo se zvládat obo-
jí – prakticky až do narození Matýska. Potom 
času rapidně ubylo a já nechtěla nic dělat polo-
vičatě. Za tři měsíce po porodu jsem byla zpět 
v lize, ale na zpívání už čas nezbyl. 

Takže nyní už nezpíváte?
Po zpěvu se mi opravdu stýskalo! A když Ma-

těj povyrostl, zrezivělý hlásek jsem opět oprá-
šila. Radost mi udělalo například vystoupení na 
charitativním koncertě na podporu obětem ze-
mětřesení v Haiti, který uspořádalo Sportovně 
kulturní centrum v Ondřejově. Výtěžek putoval 
organizaci Člověk v tísni.  

V Ondřejově také vedete cvičení na stabili-
zaci a mobilizaci páteře. Jak jste se k tomu 
dostala?

Úplně jednoduše! Vystudovala jsem medicí-
nu a ještě předtím školu životního stylu. Když 
se mi bolestivě zablokovala krční páteř, hledala 
jsem nejvhodnější a nejpřirozenější způsob, jak 
si ulevit. Žádné prášky, ale úžasné cvičení pro 

celkovou regeneraci páteře. V centru v Ondře-
jově také pořádám běžecké semináře, kde radím 
jak správně běhat, jak se oblékat a také společ-
ně trénujeme.

Příprava na maraton musí být náročná, jak 
to všechno zvládáte s malým dítětem?

Jednoduché to není! Po celý rok musíte tré-
novat poctivě téměř každý den, a před závody 
ladit formu. Například tři měsíce před mara-
tonem je třeba naběhat daleko více kilomet-
rů, což vám sebere spoustu času. Také se chci 
soustředit na kratší tratě, které běhám na lize 
a na steepla (2 km překážek) a dobře se připra-
vit na mistrovství Evropy v Maďarsku. Mara-
ton ubírá na rychlosti - proto absolvuji už jen 
jeden ročně. Určitě se neobejdu bez pomoci 
manžela, mamky a ondřejovského Mateřského 
centra Beruška. Také jsem si pořídila speciální 
kočárek a s ním trénovala. Už pět měsíců po 
porodu mi forma dovolila úspěšně absolvovat 
maraton.

  
Máte trenéra a kde nejraději běháte?

Nejdříve jsem se trénovala sama. Nebyl to 
problém, protože si umím vytvořit plán tak, 
abych se postupně dostala do formy a trénuji 
i jiné běžce. Ale nebyla jsem na sebe dostatečně 
tvrdá, a tak mi pomáhá Zdeněk Smutný z Vyš-
kova. Tréninkové plány posílá mailem a já je 
poctivě plním. Nemusí mě nikdo nutit, protože 
to dělám pro sebe.  

Helena Vlnařová
Foto: Aleš Tvrzník, Karel Matzner

S trasami na běhání je to trochu složité, 
zvláště na tempové úseky. Dobrá je například 
silnice na Stříbrnou Skalici, ta je krásně rovná. 
Nejčastěji ale běhám osmikilometrový okruh 
kolem Pětihost.   

Pochlubte se svými úspěchy…
Nejcennější je pro mne stříbrná medaile na 

2 000 metrů překážek a čtvrté místo na 10 000 
metrů z Mistrovství světa v kategorii Masters 
z finského Lahti v minulém roce. Po návratu mi
dokonce přišla nabídka do atletické extraligy.

Jsem soutěživý typ. Když už tvrdě trénuji, 
tak chci s někým změřit síly a na závody jezdím 
ráda. Můj manžel ten třeba běhá jen pro radost, 
dá si do těla, ale nezávodí. 

VANDA KADEŘÁBKOVÁ BŘEZINOVÁ se mimo jiné angažuje 
v projektech, které mají přivést ženy k běhu. V letošním roce je 
šéftrenérkou v projektu PIM (Prague Internacional Marathon) 
Women´s Challenge, který má za cíl zvýšit počet běžkyň na 
závodech. Běžecké kluby PIM jsou určeny běžcům všech 
výkonnostních úrovní, včetně úplných začátečníků. Společné 
tréninky se zaměřují na účast v 1/2 Maratonu a Maratonu, ale 
dávají příležitost k pravidelnému sportování i běžcům rekreačním. 
Kluby vznikají po celých Čechách a nově i v Ondřejově. 

Pro sportovce dříve narozené vznikla kategorie 
Masters. Od 35 let se závodí v pětiletých 
kategoriích až třeba do stovky. Pořádají se 
světové a evropské šampionáty, i obdoba 
olympijských her. Je však škoda, že se sportovní 
média veteránskými závody příliš nezabývají. A to 
výkony těch dříve narozených mají mnohdy větší 
hodnotu než těch mladších. Veteránské sportovní 
svazy ani nedostávají žádné dotace. 

Na závěr nám prozraďte, co vás čeká v příš-
tích letech?

Plánů mám hodně, ale na prvním místě je 
můj syn Matýsek, který trpí vzácnou vrozenou 
poruchou imunity a musíme mu pravidelně 
dodávat protilátky. V běžném životě ho to ale 
nijak výrazně neomezuje a může dělat prak-
ticky cokoliv. I nadále bych se chtěla věnovat 
běhání – zrychlit a stačit těm „mlaďochům“, 
dokud to jde. I v závodech veteránů je konku-
rence veliká, takže se musím snažit. A mým 
největším „úkolem“ je nadchnout pro běh co 
nejvíce maminek, mladých holek, ale i star-
ších žen. Ne pro výkony, ale pro radost z po-
hybu a překonání sebe sama. A pak? Vrátit se 
také ke zpěvu a možná i napsat knihu…

Účast Vandy Kadeřábkové Březinové 
na mezinárodních závodech se neobejde 
bez pomoci sponzora – česká firma
Nef de Santé, vyrábějící doplňky výživy

Speciální 
kočárek 
umožnil 
Vandě 
trénovat 
i s malým 
miminkem  

Syn Matěj 
je živý, 
neposedný 
kluk
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„Naším cílem je, aby k nám našly cestu celé 
rodiny,“ prozradil manažer centra Hynek Kaš-
par. „Mám radost, když vidím, že tatínek jde 
hrát stolní tenis, maminka si zacvičí a děti zatím 
hlídají hodné tety z Mateřského centra Beruška. 
A potom si všichni společně posedí v dětské her-
ně u kávy. Snažíme se přinášet stále něco nové-
ho, aby si vybral skutečně každý. Nabízíme nej-
různější cvičení - aerobik, power jógu, latinské 
tance, shihatsu, klasickou jogu nebo pohybové 
aktivity pro seniory. Také si můžete protáhnout 
tělo v posilovně, a to buď sami nebo za asistence 
osobního trenéra. Velice oblíbená jsou speciální 
cvičení na bolavá záda a také masáže. Tatínko-
vé mohou změřit síly v šachu, stolním fotbálku 
nebo si objednat celou tělocvičnu a zkusit volej-
bal, badminton nebo fotbal.“

Centrum samozřejmě nezapomíná ani na 
děti, které se mohou věnovat například bojové-
mu umění, baletu, hrát florbal nebo kreativně
tvořit v keramické dílně. Nově přibyly i kurzy 
angličtiny pro děti již od tří let, které pořádá 
jazyková škola Langfor z Říčan. Tato škola kla-
de důraz na to, aby se malí školáčci nenudili 
a učení je bavilo. Výuka je vedena hravou for-
mou, nechybí pohádky a písničky. Lekce vedou 
odborně vzdělaní lektoři, kteří mají zkušenosti 
s výukou malých dětí. Od dalšího pololetí plá-
nujeme i výuku jazyků pro dospělé. 

Svůj prostor v objektu dostaly i větší děti. 
„Zpřístupnili jsme centrum i pro teenagery, kte-
ří nemají po škole kam jít,“ informuje pan Kaš-
par. „Mohou na internet, do knihovny, zahrát si 
stolní tenis nebo na stolní fotbálek. Neplatí nic, 
jen se musí zapsat do knihy návštěv a chovat se 
slušně. Ze začátku jsem se bál, že mládež re-
lativně bez dozoru bude problém, ale vytvořila 

Nabízíme program 
pro celou rodinu
Máte chuť aktivně a příjemně strávit volný čas? V tom 
případě určitě zavítejte do Sportovně kulturního centra 
v Ondřejově, které nabízí program pro celou rodinu. 

