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Milí čtenáři!
Duben byl opravdu nabitý událostmi. 

V mnoha obcích se uskutečnily nejrůznější 

akce, které symbolizovaly konec zimy. Vyná-

šely se Morany, otvíraly studánky, konaly se 

jarmarky a také se barvila vajíčka na Veliko-

noce. Koncem měsíce se pak na Filipojakub-

skou noc tradičně pálí čarodějnice. V každém 

případě je prima, že se stále najde dost nad-

šených organizátorů, kteří si dají tu práci, 

a akce pro své „sousedy“ připraví. Mrkněte 

do kalendáře akcí a přesvědčte se, že se nudit 

nebudeme ani v květnu.

Těšit se můžete na rozhovor s Vaškem Blá-

hou ze skupiny Divokej Bill. Vašek se vrátil 

odpočatý z Indie, odkud si přivezl spoustu zá-

žitků, námětů na písničky a také krásné fotky. 

Povídali jsme si mimo jiné o tom, že je skvělé 

živit se muzikou, ale někdy je to pěkná makač-

tiráž
Zápraží, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou. 
To je Ladův kraj a okolí, Průhonicko, Kolovraty a Uhřiněves. 
Číslo 5/2011, vychází 2. 5. 2011
Časopis je zdarma rozšiřovaný do schránek 
a na distribuční místa.
Měsíčník, náklad v květnu 22 500 výtisků, rozsah 32 stran
Kontakty: Jednatel časopisu: Hynek Kašpar
Kancelář časopisu: SKC Ondřejov, Choceradská 62, 251 65
Telefon do kanceláře: 606 607 943
Šéfredaktorka: Helena Vlnařová
Redakce na mobilu: 774 780 140, e-mail: redakce@zaprazi.eu
Manažer inzerce: Hynek Kašpar
Inzerce na mobilu: 774 780 038, e-mail: inzerce@zaprazi.eu
Grafická úprava: Dita Novotná

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 5. 2011 pro texty
a 20. 5. 2011 pro inzerci.

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

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

ka. Zajímavý je i rozhovor s Jiřím Marešem 

z Komunitní sítě Mnichovicka. Otevřeně po-

pisuje, jak nás mají velcí mobilní operátoři 

v hrsti a co proti tomu lze dělat. Příjemné 

bylo i povídání s Janou Kohlovou a Petrou 

Pařízkovou, které iniciovaly založení osad-

ního výboru Všedobrovice a Štiřín. Společ-

ně s obcí Kamenice připravily směrnice pro 

vznik dalších osadních výborů.

Také jsem vám slibovala vyjádření ná-

městka hejtmana Středočeského kraje Robi-

na Povšíka k dopravní situaci na Říčansku. 

Bohužel, i celý tento 

měsíc byl nemocný.

Mějte se hezky

Helena Vlnařová  

K obvyklým distribučním místům, které fungují v mnoha případech 

na obecních úřadech, přibývají nová: 

Prodejna U Čápů, Svojetice; Magnific – čistírna oděvů, Černokostelecká 82/66, Říčany; 

Tabák, Šípková ulice, Srbín; Tabák – drobné zboží, Pražská 383, Kostelec n. Č. l.; 

Vinotéka Liverpool, Na Skalce 137, Jevany; Tabák Mukařov, Pražská ul.; 

Tabák na sídlišti Olivovna, Říčany; obchod v Lendsedlích; obchod a vinotéka 

na náměstí ve Stříbrné Skalici; obchod v Tehově; smíšené zboží v budově OÚ, Herink a další.

Zápraží vychází v těchto obcích: 

Babice, Božkov, Březí, Čestlice, Černé Voděrady, Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, 

Chomutovice, Jažlovice, Jevany, Kamenice, Klokočná, Kolovraty, Kostelec u Křížků, Kozojedy, 

Krabošice, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Kuří, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, 

Modletice, Mukařov, Myšlín, Nebřenice, Nupaky, Ondřejov, Pacov, Petříkov, Pětihosty, Pyšely, 

Popovičky, Průhonice, Radošovice, Řehenice, Říčany, Senohraby, Sluštice, Srbín, Strančice, 

Strašín, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice, Stříbrná Skalice, Štíhlice, Tehov, Tehovec, 

Uhříněves, Velké Popovice, Voděrádky, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice, Žernovka.

inzerce

JARO 2011 jen za 299 Kč

VIDĚT A BÝT VIDĚN
VÍTE, ŽE AŽ 20 % NEHOD JE ZAVINĚNO 
ŠPATNOU VIDITELNOSTÍ?