Veškeré informace najdete na internetových stránkách: 
obecondrejov.cz/skcentrum nebo na www.vysokyles.cz 

(zde najdete další tipy, jak strávit volný čas v našem regionu)

se tu dobrá parta, která se o svoji „klubovnu“ 
sama stará,“ dodává pan Kašpar.

A na co je pan Kašpar nejvíce pyšný? „Asi na 
to, že se nám daří nabídku aktivit stále rozšiřo-
vat, že chodí stále více lidí a také, že jsme dobrá 
parta. Doufám, že přátelská atmosféra dýchne 
na každého, kdo k nám zavítá. Velice si vážím 
práce všech lektorů. Jmenoval bych například 
Bohunku Řešátkovou, která organizuje oblíbená 
nedělní cvičení nebo skvělého muzikanta Honzu 
Beránka, jenž má na starosti kytarové kurzy.“ 

Mateřské 
centrum Beruška 
nabízí dopolední, 
celodenní, 
ale i hodinové 
hlídání s bohatým 
programem 
(otevřeno od 
7 do 17 hodin). 
Po dohodě i déle a je 
možné i hlídání dětí 
v sobotu a v neděli. 
Kromě herny 
mohou děti využít 
velkou tělocvičnu, 
kde nejraději řádí 
na trampolíně. 
Zajištěna je svačina 
a oběd, a také 
odpolední spaní. 
Samozřejmostí je 
laskavý a trpělivý 
přístup.

O děti je skvěle postaráno 
v Mateřském centru Beruška

Maminky si mohou přijít 
do herny popovídat nad 
šálkem kávy nebo čaje.

Lekce baletu jsou velmi oblíbené.

Mnozí rodiče nechávají výběr na poslední 
chvíli a pak jsou zklamaní, že už nejsou volná 
místa. Nebo už nemají čas zjistit si podrobnosti 
a potom se nestačí divit, kam své děti poslali. 

Při výběru tábora je důležité pamatovat na ně-
které zásady. Jestliže váš potomek jede na svůj 
první tábor, je dobré, aby jelo s nějakým kamará-
dem, nebo s vámi. Je sice pravdou, že na táboře 
každý získá spoustu nových známostí, ale přece 
jenom ho čeká spousta nového, a to může být 
stresující. Další z důležitých zásad je nepodce-
ňovat věkovou kategorii, pro níž je tábor orga-
nizován. Malé děti se nebudou se staršími cítit 
dobře, nebudou rozumět jejich hrám. A naopak 
starší se mohou nudit a program je nezaujme. 

V neposlední řadě si ověřte, má-li hlavní ve-
doucí příslušné vzdělání a zkušenosti (kurz pro 

Jak vybírat 
letní tábor
Možná se vám zdá, že psát 
o letních táborech je ještě brzy, 
ale není tomu tak. Jestliže 
nechcete podcenit výběr letního 
tábora, je právě nejvyšší čas se 
po nějakém poohlédnout. 

hlavní vedoucí táborů, akreditovaný MŠMT). 
Také je dobré se s vedoucím osobně setkat, 
vyhledat si doporučení a také si nechte uká-
zat fotky tábora. Přece jenom je dobré vědět, 
kde se vaše děti budou stravovat, kde umý-
vat, spát a kam chodit na toaletu. Na táboře 
musí být i zdravotník s platným průkazem 
„zdravotník zotavovacích akcí“. 

Tábory DDM-Domu UM toto vše splňují 
a ze široké nabídky si vybere prakticky každý. 
Nabídku letních táborů naleznete na interne-
tových stránkách: www.dumum.cz vybrat si 
můžete z letních táborů do zahraničí, pro ro-
diče s dětmi, sportovně zaměřené, pro talenty, 
zájmové, ale i nabídku příměstských táborů. 

Blanka Petrásková, 
DDM – Dům UM Uhříněves

Rádce a tipy

V Černých Voděradech vzniklo nové odběrné 
místo, na kterém mohou lidé odevzdávat nale-
zená opuštěná mláďata či poraněné volně žijící 
živočichy. Ve spolupráci se Záchrannou stani-
cí ČSOP Vlašim jej provozuje Hnutí DUHA 
Střední Čechy. Další odběrné místo funguje 
v Ekocentru v Říčanech.

Pro nálezce poraněných či jinak handica-
povaných volně žijících živočichů existuje 
několik základních pokynů. Ne vždy totiž 
platí, že nalezený živočich potřebuje lidskou 
pomoc. Nikdy by lidé například neměli odebí-
rat z přírody malé zajíčky, srnčata, či mláďata 

STAČÍ 
ZMÁČKNOUT 
TLAČÍTKO 
A PŘIJEDE 
POMOC
Staráte se o své staré 
rodiče a bojíte se je nechat 
samotné doma? Straší vás 
představa, že pokud odejdete 
třeba nakoupit, upadnou 
a nedosáhnout na mobil, 
aby zavolali pomoc? 

V tom případě je pro vás řešení tísňová péče 
Areíon. Spočívá v tom, že senior má na krku 
zavěšené zařízení s jediným tlačítkem. Upadne 
v koupelně, nemůže vstát. Stiskne tlačítko a bě-
hem třiceti vteřin se poplachová zpráva objeví na 
počítači dispečinku tísňové péče. Službu mající 
zdravotní sestra se pomocí automaticky zapnuté-
ho hlasitého telefonu s bytem propojí a zjistí, co 
se stalo a zorganizuje pomoc. Dispečink funguje 
24 hodin denně. Tato služba stojí cca 400 Kč mě-
síčně, zařízení na krk jednorázově 1500 Kč. 

Nebo si můžete pořídit jinou „chytrou kra-
bičku“  Má vlastní  SIM-kartu a pracuje přes 
operátora. Když se klient zraní a nehýbe se, 
zařízení pošle zprávu dispečerovi a ten  za-
volá kontaktní osobu nebo záchranku. Tahle 
krabička ještě může komunikovat s digi-tlako-
měrem či glukometrem a poslat zprávu na dis-
pečink. Je v ní zabudována funkce GPS, takže 
senior je lokalizován i při pádu na procházce 
v lese. Toto zařízení se prodává za 4 000 Kč 
nebo ho lze pronajmout za 300 Kč. Měsíční po-
platek za službu dispečinku je 399 Kč. 

„Pokud se chcete se zařízením seznámit 
blíže, přijďte k nám na informační seminář 
o projektech NNO, kde se kromě dalších zají-
mavých projektů  bude prezentovat i tento sys-
tém služeb. Seminář bude ve sborovém domě, 
ulice 17.listopadu 252/43 v Říčanech v pondělí 
10.května 2010 od 9.30 hodin,“ pozvala všech-
ny zájemce Mgr. Michaela Procházková 

Našli jste zraněné zvíře?!

Nalezený 
ježek 
vážil jen 
150 gramů, 
ale podařilo se 
ho zachránit.

■ Ekocentrum Říčany, 
Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany, 
tel.: 604 240 060, 
e-mail: eko.ricany@post.cz, 
www.ekoricany.org
■ Petr Dobrý, koordinátor 
Hnutí Duha Střední Čechy, 
Přestvůrka 162, Černé Voděrady, 
tel.: 602 569 044, e-mail 
stredni.cechy@hnutiduha.cz  
www.hnutiduhastrednicechy.cz 
nebo www.hnutiduha.cz. 

Před příjezdem vždy nejdříve 
zatelefonujte.

kun a ježků, pokud nejsou viditelně zraněná 
nebo pokud nepobíhají po lese a nepískají 
(nenaříkají). Jejich rodiče jsou totiž většinou 
nedaleko a brzy se ke svým mláďatům vrátí. 
V přírodě by také měla zůstat ptáčata, která 
jsou již opeřená, ale neumějí ještě létat. Po 
vylétnutí z hnízda trvá totiž ptáčatům několik 
dní, než se skutečně naučí létat. Pokud někdo 
najde takové ptáče na zemi, může jej posadit 
na nejbližší vyvýšené místo (keř, strom či zíd-
ku). Ptačí rodiče své mládě najdou a nakrmí. 
Pomoc člověka potřebují pouze holátka a málo 
opeřená ptáčata, která vypadla z hnízda. 
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U jednoho stolu

„Kdepak je moje cikánská žena?“ rozjaře-
ně říká Jirka už v předsíni, když si zouvá boty. 
Teplo domova ho vždycky tak láká, jako by ho 
vítalo. Příjemná věc po těžkém dnu v práci.

„Tady jsem!“ ozve se z kuchyně Sylva. Hm.. 
ta vůně. Jeho milovaná ženuška, jak on ji milu-
je. „Jak bylo v práci? Co zajímavého se děje ve 
světě bílých?“ lehká narážka na rozdílnost ple-
ti. Oba nechápali, jak někdo může podle toho 
hodnotit lidi. Takovému chování se vysmívali.

„Celkem nic, jen šéf vyhodil Hájka. Toho no-
vého, co jsem s ním teď čtrnáct dní pracoval, 
ale myslím, že to Hájkovi vadit nebude, bude 
dál žít z podpory a přídavků na děti. Ovšem 
chudáci ti malí caparti, asi si pro ně přijede so-
ciálka, protože jsou podvyživené a nechodí do 
školy. Je mi jich líto, nemůžou za to, že mají tak 
líné a zlé rodiče, kteří mají peníze jen na chlast 
a cigarety. Snad si pro ně přijdou dřív, než jim 
odpojí elektřinu.“

„To víš všechno od Hájka?“ Manžel zavrtí 
hlavou: „Ne, to už by byl naprostý vůl, kdyby se 
tím ještě chlubil. V práci se o tom dost povídá 
a se šéfem jsem se o tom bavil, když mi ozna-
moval, že ho vyhodil. No a taky se mi omlouval 
za to jeho přivítání. Je se mnou stoprocentně 
spokojený a snad by mi i přidal.“

„No vidíš, jak se mu cikán hodí. Hlavně, že tě 
upozorňoval, že nestrpí žádné lajdáctví a že si 
na tebe dá pozor. Tohle měl říct úplně někomu 
jinému. A víš co?“ řekla Sylva už zase s úsmě-
vem. „Děláš cikánům ostudu, kdo to kdy viděl, 
aby cikán pracoval. Nechováš se podle lidského 
očekávání...“ Už jí dál nedovolil mluvit, přitáh-
nul ji k sobě a vášnivě ji políbil. Prostě dva lidé, 
co se milují... 

Práce Terezky Uhlířové na téma rasismus 
(9. třída ZŠ Mnichovice) 

BARVA 
PLETI

Mezinárodní 
den rodin 
V mnoha státech světa se bude 15. května již 
po sedmnácté slavit Mezinárodní den rodin. 
Svátek v roce 1989 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 
a jeho z hlavních cílů je připomenout důležitost rodiny.

V Praze jsou k vidění plakáty s textem „Půjčuješ si? Zaplatíš!“. 
Působivou osvětovou kampaň připravilo spolu s hlavním městem 
občanské sdružení pomáhající lidem, kteří se kvůli dluhům dostali do 
neřešitelné situace. Smyslem této chvályhodné akce je připomenout, 
že lehkovážné půjčování dlužníka neodvratně stáhne ke katastrofál-
ním osobním důsledkům. 

V této souvislosti stojí za to připomenout, že v poučce o neodpo-
vědnosti zadlužování není v zásadě rozdíl mezi státem a jednotliv-
cem. I pro jinak zodpovědné a prozíravé občany je někdy státní dluh 
jen jakousi hypotetickou veličinou, o níž vedou spor politici a kterou 

není třeba brát příliš dramaticky. Důsledky bezstarostného života 
na dluh však dříve či později doženou i stát, jak by mohli vyprávět 
nejnověji třeba Řekové. 

Stát pak ve chvíli, kdy už mu nikdo nechce půjčit, jde po penězích, 
na něž dosáhne nejsnadněji. Nejlehčí kořistí jsou pak platy státních 
zaměstnanců a důchody. Důsledky tedy nesou ty skupiny občanů, 
jejichž přízeň si politici snažili před volbami koupit pomocí různých 
slibů vedoucích ke zvyšování státního dluhu. 

Heslo v osvětové kampani proti životu na dluh by tedy mohlo také 
znít: „Uvěříš? Zaplatíš!“

 Rodiny jsou základní 
jednotkou také pražského 
sboru Křesťanských spo-
lečenství - protestantské 
církve, která vznikla po 
pádu komunismu. 

Manželství je pro nás 
ochranou vztahu mezi 
mužem a ženou, kteří si 
před Bohem slíbili lás-
ku, úctu a věrnost až do 
smrti jednoho z nich. To 
je také jistotou pro děti, 
které z bohatství takového 
vztahu mohou čerpat cito-
vé zakotvení i hodnotovou 
orientaci. Věříme, že děti 
jsou darem, který nám Bůh dočasně svěřil, 
abychom pečovali o jejich duchovní, dušev-
ní i tělesný rozvoj.

Jsme civilním sborem a nejdůležitější je 
pro nás obyčejný, spokojený, plnohodnot-
ný život inspirovaný Biblí. Scházíme se na 
různých místech, ale první neděli v měsí-
ci se shromáždění koná vždy v Kulturním 
domě Ládví v Praze 8. Děti od tří let mají 
v době shromáždění samostatný program 
s písněmi, biblickým příběhem a hrami. 
Jedno dopoledne týdně se setkávají mamin-
ky s dětmi. Mládež se pravidelně schází ve 

sborové budově podle věkových kategorií. 
K práci s dětmi a mládeží patří bohatá na-
bídka víkendových akcí a letních táborů 
(více na www.kspraha.cz). Celé rodiny se 
pak účastní společných dovolených, kam 
jsou zváni i hosté, kteří nejsou členy našeho 
sboru. Párům nabízíme celosvětově úspěš-
ný kurz Manželské večery. Není zaměřen 
jen na věřící. I když je inspirován biblic-
kými myšlenkami o manželství, vychází 
také z odborných psychologických výzku-
mů. Info o chystaných kurzech najdete 
www.manzelskevecery.cz.

Jiná perspektiva očima Josefa Zieleniece

Uvěříš? Zaplatíš!

Josef Zieleniec, 
bývalý ministr zahraničí 
České republiky

MAS Říčansko

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

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

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

Olivova 224, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881
mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu

Ředitel – Vladimír Haš
manager@ricansko.eu

Spolupráce – Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

Projekty – Daniela Kamarádová
projekty@ricansko.eu

MAS  Říčansko vyhlašuje v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, 
opatřením IV.I.2  Realizace místní rozvojové strategie, Výzvu č. 2/2010 
k předkládání projektů v rámci fichí 1; 2; 6. 
Příjem žádostí od 30. 4. 2010 do 31. 5. 2010 do 16 hodin 

Týká se území: Babice, Březí, Čestlice, Doubek, Dobřejovice, Herink, Hrusice, Kamenice, 
Klokočná, Kostelec u Křížků, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Louňovice, Mirošovice, 
Mnichovice, Modletice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Petříkov, Pětihosty, Průhonice, Pyšely, 
Popovičky, Radějovice, Řehenice, Říčany, Strančice, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice, Tehov, 
Tehovec, Velké Popovice, Všestary, Zvánovice. 
■ Fiche 1 – Cestovní ruch - Zaměření na pěší trasy (turistické, naučné, tématické, interaktivní), 
vinařské stezky, hippostezky, lyžařské stezky (mimo území lesů). Žadatel: podnikatelé 
(v zemědělství a začínající podnikatelé) a nestátní neziskové organizace 
■ Fiche 2 – Cestovní ruch se zaměřením na ubytování a sport – Zaměření na výstavbu, 
obnovu, rekonstrukci a modernizaci malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení 
(kempy, tábořiště, ubytování v soukromí – apartmány, ubytovny), sportovního zařízení, půjčovny 
se sportovními potřebami, a to včetně vnitřního i venkovního vybavení. Žadatel: podnikatelé 
(v zemědělství a začínající podnikatelé) 
■ Fiche 6 – Vzdělávání a informace - Zaměření na pořádání školení, seminářů, kurzů, 
vzdělávacích programů a exkurzí v rámci získávání dovedností při zakládání a rozvoji 
mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení 
a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova. Žadatel: obec, svazek obcí, 
neziskové organizace 
Bližší  informace a podrobnosti týkající se vyhlášených fichí naleznete 
na http://mas.ricansko.eu/ a kontaktech: kacelar@ricansko.eu a tel: 323 606 881.