Od 1. 4. do 30. 5. 2011 je pro Vás p ipravena jarní servisní akce, kde Vám bude za pouhých 299 K  provedeno kompletní vy išt ní elních
skel, kontrola a se ízení osv tlení, kontrola funkce ost ikova , kontrola funkce a stavu st ra , kontrola provozních kapalin, kontrola stavu 
podvozku a zav šení kol, kontrola akumulátoru, vizuální kontrola brzd, vizuální kontrola výfuku, kontrola tlaku a stavu pneumatik.

www.fiat.cz • www.alfaromeo.cz • www.lancia.cz • www.fiatpeople.cz
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� Vašek Bláha se narodil 24. 9. 1976 

a trvale žije v Úvalech. Vyučil se uměleckým 

truhlářem a praxi absolvoval v truhlárně 

svého táty. Tatínek měl pochopení i pro 

muziku. Sestrojoval s Vaškem první 

elektrické kytary a zesilovače. 

� Ze staré kotelny u úvalské základní 

školy si vybudoval s kamarády zkušebnu, 

která funguje už patnáct let. Tam vznikají 

všechny písničky. 

Díky cestám do Indie řeším život s větším nadhledem
Osobnosti regionu

Jak dlouho jste v Indii pobyl?
Letos jen krátkou dobu – tři týdny. Vždycky 

jezdíme tak na měsíc a půl.

  

Indie je docela oblíbená. Slavné hvězdy tam 
jezdí za duchovními zážitky.

Ale já to rozhodně nemám tak, že bych chtěl 

do Indie, protože tam jezdí hodně lidí a mnoho 

z nich o tom moc ráda hovoří do médií. Indie mě 

lákala už dlouho, jen byl problém najít správné 

parťáky, kteří jen nekecají u piva, ale opravdu 

se seberou a někam odjedou. Pak jsem se dal 

dohromady s Matějem Homolou z Wohnoutů, 

který tam jezdí už sedm let. Už má zkušenosti, 

takže je dobrým průvodcem. Za ty čtyři roky 

co s ním jezdím, jsem toho procestovali, viděli 

a zažili opravdu hodně. Trasu máme zhruba na-

plánovanou, ale nic nás nesvazuje a plány mě-

níme podle momentální situace. Půjčíme si auto 

nebo motorky a frčíme. Když se nám někde líbí 

nebo dostaneme tip na hezké místo, tak prostě 

odbočíme. Cestujeme nalehko, jen spacák a ky-

tary, žádné drahé oblečení a vybavení, spíme, 

kde se dá. Prostě svoboda.

Obohatil vás něčím pobyt v Indii?
To snad ani nejde, aby taková cesta s člověkem 

nic neudělala. Indie je úplně jiný svět a život tam 

je tak odlišný od toho našeho. I když cíleně ne-

vyhledáváme meditace a svatí muži povalující se 

u řeky Gangy mi jsou protivní, určitě mě cesty 

do Indie obohacují. Na některé věci se teď dívám 

s větším nadhledem. Doufám, že nám letos v říj-

nu vyjde ještě jedna cesta do Himalájí. 

To si zkusíte nějaký vysokohorský trek?
Myslíte, jak tam chodí turisti v zástupu po 

cestičce, s hůlkami a v šusťákách? Tak to ne. 

Uděláme si to zase po svém, zkrátka dojedeme 

co nejvýše, sedneme si na kámen, vytáhneme 

kytary a je to. 

Reagují místní lidé na to, když začnete hrát?
No jéje! Kytara je dobrý důvod k sezná-

mení. Hned se kolem nás udělá hlouček a po 

chvíli začnou tvrdit, že umí také hrát. Když 

jim kytaru půjčíme, neumí samozřejmě nic. 

Ale muzikální jsou.

Vyzkoušeli jste si i smlouvání o ceny?
Dohadování o cenách jsme se samozřejmě 

nevyhnuli, ale musím říci, že mi vůbec neva-

dilo. Člověk to bere, něco vydělat na turistech 

je součást jejich živobytí. Naučili jsme se jedno 

velice těžké, speciální indické slovíčko, které 

při smlouvání používáme, a to je: Á jajajaja! 

Znamená to - „cena je vysoká, koukej slevit“. 

Jak vám chutná místní jídlo?
Když jsem tam byl poprvé, zhubnul jsem 

deset kilo, podruhé osm kilo, po třetí pět. Teď 

jsem neshodil nic. Z toho vyplývá, že jsem si 

indickou kuchyni oblíbil. S jídlem jsme nikdy 

neměli větší problémy. A když jsme se nemohli 

dorozumět, šli jsme do kuchyně, koukli do kas-

trolů a ukázali prstem, co chceme. 

Zažili jste nějakou nebezpečnou situaci?
Při minulé cestě jsme projížděli státem Bihár. 

Nic jsme o něm nevěděli, jen jsme  si chtěli zkrá-

tit cestu z Kalkaty. Později jsme se dozvěděli, že 

je to stát s největší kriminalitou, kde jsou vraždy 

na denním pořádku. Také jsme museli několi-

krát rychle zvednout kotvy a ujet. Ale na dru-

hou stranu jsme tam zažili i jeden z nejlepších 

okamžiků. V jedné vesnici jsme zastavili, že si 

dáme něco k pití a najednou se kolem nás začali 

srocovat lidé a koukali. Asi nikdy Evropana ne-

viděli. Přišla se podívat celá vesnice, včetně ba-

biček a psů. Nevěděli jsme, co se bude dít, 

ale najednou se začali všichni hrozně 

smát a my potom také. Řezali jsme 

se smíchy asi pět minut. Bylo to 

naprosto neuvěřitelné, jak z ně-

jakého filmu.