Stránky MAS Říčansko připravuje Mgr. Ludmila Třeštíková

MASka 
chystá 
dětem 
dárky

Pro malé děti, sportovce a mládež 
z Říčanska chystá MASka dárky. 
Spolu s partnerskými místními akční-
mi skupinami připravuje tři projekty 
spolupráce v rámci PRV-LEADER. 
Podstata projektů spočívá v procesu 
spolupráce veřejného, neziskového 
a soukromého sektoru při realizaci 
záměrů:

1. „Bezpečné hraní na dětských 
hřištích“ je zaměřen na výstavbu 
dětských hřišť nebo na doplnění stá-
vajících dětských hřišť o certifikované 
herní prvky.

2. „Víceúčelová sportoviště pro 
veřejnost“ se zaměřuje na výstavbu 
ucelenějších sportovišť přístupných 
široké veřejnosti

3.„Specifické sportovní aktivi-
ty pro děti a mládež“ vytváří indi-
viduální sportovní aktivity pro děti 
a mládež ve věku od 10 do 18 let 
(horolezecká stěna, U-rampa, lanové 
centrum, venkovní stoly na stolní te-
nis, in-line dráhy, bikros park…)

Výherkyně letěly balónem
V sobotu 17. dubna se uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení výtvarné soutěže o „logo a motiv 
projektu - Cesty, které nás spojují“ . Soutěž byla 
uspořádána v rámci společného projektu místních 
akčních skupin Říčansko a Region Pošembeří, 
který získal v loňském roce podporu Evropské 
unie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova. Smyslem projektu je obnova původních 
polních cest spojující naše obce. 
Více informací na www.cestyspoluprace.eu. 



Vylosovaní 
výherci 
z minulého čísla:
Šimon Kovář z Říčan 
Anežka Rybová z Kolovrat
Jakub Sklenář z Hrusic
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Dětská stránka

Vize vzniku černokosteleckého pivovarské-
ho muzea se začala naplňovat roku 2001, kdy 
vznikla společnost Dej Bůh štěstí spol. s r.o. 
a zakoupila silně zanedbaný pivovarský areál 
v Kostelci nad Černými lesy. „Účelem tohoto 
zásadního rozhodnutí bylo získání rozsáhlého 
skladovacího areálu, abychom měli kde ucho-
vávat velká množství pivovarských technologií, 
která se snažíme zachraňovat ze stále se zaví-
rajících a bouraných pivovarských provozů,“ 
prozradil majitel Milan Starec.

„Již v roce 2001 jsme nashromáždili tolik 
artefaktů, že nebylo možné všechno uskladnit 
v nějaké stodole. Problém je, že nám pomalu 
začíná být těsný i náš pivovar. Je nutné začít 
uložené předměty, stroje a technologie repasovat 
a vystavit. A to je právě kámen úrazu, protože re-
konstrukce pivovarského areálu pokračuje poma-
lým tempem. Stále vynakládáme velké finanční
prostředky na neustálé získávání pivovarských 
technologií. Tyto většinou nečekané akce typu 
- někde se bourá pivovar, jedeme tam! - práci na 
výstavbě muzea zásadně zpomalují, ale zároveň 
plní podstatu vize společnosti Dej Bůh štěstí. 
Tato činnost je pro nás zcela zásadní. Průmyslo-
vá architektura a její dědictví je v jiných zemích 
velmi turisticky populární. Zejména v Anglii 
a Německu. A průmyslové areály se revitalizují. 
V naší zemi je tomu právě naopak a staré pivova-
ry se bourají,“ upozorňuje pan Starec.

Objekt černokosteleckého pivovaru je znač-
ně zachován včetně původních technologií. Pů-
vodní pivovarské objekty pocházejí z roku 1840 
a zásadní přestavba na parní pohon proběhla 
roku 1897. Obě tyto fáze se technologicky dosti 
zásadně liší. Do budoucna projdou rekonstrukcí 
a budou doplňovány získanými technologiemi 
z jiných pivovarů.

„Nedílnou součástí pivovarského muzea je 
rozsáhlá databáze informací o zaniklých pivova-
rech Čech, Moravy a Slezska. Máme zmapováno 
více než dva tisíce pivovarů v Čechách a téměř 
tisíc na Moravě a ve Slezsku. Naprostou většinu 

Historie regionu

V Kostelci nad Černými lesy 
najdete spoustu krásných 
památek a zajímavých 
historických míst. Jedním 
z takových je Muzeum 
pivovarnictví, které ukrývá 
nejrůznější artefakty 
ze starých pivovarů.

Zašlá sláva 
starých 
pivovarů

Pivovarské muzeum otevřeno každou 
sobotu od 15. hodin.  Exkurze trvá zhruba 
hodinu a zahrnuje malé občerstvení. 
Minimální počet návštěvníků je šest 
a vstupné je 70 Kč.

míst jsme osobně navštívili, prozkoumali, nafo-
tili, zaměřili, zjistili mnohé data od pamětníků 
(dosti z nich již je po smrti) a tyto data jsou ulo-
žena v pivovarském archivu. V současné době je 
digitalizováno téměř 200 000 fotografií starých
pivovarů, z nichž již velmi mnoho nestojí. Velká 
množství materiálů je teprve na černobílých ne-
gativech a čekají na digitalizování. Tato ohromná 
knihovna (digitální i klasická) by měla být jed-
noduchým systémem zpřístupněna veřejnosti,“ 
uzavírá Milan Starec.

SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Milé děti, spočítejte, kolik je 
na obrázku zdravých jablíček 
a kolik nahnilých. 
Řešení zašlete na redakční 
adresu nebo e-mail. 
Nezapomeňte 
uvést adresu.

Pojďte s námi za Kašpárkem
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ZÁBAVNÝ 
ÚKOL

Najděte správné 
dvojice, které 
patří k sobě.

  Tři vylosovaní šikulkové získají vstupenky do divadla
Těšit se můžete na pohádkové představení „Pohádky z Kašpárkovy zahrádky“, 
které uvede divadlo U22 v Uhříněvsi 30. května v 10 hodin. 
Tři hrané veselé příběhy – Jak Kašpárek zachránil kmotra před šatlavou, 
Jak dělal pokrývače a Jak byl Kašpárek v pekle – určitě pobaví malé i velké diváky. 

Vstupenky věnovala společnost CapArt a Divadlo U 22, K Sokolovně 201, Praha 22 – Uhříněves, www.u22.cz



inzerce
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Křížovka Listárna

Děkujeme manželům 
Miroslavu a Silvii 
Rovenským za odborné 
a skvělé vedení 
našich dětí ve hře 
na zobcovou flétnu.  

Dne 16.3. 2010 se uskutečnil koncert 
souboru zobcových fléten „HARPYJE“ 
ZUŠ Říčany (strančická pobočka) a sou-
boru zobcových fléten konzervatoře Plzeň 
„IL BOSCO DI FLAUTI“ v Rytířském 
sále Valdštejnského paláce u příležitos-
ti 20. výročí obnovení  Olivovy nadace. 
Zazněly skladby skladatelů  18. a 19. sto-
letí. 

Děkujeme za nádherný  kulturní záži-
tek a za to, že jako rodiče můžeme být na 
děti pyšní a hrdí. Potlesk, který zazněl, 
je dětem uznáním a odměnou za jejich 
píli a soustavnou práci. Pro nás rodiče 
je to odměna už jen proto, že děti hrají 
na flétnu s radostí, že hrají nejen dobře, 
ale hlavně srdcem a že se do této práce 
nemusejí nutit. Učitelům patří velký dík, 
že děti vědí, jak má vypadat hudba a za 
trpělivost a často i jejich volný čas, který 
do nich vkládají.  
Spokojení  rodiče dětí flétnového oddělení 

strančické pobočky ZUŠ Říčany                                    

Ve čtvrtek 15. března jsme s manželkou 
navštívili koncertní vystoupení dětí, které se 
konalo v říčanském městském kulturním stře-
disku „U Labutě“. Nelitovali jsme. Viděli jsme 
skvělá vystoupení dětí z mateřské školy Čtyř-
lístek, ZUŠ Říčany a ze ZŠ v Bezručově ulici 
v Říčanech. Celá akce měla spád a rozhodně se 
nikdo nenudil. 

Rád bych poděkoval všem, kteří se na tom-
to odpoledni podíleli.  Zvláště pochválit práci 
učitelů, jež dokázali perfektně připravit děti na 
jejich vystoupení a celé představení velmi dob-
ře zvládnout i po stránce organizační. 

Spokojený divák Ing. Antonín Doležal  

UČÍTE 
SVÉ BATOLE 
CIZÍ JAZYK?

Děti mají v prvních letech života všech-
ny předpoklady k tomu, aby se naučily 
mluvit kterýmkoli jazykem. Můžeme toho 
využít, jen je potřeba dodržovat určitá pra-
vidla.Jednak bychom měli zprostředkovat 
výslovnost rodilých mluvčích nebo něko-
ho, kdo v zemi dlouho žil. Nejjednodušší 
je používání nahrávek s písničkami. Další 
zásadou je, že bychom měli jasně oddě-
lit jednotlivé jazyky. V bilingvních rodi-
nách mluví každý rodič jiným jazykem, 
při výuce používáme po určitou dobu jen 
jeden (cizí) jazyk. Dítě s jazyky můžeme 
seznamovat, ale nikdy je do učení nenutí-
me. Opatrně přistupujeme k dětem, které 
nechtějí komunikovat, začínají mluvit rod-
ným jazykem výrazně později, než jejich 
vrstevníci, nebo mají problémy s vyslo-
vováním některých hlásek. Existují  dva 
dobré důvody, proč by se dítě mělo setkat 
se zvuky (fonémy) cizího jazyka během 
prvního roku života. První je, že kojenci 
rozeznávají všechny zvuky, které se použí-
vají v nejrůznějších jazycích. Tuto schop-
nost postupně ztrácejí. Druhý je, že se děti 
přibližně od půl roku slova, která často 
slýchávají, učí nazpaměť, aniž by musely 
rozumět jejich významu.

 Pokud učíme cizí jazyk nejmenší děti, 
spojujeme řeč s nějakou reakcí, pohybo-
vým doprovodem, obrázkem, hračkou, 
které odpovídají obsahu toho, co říkáme, 
respektive slyšíme z nahrávky. Učí se tak 
přirozeným způsobem bez překládání.

 V tomto věku děti sledují, čím se zabý-
vají jejich rodiče, proto je vhodné, když se 
rodiče učí společně s dětmi.

Mgr. Táňa Kadlecová, 
kadlecova.tana@gmail.co

Myslíte si, 
že PET láhve 
a umění nejdou 
dohromady?

V nízkoprahovém klubu Cesta v Říčanech jsme 
se o takové umění snažili a zjistili jsme, že to fakt 
není vůbec jednoduché. Po zjištění, že krásného 
krokodýla „plastika“, který byl k vidění nedávno 
v botanické zahradě v Praze, jen tak nevyrobíme, 
jsme se snažili o jednodušší vázičky, mističky, 
medúzy a jiné výtvory. Pokud si chcete něco 
podobného vytvořit, potřebujete horkovzdušnou 
pistoli a láhev. Užijete si spoustu zábavy, ale po-
zor! Nespalte se! 

Za klub Cesta a všechny umělce 
Markéta Hubínková  www.cestaintegrace.cz  

Příjemně 
strávené 
odpoledne

Děkujeme 
z celého 
srdce!

Paní Anna Pítová by chtěla poděko-
vat všem pracovníkům Rychlé záchran-
né služby v Říčanech za jejich rychlou 
a profesionální práci. „Manžel dostal 
30. března plicní embolii a bez jejich 
okamžitého zásahu by zemřel,“ řekla 
nám paní Pítová do telefonu. „Je úžasné 
vědět, že vám v případě nejvyšší nouze 
někdo přispěchá na pomoc.“

Pro bystré křížovkáře
Tři vylosovaní luštitelé získají 
potravinový doplněk Urinal Akut

Na problémy se zánětem močových cest
Doplněk stravy Urinal Akut od společnosti Walmark má příznivý účinek při 
potížích s močovými cestami, pomáhá zabraňovat uchycení bakterií na stěnách 
močového ústrojí, má antioxidační účinky a pomáhá tak chránit před škodlivými 
vlivy volných radikálů. Obsahuje pouze přírodní látky a nemá nežádoucí účinky.

Tajenku nám pošlete do 15. května na adresu: 
Revoluční 220, 251 63 Stránčice nebo e-mail:redakce@zaprazi.eu, 
Nezapomeňte uvést adresu!
Vylosovaní výherci z minulého čísla: 
Milada Karásková, Česlice; Eva Šebková, Doubek; Milada Valentová Mirošovice
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Kalendář akcí

 1.května
■ Zvánovice, hotel Legner, od 11 hodin
Netradiční rodinná oslava – dětský den. K dispozici obří skákací 
hrad, soutěže pro děti, ukázka práce hasičů a ukázky bojového umění, 
vystoupení taneční skupiny VODĚRADSKÉ PERLY, losování každou 
hodinu o zajímavé ceny od firmy Coca Cola, hraje skupina Tomáše 
Preislera – „A TO SE VYPLATÍ“. Občerstvení zajištěno, více info 
na www.legnerhotelzvanovice.cz, nebo na tel. 323 649 679
■ Petrovice, DDM-Dům UM-Hostivař-Petro-
vice, od 9 do 12 hodin
Malování na květináč – otevřená dílna 
pro veřejnost. Přijďte všichni, kdo máte chuť 
tvořit a příjemně strávit sobotní dopoledne 
do keramické dílny. Účastnický poplatek 
je 25  Kč, kontakt: petraskova@dumum.cz
■ Říčany, Městské kulturní centrum, 
od  8 do 18 hodin
Turnaj v bleskové hře – šachový turnaj 

 4. května
■ Ondřejov, Sportovně kulturní centrum, 18 hodin
Olga Šípková zve na pravidelná úterní cvičení zaměřená 
na zlepšování kondice, tvarování těla, strečink a relaxaci 
(vždy od 18 hodin). Možnost zakoupení výhodné permanentky.
■ Radimovice, MC Lodička, od 19.30 hodin
Vytvořte si originální keramická domovní znamení. 
Vstupné 150 Kč, rezervace nutná, tel.: 732 16 17 06, 
email:mc.lodicka@seznam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka

 5. května
■ Říčany, Městské kulturní centrum, od  20 hodin
Radůza - koncert oblíbené písničkářky 
■  Uhříněves, Divadlo U22,  19 hodin
Hra Nebezpečné vztahy – Christopher Hampton. 
Hrají: I. Chýlková, O. Sokol, D. Černá, A. Vránová a další. 
Režie:L. Smoček (Činoherní klub). Rezervace a informace o představe-
ních u pokladny nebo na tel.: 724 185 750 nebo na www.u22.cz

 6. května
■ Říčany, Muzeum Říčany, 19 hodin
Přednáška „Říčanské povstání k květnu 1945“  – je sestavena 
i na základě dosud nevyužitých svědectví přímých účastníku revoluce, 
uložených v muzejním archivu. Bude doplněna promítáním autentických 
fotografií. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dobové předměty 
ze sbírek Muzea Říčany, více info na www.ricany.cz/org/muzeum

 7. května 
■ Ondřejov, Sportovně kulturní centrum, od 16 do 20 hodin 
Tkaní gobelínů, přihlášky předem na tel.: 723 810 184 nebo 
e-mailu: skcvondrejove@seznam.cz

 10. května
■ Radimovice, MC Lodička, 
od 16.30 hodin
Jezdecké odpoledne – Sraz je 
u slunečních hodin ve Stranících 
(nedaleko železničního přejezdu). 
Odtud pěšky na nedalekou farmu 
Zelené údolí, kde se děti povozí 
na koníčcích.  Můžete sebou pro 
koníky vzít jablka, mrkev nebo 
tvrdý chleba jako odměnu. 
Jízdné cca 30 Kč na dítě. 
■ Říčany, Městské kulturní 
centrum, od 17 hodin
Desatero problémů – setkání  
občanů se zástupci města 

 17. května
■ Uhříněves, DDM-Dům UM
Cesta za poznáním –Temelín. Vzdělávací projekt pro zájemce 
o přírodní vědy, zejména fyziku. Kontakt: vzdělávání@dumum.cz 

 18. května
■ Uhříněves, Divadlo U22, 19 hodin
Boleslav Polívka „Pro dámu na balkóně“. Rezervace a informace 
o představeních u pokladny nebo na tel.č. 724 185 750 v době, kdy je 
pokladna otevřena, nebo na www.u22.cz

 19. května           
■ Radimovice, MC Lodička,  
19.30 hodin
Batikování – seznámíte se s duhovými 
spirálami, sypanou batikou nebo zapéka-
nou batikou v mikrovlnce, to vše můžete 
vyzkoušet na svých bavlněných bílých 
nebo světlých tričkách, případně starších 
s malým flíčkem. Vstup 150 Kč, info 
na  http:/xp.me.cz/lodicka 
■ Říčany, Městské kulturní centrum,  20 hodin
Ivo Jahelka – „Písničky zpod taláru“ –  koncert zpívajícího právníka 
v novém hudebně-zábavném pořadu  
■ Mukařov, MC – družina v Příčné, 20 hodin
Beseda s fyzioterapeutkou Petrou Bartlovou 
a zdravém vývoji dětí, a jak k němu můžeme přispět.