Chytáte v Indii i inspi-
raci pro nové písnič-
ky?

No určitě. Vozím 

s sebou kytaru 

a když mě něco na-

padne, zkouším to 

vybrnkávat. Nic si 

ale nezapisuji, ulo-

žím to někam do 

hlavy a pak se to 

vynoří. Devadesát 

procent novějších 

písniček Indie 

určitě ovlivnila. 

Buď nápad vznikl 

přímo tam, nebo 

už jsem měl něco 

rozdělaného a v In-

dii to posunul dál. 

A je to vlastně lo-

gické, že tam přichází 

hodně nápadů. Úplně 

vypadnete z toho ko-

lotoče tady a přemýšlíte 

nad jinými věcmi – žádné 

telefony, termíny a složenky. 

V Čechách se takhle soustředit 

nedokážu.

Už se těším, jak zpracuji melodii, kterou si 

pískal jeden chlapík, co nás vezl na loďce přes 

Gangu. Mám to nahrané na mobilu.

A co je nového u Divokýho Billa?
V březnu jsme vydali jsme desku Best Off 

2000-2010, na které najdete největší pecky od 

dob našich začátků. O složení písniček z velké 

části rozhodovali fanoušci na našich webových 

stránkách. K desce jedeme turné – budeme hrát 

na majálesech, na festivalech „České hrady“, 

na Rock for People a na mnoho dalších akcích. 

Chybět samozřejmě nebudeme na Ouvalským 

bigbítu 4. června, který pořádáme. Tento festi-

val letos oslaví dvacet let a motat jsem se kolem 

něj začal už ve svých čtrnácti letech. Těšit se 

můžete například na naše kamarády – skvělou 

anglickou kapelu Levelers.

Celé turné skončí 9. září, kdy opět v Úvalech 

oslavíme jubilejní 1000. koncert. Fanoušci se 

mají na co těšit, protože si to pořádně užijeme.

Jak jste narazili na skupinu Levellers?
To jsou kluci, kteří jsou přibližně o deset let 

starší než my, a tak na nich můžeme sledovat, 

jak budeme vypadat za nějakou dobu. I když 

oni mají pořád neskutečný elán. Kam se na ně 

hrabeme. Na mejdanech vydrželi více než my. 

A jak jsme se seznámili? Máme kamaráda, 

který se stará o zahraniční koncerty a ten se 

s nimi kontaktoval, dal jim naše nahrávky, líbili 

jsme se, a tak nám nabídli možnost jet s nimi 

šňůru po Anglii. Teď na oplátku jsme je pozvali 

my do Čech. Stejně spolupracuje i se skupinou 

Die Happy s Martou Jandovou. Asi před čtyřmi 

lety, kdy jsme zažívali asi nejlepší období a vy-

prodávali haly, jsme je pozvali na náš koncert, 

aby se v Čechách trochu dostali do povědomí. 

Letos jsme zase na oplátku jeli s nimi koncerty 

v Německu. A bylo to bezva.  

Funguje dobře takový „výměnný pobyt“? 
Pomůže to kapelu dostat do zahraničí?

Bez nějakého vytahování musím říci, že jsme 

měli venku úspěch. To vidíte na lidech, jak rea-

gují. Tancovali, smáli se a ani jim nevadili české 

texty. Neoblíbenější je písnička „Alkohol“, to 

se hned rozzáří, že chápou, o čem se zpívá. Do-

konce si hojně kupovali i naše CD. Takže bylo 

to dobrý, ale že bychom ve světě udělali nějaký 

extra zářez a snažili se za každou cenu dostat 

ven, to ne! Je to složité i v tom, že nás je deset. 

Sice to je na pódiu skvělé, uděláme velký rachot, 

atmosféru, ale pořadatelé už počítají, kolik by 

stály letenky, doprava a další zázemí pro deset 

lidí a raději pozvou méně početnější skupinu. 

Je to těžké uživit v kapele deset i více lidí? 
Sranda to není. I my jsme pocítili, že lidé šetří 

a na koncerty tolik nechodí. Každý z kapely si 

musí srovnat v hlavě, jak chce dále fungovat. Jas-

né je, že nestačí párkrát zajít do zkušebny, pak na 

koncert a mít vystaráno. Doba se změnila a holt 

nemůžeme počítat s tím, že budeme vyprodávat 

stadióny. Také jsme starší a už chceme od živo-

ta i jiné věci. Máme manželky, přítelkyně, děti 

a budujeme si domovy. Už to nefunguje tak jako 

„za mlada“, kdy jsme celé dny a noci nadšeně 

seděli ve zkušebně, hráli, pili a za koncert při-

nesli domů pár stovek, protože jsme věděli, že 

nám maminka dá najíst. Ale pozor! Tím nechci 

v žádném případě říci, že jsme zpáprdovatěli 

a nejraději bychom seděli doma u televize. To 

samozřejmě ne! Muzika je pro mě stále na prv-

ním místě. Koncerty, kamarádi, brnkání na kyta-

ru, mejdany – to u mě stále funguje. Ale zároveň 

už bych chtěl rodinu, zodpovědně se o ní postarat 

a věnovat se i jiným věcem. Tak uvidíme, jestli 

se mi to podaří nějak skloubit dohromady. Já si 

umím klidně představit, že bych se vedle muziky 

věnoval umělecké truhlařině, kterou jsem se vy-

učil stejně jako můj táta.

To je ale normální, že chcete od života něco 
jiného než před deseti lety. A že se dostaví 
únava…

Fungujeme už dvanáct let. Ze začátku jsme 

hráli 150 koncertů ročně a teď třeba jen padesát 

Vašek Bláha ze skupiny Divokej Bill se nedávno vrátil z Indie, 

kde byl už počtvrté. Načerpal zde nové síly, aby se mohl 

naplno pustit do koncertování na festivalech a také, aby 

pořádně oslavil jubilejní tisící koncert kapely!

Všechny zajímavé informace o kapele, 

včetně termínů koncertů, najdete 

na www.divokejbill.cz

šedesát. A úplně to stačí. Už máme republiku 

přece jenom projetou křížem krážem a nechceme 

lidi omrzet. Do toho jsme natáčeli desky, skládal 

jsem písničky, dělal texty, stále hlídal nějaké ter-

míny. Nezdá se to, ale přece jenom je to velký zá-

přah. Naštěstí když vylezeme na pódium, všech-

na únava a starosti jsou pryč. To funguje dobře.

Jaký máte vztah s ostatními kapelami? 
Mně připadáte takový přátelský ☺.

No jasně! Přece jenom jsme malá republika 

a většinou se známe, potkáváme. Mám rád klu-

ky z Kabátů, Tří sester, Wohnoutů, samozřejmě 

z Medvěda 009 i z dalších kapel. Nemá cenu 

hrát si na konkurenci, spíše si pomáháme, hos-

tujeme si navzájem na koncertech, blahopřeje-

me si k úspěchům a tak. 

Texty k písničkám píšete většinou vy?
Ano a musím říci, že mi dávají pěkně za-

brat. Chci, aby naše texty lidi zaujaly, třeba se 

nad nimi i zamysleli, ale ve své podstatě musí 

být jednoduché, přímočaré. Nejsem vyznava-

čem nějakých složitých podobenství, poselství 

a divný veršů, kdy posluchači nevědí, co tím 

chtěl básník říci. Ale napsat něco jednoduché-

ho, je mnohdy těžší, než sepsat nesrozumitelný 

blábol. Dobré texty vznikají, když má člověk 

hodně zážitků a také když je nespokojený, ne-

šťastný, zmítaný osudem. A já jsem teď nějaký 

spokojený. Ale když o tom tak přemýšlím, tak 

raději budu spokojený a psát blbé texty. 

Minulý rok jsem byla na vašem koncertu 
ve Stříbrné Skalici a jednu písničku jste 
věnoval své mamince, která tam také byla. 
To je hezké ☺

No to víte, jsem jedináček a ve svém věku 

ještě bydlím u rodičů. Už se o tom chystám 

napsat písničku – jak je nám dospělým synům 

dobře u maminek. 

Helena Vlnařová
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Život v kraji

Z PYŠEL AŽ NA FUKUŠIMU
Paní Dana Drábová zvládá ne-

jen řídit Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, ale také zastává funk-

ci místostarostky Pyšel. Přesto, 

že je velice zaneprázdněná, našla 

si čas, aby  speciálně pro Zápraží 

zhodnotila situaci v japonské ja-

derné elektrárně Fukušima, kterou 

poškodilo zemětřesení a následná 

vlna tsunami. 

Domníváte se, že firma Toshi-
ba, která elektrárnu stavěla, se 
dopustila nějaké chyby? 

Všechno, co zatím víme, svědčí 

o tom, že Fukušima přežila země-

třesení o síle 9,0 stupňů Richterovy 

škály bez významného poškození 

a všechny bezpečnostní systémy 

při něm zafungovaly, jak měly. 

Problém odstartovala až následná 

tsunami, která zaplavila běžící die-

selagregáty, napájející bezpečnost-

ní systémy elektrárny. Samozřej-

mě, že se ozývají hlasy, že se mělo 

předpokládat i toto nebezpečí. Ale 

po bitvě je každý generál.

Informace, které japonští kole-

gové poskytují do zahraničí, tedy 

i k nám, jsou velmi podrobné 

a technicky fundované. Někdy se 

až divím, že to při průšvihu v ja-

kém jsou, takhle zvládají. Na místě 

jsou i týmy Mezinárodní agentury 

pro atomovou energii a experti 

z USA a Francie, takže možnosti 

nezávislého ověření máme.