 21. května
■ Ondřejov, Sportovně kulturní centrum, od 16 do 20 hodin 
Tvorba ze skla – perel a zvířátek, přihlášky předem 
na tel.: 723 810 184 nebo e-mailu: skcvondrejove@seznam.cz
■ Říčany,  Občanského sdružení Domeček Říčany, od 13 hodin
Den otevřených dveří se koná ve dnech 21. a 22. května v nově 
vybudované dílně na adrese Cesta svobody 269/4 v Říčanech. 
Více na www.domecek-ricany.cz

 23. května
■ Jevany,  kinodivadlo,  16 hodin    
Divadlo pro děti – Perníková chaloupka v podání divadla Minaret. 
Bližší info na www.tudyznudy.eu  
■ Štiřín – prohlídka rozkvetlého parku s odborným výkladem 
Dr. Větvičky a prohlídka zámku Štiřín
■ Ondřejov, Sportovně kulturní centrum, 8.30 hodin 
Aerobik a formování těla s Davidem Komarovem a Monikou 
Krajčovou, úspěšnými reprezentanty v aerobiku a profesionálními 
instruktory. Od 9 hod. 1. lekce, od 10.15 hod. 2. lekce. 
Cena předplatného 200 Kč, platba na místě 240 Kč. Přihlášky 
na www.obecondrejov.cz/skcentrum nebo na tel.: 775 564 064.

 25. května
■ Říčany, pochody s Líbou
KČT Říčany – Radošovice vás zve na další jarní výlet – délka 
pochodu 14,5 km
Odjezd vlak: Praha hl.n. 7. 20 hod., Říčany 7. 46 hod., 
přestup Čerčany 8.17 hod. Rezervace na tel.: 723 513 431, 
e-mail: libuse.rohoskova@centrum.cz

 26. května
■ Radimovice, MC Lodička,  19.30 hodin
Šperky z Cernitu nebo Fimo – tyto barevné polymerové hmoty 
se dají navzájem mísit. Po vypečení v troubě je výrobek tvrdý. 
Můžete tvořit šperky nebo zdobit předměty. 
Vstup 150 Kč, info na http:/xp.me.cz/lodicka 
■ Říčany, Městské kulturní centrum, 20 hodin
Bob Zajíček a Classic jazz collegium – dixieland koncer
s hostem Jitkou Vrbovou

Rodinný klub Kolečko najdete v bývalé jídelně  
v „Sanatorce“ v Kostelci nad Černými lesy. Nabízí zajímavý 
program pro celou rodinu – od výtvary, angličtiny pro nejmenší, 
poradny pro kojící matky, až po zpívánky a službu „péče o dítě“. 
Určitě nezapomeňte na akci „Míle pro matky v rámci Májového 
pochodu“, který se uskuteční 8. května odpoledne. 
Bližší informace naleznete na  www.rckolecko.cz., 
rckolecko@seznam.cz, tel.: 607 287 815, 776 296 447, 608 120 010.

Zápis do Základní umělecké školy Říčany  
pro školní rok 2010/2011 se uskuteční 

od 24. do 28. května v ředitelně ZUŠ Říčany 
každý den od 13 do 16 hodin. Přihláška  na www.zusricany.cz.   

Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky. 

 11. května
■ Říčany, Městské kulturní centrum, od 14 do 17 hodin
Setkání seniorů ke Dni matek 

 12. května
■ Říčany, Městské kulturní centrum, 19.30 hodin
Kruh přátel hudby – Jiří Stivín – koncert významného českého 
jazzového hudebníka, multiinstrumentalisty a  skladatele 

 15. května 
■ Říčany, ZŠ U Říčanského lesa, od 14 do 18 hodin
Den otevřených dveří s bohatým programem
■ Radimovice, MC Lodička, od 14 hodin
Zvířátkový pochod z Velkých Popovic do MC – sraz na louce u rybníka 
vedle pivovaru. Postupný start – na trase plno her, soutěží a překvapení. 
Na hřišti v Radimovicích malé občerstvení, info na http:/xp.me.cz/lodicka 

 16. května
■ Štiřín, zámek, od 17 hodin
Sukův hudební Štiřín – Josef Suk uvádí mladé talenty hudebních škol 
z  Prahy a Gymnázia J. Nerudy. Vstupné  150  Kč, rezervace vstupenek 
na recepci tel.: 255 736 111 

I.  ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘÍČANY, Masarykovo 
náměstí 71, otevírá  ve školním roce 2010/2011 6. třídu 
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Přijímací  zkoušky se konají ve středu 12. května 2010 v 8.10 hodin 
v budově I. ZŠ. Zkoušky probíhají formou matematického testu. 
Žáci s vývojovými poruchami učení budou mít prodloužený časový limit 
(kopii vyšetření odborného lékaře nutno přiložit k přihlášce).
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku zasílejte na adresu 
naší školy do 3. května. Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy 
nebo stáhnout ze stránek školy (http://1zs.ricany.cz).

Přednáška NETOPÝŘI A JEJICH 
VÝSKYT U LIDSKÝCH STAVEB
V důsledku přetváření krajiny lidskou činností se mění podmínky pro přirozený 
úkryt netopýrů a ti stále častěji hledají úkryt v lidských stavbách. Lidská sídla 
tak mají velký význam pro životní cyklus netopýrů. V rámci rekonstrukce 
budovy Muzea Říčany byly ve fasádě zabudovány i dvě speciální budky 
pro netopýry.  Na přednášce vás odborníci z České společnosti na ochranu 
netopýrů (ČESON) seznámí se základními informacemi a zajímavostmi ze 
světa netopýrů. Dozvíte se, jak máte jednat, pokud netopýři naleznou úkryt 
například přímo v našem domě. 
Přednáška se koná 13. května, v 18 hodin, Muzeum Říčany, 
Rýdlova 14, www.ricany.cz/org/muzeum , vstup zdarma

Jarní ondřejovský jarmak se uskuteční 
15. května od 10 hodin v Sportovně kulturním centru.  

Na jarmarku můžete zakoupit keramiku , korálky a bižuterii od renomovaných 
sklářů, pletené koše z proutí i pedigu, knihařské výrobky a mnoho dalšího. 
Navíc si sami můžete vyrobit krásný dárek ve výtvarných dílničkách. Uvidíte, 
jak se vyrábí vinuté perle a nebo krásné loutky. Součástí jarmarku bude 
občerstvení, hudební vystoupení a překvapení.

 30. května
■ Uhříněves, divadlo U22, 10 hodin
Pohádky z Kašpárkovy zahrádky – tři hrané veselé  pohádky pro děti 
od 3 let. Rezervace a informace o představeních u pokladny nebo 
na tel.: 724 185 750  nebo na www.u22.cz

 31. května
■ Říčany,  Masarykovo náměstí, od 10 do 13 hodin
Mezinárodní den bez tabáku – dozvíte se informace o tabáku a jeho 
škodlivosti na zdraví, vědomostní soutěže, Pořádá Cesta integrace 
pod záštitou Zdravého města Říčany

 29. května
■ Kostelec n. Černými lesy
Slavné keramické trhy



Za každých 200 Kč hodnoty zboží zakoupeného v rámci 
jednoho nákupu obdržíte 1 razítko. Za 20 razítek získáváte 
při dalším nákupu v naší prodejně slevu ve výši 200 Kč 
+ dárek zdarma. 
Platnost karty: 6 měsíců od data prvního nákupu.

3. 5. 2010

3. 5. 2010

3. 5. 2010

3. 5. 2010

RELAXAČNÍ KURZY TVOŘENÍ
Přijďte si k nám odpočinout a vytvořit si něco hezkého pro radost.
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Vypisujeme výběrové řízení 
na pozici:

Vedoucí obchodního 
místa/Manažer 

obchodní skupiny
Vzdělání SŠ, VŠ, 

profesní růst, nadstandardní 
finanční ohodnocení.

CV zasílejte na:
DaMachova@cpoj.cz, 
tel. +420 224551538

Hráského 2231, 
148 00 Praha 4

SHOWROOM
BAZÉNYWHIRPOOLYSAUNY

Přátelství 172
104 00 Praha - Uhříněves

Tel.: 267 710 090
E-mail: obchod.praha@canadiana.cz

www.canadiana.cz

... o duvod víc,
tesit se domu

o
v v o

 www.nejlepsibazen.czE-mail: obchod.praha@canadiana.cz j pejlepsibazen.czwww.ne

KUPON
10% SLEVA

KUPON
MONTÁŽ ZDARMA

PLATÍ DO 30.6.2010 PLATÍ DO 31.5.2010

Příměstský tábor - prázdniny v Landii
Letní prázdniny se blíží a s nimi tradiční příměstské tábory                      
v Říčanech. Dny i týdny se dají libovolně kombinovat                  
během průběhu celých prázdnin. Režim je typický pro většinu 
příměstských táborů a je upraven pro děti ve věku od 3 do 8 
let. Rodič či pověřená osoba každé ráno (mezi 07.30 – 09.00) 
přivede účastníka tábora a v podvečer (mezi 16:00 – 17:30) 
vždy odvádí domů. V průběhu dne je pro děti zajištěna strava 
formou dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a celo- 
denní pitný režim. Každý týden je plánován jeden celodenní 
výlet. Novinkou pro letošní rok jsou 2 týdny aktivní angličtiny 
s rodilým mluvčím. Podrobnosti k programu najedete              
na www.landie.cz nebo na tel.: 602 259 004.

O prázdninách nabízíme
odbornou péči, prostřednictvím zkušených pedagogů
provozní dobu Po - Pá, 7:30 - 17:30
zdravé, vyvážené stravování z vlastní kuchyně
klidné prostředí
tématické týdenní turnusy: Kouzelný les, Voda v mnoha 
proměnách, Cesta kolem světa, Zadními vrátky za zvířátky, 
Barevné dostaveníčko, City Camp - Angličtina, Indiánské léto
cena činí 2.950,- Kč / týden, zahrnuje veškeré aktivity dle 
programu a stravování.

Neváhejte a rezervujte si místo včas, kapacita je omezená

www.landie.cz Orlická 2188/2, 251 05 Říčany

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

Dnešní doba je čím dál hektičtější, plná stresu a napětí. 
Máme potíže se spánkem, bolí nás záda a téměř 
nemáme čas na relaxaci… To se ale může změnit. 
Představte si vlastní oázu klidu, kde můžete relaxovat 
sami, s partnerem, s rodinou nebo přáteli. Ponořeni 
do teplé, bublající vody ucítíte, jak se stres pomalu 
odplavuje. A s ním i bolesti způsobené artritidou, 
migrénou, zlepší se vám krevní oběh.

Příjemná koupel 
odplaví stres a bolesti 

Firma Canadiana – Whirlpools 
působí na našem trhu již 
od roku 1991 a přináší 
kvalitní výrobky z USA 
a Kanady. Právem se řadí 
mezi profesionály v oboru. 
Od počátku spolupracuje 
s celosvětově uznávanou 
firmou Hydropool – jejich 
vířivky mají velmi nízké náklady 
na provoz i při venkovním 
umístění a užívání v zimě. Díky 
spolupráci s terapeuty vyvinuli 
dokonalý design s rozmístěním 
trysek tak, že si každý může 
přizpůsobit hydroterapii svým 
potřebám. Několik patentů 

zaručuje maximální pohodlí 
a minimum času stráveného 
s údržbou. Firma Canadiana 
– Whirlpools vám poradí, kam 
vířivku umístit a zajišťuje 
záruční i pozáruční servis 
včetně kompletní dodávky 
náhradních dílů. Záruky 
poskytuje v délce 10 let 
na povrch vířivky a 5 let 
na zařízení a rozvody. 
Díky patentované, 
několikavrstvé izolaci 
skořepiny, kdy je využito 
i odpadní teplo z motorů, 
vás bude provoz vířivky stát 
velice málo. Výhodou je 

i termokryt, který zabraňuje 
tepelným  ztrátám z hladiny. 
Dalším unikátem Hydropoolu 
je dvojitá tlaková filtrace, 
která profiltruje celý obsah 
bazénku za pouhých 15 minut. 
Díky dnovému sání nedochází 
k usazování nečistot na dně 
vířivky, a proto nemusíte dno 
vysávat vysavačem.

Vířivku můžete umístit v domě, 
na zimní zahradě, na terase… 
Kdekoliv se budete při koupeli 
cítit dobře. Firma Canadiana 
– Whirlpools vám také nabízí 
možnost odkoupení staré 
vířivky při pořízení nové, 
možnost nákupu na splátky 
nebo jiná finanční zvýhodnění. 
Záleží jen na vašem přání…
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„PORADCE PRO VÝŽIVU“
„NUTRIČNÍ PORADCE“

Tel.: 312 315 280

www.procevyziva.cz

PROCE - WEB

Tvorba a správa 
webových stránek

Tel. 312 315 217
www.proceweb.cz

PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO

www.broukal.cz
602 238 849
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NOVÁ 
OČNÍ ORDINACE

MUDr. Jana Mrázková
Říčany, Smetanova 200

objednání na tel. č. 722 161 707
ordinační hodiny na

www.michalmrazek.cz/ocni

STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Tel. 312 315 213

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

Podporujeme projekty neziskových organizací
www.procestavby.cz

AUTODOPRAVA HR 

www.europalivo.cz europalivoeuropalivoeuropalivoeuropalivoeuropalivoeuropalivoeuropalivo@@europalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eueuropalivo.eu

Připravujeme prodej na ekopelety a ekobrikety
�� 312 310 773312 310 773312 310 773312 310 773 774 505 111, 774 605 111774 505 111, 774 605 111
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Zastávka Netluky
BUS 264, 266, 364

VŠECHROMY
                   HALA 1                    HALA 1                    HALA 1                    HALA 1                    HALA 1                    HALA 1                    HALA 1                    HALA 1                    HALA 1 

STA EZIVOSTSTSTSTSTSTSTAAAASTASTSTASTSTAST EZIVOEZIVOEZIVOEZIVOEZIVOEZIVOEZIVOEZIVOEZIVOEZIVOEZIVOEZIVOEZIVO

KRBOVÉ D EVOKRBOVÉ DKRBOVÉ DKRBOVÉ DKRBOVÉ DKRBOVÉ DKRBOVÉ DKRBOVÉ DKRBOVÉ DKRBOVÉ DKRBOVÉ DKRBOVÉ DKRBOVÉ DKRBOVÉ D EVOEVO

Celoroční prodej EKOLOGICKÝCH biobriket a peletek

vycistim.cz
Tel.: 606 741 841, 733 150 855

PROGRAM ZELENÁ 
ÚSPORA

Mudr. Edita Holubová
OČNí OPTIKA

Dana Potěšilová
dioptrické a sluneční obruby

KONTAKTNÍ čočky

tel: 323 605 072
HUSOVA 85, ŘÍČANY



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSTVÍ 
KOMPLETNÍ REALIZACE 

STŘECH 
WWW.KROLAN.CZ 

 

Vyrábíme a prodáváme veškeré 
klempířské výrobky dle vašich 
požadavků, včetně atypických, 

s dopravou až k Vám.                       
Výroba žlabů a svodových rour na míru 

v libovolné délce.                                
Ohýbáme prvky do 8 metrové délky. 

 STAVÍTE ČI REKONSTRUUJETE A 
POTŘEBUJETE NOVOU STŘECHU? 
Naše společnost Vám zajistí demontáž 

stávající konstrukce, dodávku a montáž 
nové střechy na klíč včetně krovu, 

pokládky tašek, hromosvodu, opravy 
komínů, montáže střešních oken a 
oplechování střechy z jakéhokoliv 

materiálu. Poskytujeme poradenství, 
zaměření stavby a cenové nabídky 

zcela zdarma. 