Ocitli se zaměstnanci elekt-
rárny, kteří zajišťují škody, 
v nebezpečí?

Z Fukušimy jsou dosud hlášeny 

dva případy úmrtí, nikoli však kvů-

li ozáření, šlo o utonutí. Japonský 

jaderný dozor uvedl, že dvacet pra-

covníků obdrželo dávky přesahující 

100 mSv, žádný pracovník neobdr-

žel dávku vyšší než 170 mSv.  To 

je zhruba dávka, kterou dostane 

průměrný Čech od přírodního po-

zadí za svůj život. Pokud nedojde 

k nepředvídatelným událostem, ne-

hrozí pracovníkům ani obyvatelům 

z okolí přímé poškození zdraví. 

Lze elektrárnu opravit?
Ne! Bloky 1 až 4 budou zlikvi-

dovány, nikdy už do provozu ne-

půjdou. Hlavním úkolem je jejich 

stabilizace, aby přestaly ohrožovat 

okolí. A pak postupná demontáž. 

To bude velmi náročné a práce po-

trvají mnoho let.

Byly informace o uniklé radiaci 
podávány včas a pravdivě. Lze 
to nějak zjistit?

Jak velký je problém s únikem 
radioaktivní vody do moře?

Jistě je to věc, která by se stát 

neměla, ale je to menší problém, 

než kdyby radiace unikala do 

vzduchu a nad japonskou pevni-

nu. Vážný problém to do budouc-

na nezpůsobí, moře má velkou 

ředící schopnost. Ostatně lidé 

během posledního tisíciletí zamo-

řili světové vody takovým množ-

stvím nebezpečných odpadů, že 

únik z Fukušimy tvoří opravdu 

jen příslovečnou kapku. 

Opět se rozpoutala kampaň 
proti jaderným elektrárnám. 
Co to znamená pro váš úřad? 

Nic zvláštního. Úkolem SÚJB 

je dohlížet na to, aby při využívání 

jaderných technologií byla v sou-

ladu s poznatky vědy a techniky 

odpovídajícím způsobem zajištěna 

ochrana jednotlivce, společnosti 

a životního prostředí před možný-

mi škodlivými účinky záření. A to 

budeme dělat i nadále. 

Jevany – Rodinné centrum 

Kolečko uspořádalo již tradič-

ní „Otevírání studánek“. Sraz 

všech milovníků přírody a čisté 

vody byl u rybníku Jan. Po při-

vítání rozdala Michaela z RC 

Kolečko všem dětem veselé ža-

bičky z papíru, které kreslili žáci 

ZŠ v Kostelci n. Č. l. pod vede-

ním paní učitelky Malkovské, 

a také zábavné otázky týkající se 

ochrany přírody. Každý se také 

mohl zapojit do hlasování o jmé-

no pro studánku, ukrytou neda-

leko ve Voděradských 

bučinách. 

Akci zpříjemnil Petr 

Dobrý z Hnutí Duha, 

který si připravil vyprá-

vění o včelách samotář-

kách. Potom se všichni 

vydali ke studánce. 

Cestou děti sbíraly pa-

Louňovice – V rámci meziná-

rodní kampaně Ukliďme svět se 

dělal pořádek i v Louňovicích. „V 

oblasti Na Horáku se nás sešlo 19 

dospělých a přidaly se i naše děti. 

S úklidem okraje lesa jsme zača-

li s předstihem,“ uvedla Vendula 

Mládková. „Přistavení kontejneru 

sice mělo trochu zpoždění, ale to 

nás neodradilo a prozatím jsme 

nosili odpadky na hromadu, kte-

rá se zvětšovala a zvětšovala…  

Někteří lidé si bohužel myslí, že 

les vše schová a vydrží, a sobec-

Mezi odpadky 
v lese se našel 
řidičák a platební karty

ky sem vyhodí plasty, sklo, že-

lezo, kabely, provazy, suť, dráty, 

léky, ředidla, boty apod. Zajíma-

vý byl nález řidičského a občan-

ského průkazu a platebních karet. 

Všichni jsme byli moc rádi, že 

kost, kterou našel opodál malý 

Jáchym Holoubek, nepatřila ma-

jiteli těchto dokladů.

V Louňovičkách se sešla druhá 

parta dvaceti dospělých a spousty 

dětí. Společně vysbírali odpadky 

podél zelené cyklotrasy č. 0022, 

jejíž část vede přes Louňovice, 

Studánka dostala 
nové jméno Kapka

pírová zvířátka, která mohly nalepit 

do velké „mapy“ lesa. Pak se malí 

pomocníci pustili do čištění studán-

ky a za chvíli bylo snad každé dítě 

od bláta. Ale to nevadilo, protože 

bylo krásně a všichni měli dobrou 

náladu. Nakonec se z hloubi lesa 

vynořil poustevník Ivan, který dě-

tem poděkoval za pomoc a přinesl 

jim pytel dobrot – domácí perníčky 

a marcipánové žabičky. A jak do-

padlo hlasování o jméno studánky? 