Poděbradská 1163 
Šestajovice 250 92 (Praha východ) 

246 089 706 – 732 211 111 
www.krolan.cz   krolan@krolan.cz 

 

U Mototechny 89 (areál PRO-DOMA) 
Mukařov – Tehovec 251 62 (Praha východ) 

245 008 246 – 603 431 537 
 www.krolan.cz   pomykacek@krolan.cz 

 Kunice-Vidovice 136          tel.: 323 665 445, mobil: 736 75 75 77          email: sportcentrum@zamekberchtold.cz

ZÁMEK BERCHTOLD
Kunice-Vidovice

Detský ráj a pohádková zeme        Miniatury hradu a zámku         Sport centrum Na Zámeckuˇˇ ˇo                         o

www . z am e k b e r c h t o l d . c z

Kunice-Vidovice naleznete na 15. km brněnské dálnice D1 - Exit Všechromy, Velké Popovice

Stálá výstava skřítků, strašidýlek a víl od objevitelky Pohádkové země Vítězslavy Klimtové
Stálá expozice miniatur českých hradů a zámků
V podzemí skutečné peklo a muzeum udatného českého národa
Sportovní aktivity (tenis, indoor golf, stolní tenis, hřiště s umělým povrchem)
Mini ZOO, medvědí rodinka a velké dětské hřiště

Pronájem areálu pro firemní akce (školení, teambuildingy, sportovní aktivity)

www . z am e c k a s k o l i c k a . c z
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Adresář firem

Řádková inzerce

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

Antikvariát
■ Antikvariát Arco – Tomáš Maděra, Dlážděná 4, Praha 1, 
603428624 

Autodoprava
■ Muran Radek, Světice 103, Říčany, 602 328 807 

Automobily – náhradní díly, příslušenství
■ AUTOVRAKOVIŠTĚ PEUGEOT, Tehov 70, Říčany, 
723 607 150, 602 341 984, www.peugeot-centrum.cz
■ Auto Babiš s.r.o. Mnichovice, Ondřejovská 700 
www.citroen-babis.cz, 731 471 549 
■ BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 121
■ J+M Novotní, AUTOPOTAHY. 
Telefony: 323 604 740, 602 370 453 

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

Automobily – servis
■ AUTOCENTRUM ROŠKOTA-JANOUŠEK s.r.o., Křenice 91, 
Sibřina, 323 605 314
■ AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov, 603 522 048
■ BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 121
■ Autocentrum Vojkov, Tehovec, www.autodily.cz, 774 348 880 

Autoskla - klimatizace
■ AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2, 
petrskrivan@volny.cz, 776 002 357 

Barvy – laky
■ BARVY – LAKY – DROGERIE, Černokostelecká 486, Říčany, 
323 601 837, www.barvy-laky.net 

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

Čalouník
■ JOSEF VÁVRA, Hrusice,  603 301 565

Daňová  přiznání, účetnictví
■ CAMARET, s.r.o., Strančice, Všechromy 26, www.camaret.cz, 
helena.hlavackova@camaret.cz, 777 707 321
■ MELICHAROVÁ HELENA, Strančice, www.mzdyaucetnictvi.cz, 
ucto-dane@iex.cz, 605 105 274
■ Miláčková Soňa, Sulice, www.cekmil.cz, cekmil@centrum.cz, 
603 760 641
■ EKOSERVIS Praha, s.r.o., Praha 15, ekoservis.pha@volny.cz, 
606 708 090 
■ RADEK SKŘIVÁNEK, www.ucetnictvi-skrivanek.eu, 
323603631, info@ucetnictvi-skrivanek.eu, 

Dekorace
■ Studio smart, Říčany, Černokostelecká  57, 
matum@matum.cz, 323 661 108

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

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

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

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

Interiéry
■ Merbau Interiér s.r.o., Přátelství 135/80, Říčany, 
grolmus@merbau.biz, 606 705 407 

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

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

Kadeřnictví
■ JINDRA ŠPAČKOVÁ, Kadeřnictví, Dámské – Dětské 
– Pánské, mob: 604 377 068, Mukařov-Srbín 

Kamenictví, kamenosochařství
■ Jordán Alois Kamenictví, Svojetice 141, 
25162 Mukařov, 323660252, 602304946 

Klempířství
■ Krolan s.r.o.,Poděbradská 1163, Šestajovice, 
svancara@krolan.cz,732 222 333

Pletivo
■ Tichovský s.r.o, Mnichovice, Jiráskova 304, 
jiri.tichovsky@volny.cz, 602 236 893, 323640660

Malíři, lakýrníci
■ MIROPLAST, Havlíčkova 320, Velké Popovice, 
323 665 276, 602 365 258
■ M+S Lakýrníci, Telefon: 607 507 606 

Nábytek 
■ ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ  V. PROCHÁZKA, 
Zvánovice 160, 323 649 470, 603 203 559 

Okna:
Okna EU,s.r.o., Říčany, www.okna.eu,
okna@okna.eu, 773 360 00

Palivo
■ Europalivo s.r.o ,Říčany, Vranovská 1976, 
skopan.petr@seznam.cz, 774 505 111

Plastové jímky
■ Jan Souček – Struhařov 1, 323 641 804, 608 182 528

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

Počítače  – servis
■ ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 603486362, 
info@zavacomp.cz
■ PROCE – WEB,  Bezručova 464/16, Říčany, 312 315 217, 
www.proceweb.cz

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

Pojištění, pojišťovny, půjčky, spoření
■ Česká pojišťovna a.s. DaMachova@cpoj.cz, +420 224551538 

Pokrývači
■ HDK, Olivova 223, Říčany, 323631458, 606472505
■ Pokrývačství Klempířství Sláma, 739 544 665
■ Pokrývačství, Jan Dresler, 777 174 778, 
dreko-strechy@seznam.cz 

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

Prodej pozemků a nemovitostí
■ Výhledy Sluštice s.r.o.Praha 6, Eliášova 922/21, 
222 242 415 

Pronájem
■ Autocentrum Vojkov,Černokostelecká,602 454 040

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

Realitní  kanceláře 
■ AMADA,  Tel.: 267 7A11 751, 775 377 051, 
info@amadapraha.cz, www.amadapraha.cz

Stavební spoření  
■ ČMSS-Liška- kancelář Věra Vacková, Široká 4/1227, 
Říčany, T.: 602 147 066 

Stavebniny, stavební  materiál, palivové dřevo
■ HORKA stavební, spol. s r.o., Kolovraty, 
Mírová 49/58, www.horka-stavebni.cz 
■ STAVEBNINY S+K s.r.o., Pražská 322,Mukařov, 
stavebninysk@email.cz, 323 661 300
■ Izolast Říčany, Forsterova 1181,
777 860 901, 606 818 054
■ Reto Centrum, Krabošice 56, Říčany,
retocentrumvseznam.cz, 777 123 917

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

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

Baby-sitting in English  
■ Česky: y-point@seznam.cz nebo 721444339, 
English 774845832 

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

Sportovní  a relaxační zařízení
■ Studio pro ženy s.r.o., Orlická 2188, 
251 01 Říčany, ricany@studioprozeny.cz, 
www.studioprozeny.cz 606 740 032
■ Rodinné  centrum Čtyřlístek, s.r.o., Proutěná 406/13,
Újezd, v.cekalova@saznam.cz, 775 148 293
■ Zámek Berchtold – Sport centrum Na Zámečku, 
Kunice-Vidovice 136, Tel: 731 437 972, 323 665 445, 
ruzickova@zamekberchtold.cz 

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

Truhlářství
■ Plášil Martin, Chocerady 341, martin.plasil@hopla.cz, 
776 027 125, www.hopla.cz

Uklidové práce
■ Firma Vyčistím-františek@vycistim.cz,
www.vycistim.cz, 606 741 841

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

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

Žaluzie
■ EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany, 606 888 525, 
321 698 698, www.i-zaluzie.cz
■ Žaluzie Aleš Suchý, 728 863 201, 
www.zaluzie-suchy.cz, suchy.a@atlas.cz 

■ Daňová přiznání, účetnictví, 605105274,
www.mzdyaucetnictvi.cz

■ Koupím pohledy všech žánrů do roku 1950 
a starší. tel:602 690 663

■ Zateplování RD, Rekonstrukce RD, 
bytů, koupelen. Zednické práce.
Obklady, dlažby, opravy.
tel. 728 114 029
e-mail.staffy@seznam.cz

■ Dům s pečovatelskou službou 
v Praze 10 – Kolovratech přijme 
topiče a údržbáře (DPČ 10 hod./ týden), 
pečovatelku (DPČ 15 hod./týden) a pracovnici 
na úklid společných prostor (DPP 150 hod.).
K dispozici služební byt  2 + k.k. v objektu DPS.
Tel. 267710833 linka 22, 
email: dpskolovraty@sxg.cz

Řádková inzerce
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JARO U AUTO BABIŠ S.R.O.
www.citroen-babis.cz