Nejvíce se líbilo jméno Kapka.

Průhonice – Letos uplynulo 

dvacet let od zpřístupnění prů-

honické Dendrologické zahrady 

veřejnosti. „Za tu dobu se zahra-

da výrazně proměnila. Po dvaceti 

letech se ustálila i naše nabídka 

aktivit pro veřejnost,“ uvedl Zde-

něk Kiesenbauer. „Již devátým 

rokem se zde konají výstavy tu-

lipánů, které nepřímo navázaly 

na přehlídky sortimentu tulipánů 

v Průhonicích na Zemanově poli 

v sedmdesátých letech. Výstavy 

připravované v posledních letech 

jsou zaměřeny především na ukáz-

ky použití cibulovin v zahradách 

a parcích. Letos již podruhé při-

pravujeme také výstavu rododen-

dronů. Jejím cílem je upozornit 

na bohatství sbírek rododendronů 

a azalek v Dendrologické zahradě. 

V současné době jich zde pěstuje-

me přibližně 600 odrůd. V rámci 

této výstavy představíme několik 

desítek prověřených a hlavně zi-

movzdorných odrůd vhodných pro 

drobné pěstitele. Expozice bude 

uspořádána v záhonech podle ba-

revných odstínů v blízkosti vstupu 

do zahrady a výstava proběhne 

v termínu od 12. do 22. května. 

Vystavované keře budou v pro-

deji po skončení akce, a to od 24. 

května jako kontejnerované, nebo 

s kořenovými baly.

Novinkou tohoto roku jsou ko-

mentované exkurze, které nabízíme 

po celou návštěvnickou sezónu. 

Letošní výstava tulipánů proběh-

ne v termínu od 26. 4. do 15. 5.

a pak se soustředili na úklid ve-

řejného hřiště OS Sportklub. Dvě 

dobrovolnice ještě projely na kole 

cyklotrasy (č. 0022 a 0023) po les-

ních cestách v katastru Louňovic 

a i tady posbíraly odpadky. 

Kéž by to takto uklizeno zů-

stalo co nejdéle. Odměnou nám 

a dalším generacím bude zdravější 

životní prostředí. Tohle je jedna 

z mála věcí, kterou můžeme ovliv-

nit osobně. Velké poděkování patří 

všem zúčastněným brigádníkům 

a sponzorům.“

Nádherné 
tulipány, 
rododendrony 
a azalky

Trubači 
a vábiči 
jelenů

Kostelec n. Č. l. – Na kos-
teleckém zámku se uskuteč-
nila 3. Národní akademická 
soutěž mysliveckých truba-
čů a vábičů jelenů. Kolem 
sto sedmdesáti účastníků, 
studentů a studentek les-
nických a uměleckých škol 
z Čech i ze Slovenska se 
utkalo v soutěžích ve hře na 
lesnice a borlice a ve vábení 
jelenů. To ve třech katego-
riích – začátečníci, pokro-
čilí a mistři. Soutěž byla 
večer uzavřena společným 
koncertem v Rytířském 
sále zámku a v kapli sv. 
Vojtěcha. Soutěž zajišťovali 
zaměstnanci a především 
studenti Fakulty lesnické 
a dřevařské ČZU v Pra-
ze. Celou akci provázela 
skvělá atmosféra a všichni 
soutěžící předvedli výborné 
výkony.

Kostelec n.Č.l. – Problémy 

s těžkou nákladní dopravou řeší 

i Kostelec. Kamiony trápí zejména 

ulice Kutnohorskou, Českobrod-

skou, Komenského, Pražskou, část 

nám. Smiřických a také Svatbín. 

„V důsledku frekventované náklad-

ní dopravy se životní podmínky 

občanů v okolí uvedených komuni-

kací neustále zhoršují,“ uvedla rad-

ní Ing. Ewa Chmelíková. „Zřízení 

silničního obchvatu považujeme 

za jedinou možnost, jak lze zajistit 

únosné podmínky pro život, zlep-

šit bezpečnost provozu ve středu 

města a zastavit ničení majetku 

kraje, města i jeho občanů. Ob-

chvat je uveden jako veřejně pro-

spěšná stavba v územně plánovací 

dokumentaci Středočeského kraje, 

a je proto také součástí Územní-

ho plánu města Kostelce n. Č. l. 

Přesto že bylo v roce 2006  městu 

vedením Středočeského kraje při-

slíbeno zahájení prací na výstavbě 

Nečekáme se 
založenýma rukama

obchvatu, nic se neděje. Proto jsme 

se rozhodli nečekat se založenýma 

rukama a zahájili jsme petiční akci, 

kterou mohou občané podepsat na 

městském úřadě, v ředitelně ško-

ly, v lahůdkách „U Svačinky“ či 

v Černokosteleckém pivováru.“

Plánovaný obchvat vede přes 

pozemky, které patří devětadvaceti 

soukromým majitelům a je nut-

né zajistit jejich souhlas. Starosta 

Ing. Jan Svatoš již podnikl první 

krok a pozval dotčené majitele ke 

společnému jednání.
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Starosti měst a obcí

Kandidoval jste do zastupitel-
stva v loňských volbách poprvé?

Ano, ale o dění v Sulicích a ve 

spádových obcích jsem se vždy 

velmi zajímal. Věděl jsem, že se 

chci angažovat více, že chci vě-

novat obci zkušenosti nasbírané 

za dvacet let práce v soukromém 

i státním sektoru a ta správná doba 

nastala právě v loňském roce. Při-

jal jsem kandidaturu s lidmi, které 

znám, a věřím, že společně může-

me něčeho dosáhnout. Zastupitel-

stvo složené ze tří kandidátních 

listin nyní táhne za jeden provaz. 

Věkové rozložení zastupitelů je od 

dvaadvaceti let do šedesáti. Díky 

tomu máme různé úhly pohledu.

Navazovalo se vám dobře na 
práci bývalého zastupitelstva?

Byly rozjeté určité záměry, které 

jsme převzali a shodli jsme se v je-

jich pokračování. Myslím, že žádné 

dramatické problémy nenastaly.

Jednou z důležitých věcí, kterou 
musíte řešit, je kanalizace…

Původní projekty počítaly se 

společnou kanalizací pro Sulice 

a Hlubočinku. Předpokládalo se, že 

se napojí dva tisíce stávajících i no-

vých  uživatelů do čistírny odpad-

ních vod v Hlubočince. Následně 

došlo k úpravám projektů a snížení 

kapacity na jeden tisíc dvě stě ekvi-

valentních obyvatel. Proto zůstala 

odkanalizována pouze nová část 

Hlubočinky. ČOV v Hlubočince je 

nyní po rekonstrukci a probíhá zku-

šební provoz. Sulice a Nechánice 

v současné době kanalizaci nemají 

a ani nepředpokládáme, že se nám 

ji v následujících deseti letech po-

daří vybudovat. Zastupitelstvo obce 

nyní povoluje domácí ČOV všude, 

kde to dovolují hydrogeologické 

podmínky. Na kanalizační řad a vy-

budování nové ČOV v Nechánicích 

bychom potřebovali zhruba 80 mi-

liónů korun. Dalším problémem je, 

že v současné době nemáme ani 

dostatek ekvivaletních obyvatel, 

abychom mohli žádat o dotaci na 

sí. Hřiště bude moci po dohodě se 

školkou využívat i veřejnost.

V čem bude nová školka jedi-
nečná?

Už svojí moderně pojatou archi-

tekturou. Nebude chybět ani mo-

derní vybavení a zařízení, včetně 

klimatizace. Každá třída také bude 

mít svůj vstup na terasu a hřiště. 

Zastupitelstvo obce také schválilo 

záměr, přikoupení zhruba hektaro-

vého pozemku v sousedství škol-

ky. Po spojení se stávajícím po-

zemkem obce zde vyroste obecní 

dvouhektarový park. 

Stavbu školky financuje obec 
pouze ze svého rozpočtu? 

Ano. Žádali jsme o dotace, ale 

nebyli jsme zatím úspěšní. Přesto 

V Sulicích vyroste nová, moderně pojatá

 mateřská školka a také dva supermarkety, 

fitness centrum, dvě restaurace, hřiště 

a dokonce nový rybník. O plánovaných 

investičních akcích jsem si povídala 

se starostou Sulic Ing. Petrem Čuříkem.

Nová školka v Sulicích bude jednou z nejmodernějších

jsme se rozhodli, že školku vybudu-

jeme, protože to cítíme jako povin-

nost vůči našim obyvatelům. Zatím 

financování zvládáme, i když to 

obecní pokladnu zatíží. Ale s ban-

kovními úvěry nepočítáme.

Neuvažujete o prodeji obec-
ních pozemků, abyste vylepšili 
rozpočet?

To rozhodně ne. Naopak se sna-

žíme pozemky kupovat, abychom 

mohli realizovat naše představy 

o hezkém, zdravém a bezpečném 

bydlení v našich obecních částech. 

Chceme, aby v Sulicích, Želivci, 

Hlubočince i Nechánicích byly 

parky, hřiště, restaurace, obchody 

a další občanská vybavenost. Na-

příklad na Želivci máme určený 

pozemek, kde bychom rádi vybu-

občánka zasadíme strom v nějaké 

lokalitě obce. Letos tomu tak je na 

Hlubočince.

Jaké plány máte se zanedbanou 
návsí v Sulicích?

Dříve se na tomto místě rozpro-

stíraly rybníky, které byly zave-

zeny, ale půda je zde stále mok-

rá. Proto plánujeme vybudovat 

drenáže a vysušit celou lokalitu. 

Počítáme s tím, že upravíme i tok 

potůčku, který je nyní v hrozném 

stavu a vybudujeme nový rybní-

ček. Kolem něho vznikne prome-

náda a samozřejmě nebude chybět 

dětské hřiště. Na revitalizaci návsi 

jsme obdrželi dotaci z ROP Stře-

dočeského kraje. Také plánujeme 

propojit naše obce cestami, aby 

lidé mohli pohodlně, příjemnou 

procházkou projít například ze 

Sulic na Hlubočinku nebo do Že-

livce. Chceme obnovit staré cesty. 

Proto jsme požádali Pozemkový 

fond ČR a ÚZSVM o vydání těch-

to pozemků. S propojením obcí 

souvisí i vybudování chodníku 

podél frekventované komunika-

ce II/603. V současné době jsou 

lidé nuceni chodit podél vozovky, 

a to je při tak obrovském provozu 

velmi nebezpečné. Zpracovávají 

se projekty. S realizací počítáme 

v letech 2011 až 2013.

Proměnou projde i rozhledna 
na Mandavě neboli Na Kříž-
kách...

Rozhledna Mandava je zároveň 

i památníkem. O jeho postavení  

rozhodli členové Okresního osvě-

tového sboru v Jílovém roku 1929. 

Památník měl připomínat události 

z roku 1419, kdy se na tomto mís-

tě událo setkání stoupenců husit-

ského hnutí pod vedením Václava 

Korandy. Návrhem památníku byl 

pověřen architekt Jansta. K ote-

vření došlo dne 5. července 1931, 

tedy den před výročím upálení 

Mistra Jana Husa. Rozhledna 

prodělala před patnácti lety re-

konstrukci. V současné době opět 

plánujeme drobnější opravy, ale ty 

se budou realizovat až po dostavbě 

restaurace. Bývalé zastupitelstvo 

odprodalo zhruba dva tisíce metrů 

čtverečních soukromému subjek-

odkanalizování. Dotace jsou totiž 

podmíněny připojením určitého 

počtu obyvatel. Želivec je odkana-

lizován zhruba z jedné třetiny a je 

napojen na ČOV v Kamenici. Zde 

máme uzavřenou dohodu na 900 

ekvivalentních obyvatel. Na vybu-

dování kanalizace ve zbytku Že-

livce bychom potřebovali dalších 

zhruba 20 miliónů. 

Kanalizace zůstane nedokon-
čená, ale velkou radost určitě 
máte z nové, moderní mateř-
ské školky, jejíž stavba rychle 
postupuje.

To určitě ano. Doufáme, že nová 

školka bude chloubou celé obce. 

Po svém dokončení by měla být 

jednou z nejmodernějších v ČR. 

Původně byla projektována pro 75 

dětí a počítalo se s tím, že v objektu 

vznikne i kuchyň. Zastupitelstvo se 

však shodlo v tom, že kuchyň zruší-

me a místo ní navýšíme kapacitu na 

112 míst a stravu budeme dovážet 

z centrální výrobny. Ušetřili jsme 

tak obrovské finanční prostředky, 

za které jsme mohli pořídit vyba-

vení. A navíc můžeme přijmout 

více dětí. S dovozem jídla nebude, 

myslím, žádný problém. Už nyní se 

nám hlásí dodavatelské firmy. 

Práce na školce pokračují podle 

plánu a všichni věříme, že zahájí-

me provoz 5. září 2011. Zatím byl 

vypsán předběžný zápis, abychom 

zjistili, jaký je zájem. 

U školky vzniknou dvě hřiště 

– jedno bude určené výhradně pro 

školku,druhé i pro veřejnost. Pro-

tože našimi obcemi prochází velice 

rušná silnice č.II/603, neboli „stará 

Benešovská“, zaměřili jsme toto 

hřiště na dopravní tématiku. Na 

hřišti vzniknou silnice, křižovatky, 

přechody pro chodce, dopravní zna-

čení a samozřejmě nebudou chybět 

nejrůznější herní prvky. Díky spon-

zorovi také dojde k úpravě povrchu 

druhého asfaltového hřiště, které by 

navíc mělo dostat v roce 2012 „na-

fukovací“ krytí, takže děti budou 

moci sportovat i za špatného poča-

tu, který zde vybuduje stylovou 

restauraci. Půjde o zděnou stavbu 

kombinovanou se dřevem. Dokon-

čení restaurace, která poskytne zá-

zemí i návštěvníkům rozhledny, se 

plánuje ještě v letošním roce.

Jaké nové stavby v Sulicích ještě 
vyrostou?

V Hlubočince se chystá stavba 

objektu, kde bude obchodní cent-

rum, pizzerie, fitnesscentrum, mi-

niškolička. Na Želivci již probíhá 

výstavba supermarketu Tesco, 

vedle něhož vyroste ještě jeden 

komerční objekt, kde budou fun-

govat služby. 

Neprovázely stavbu Tesco 
protesty obyvatel?

Vůbec ne. Zastaví se pro bydlení 

neatraktivní pozemek u hlavní silni-

v Čechách 

dovali komunitní centrum, kde by 

se setkávali senioři nebo by zde 

vznikly startovací byty pro mladé 

rodiny. Uvidíme, zda se nám podaří 

najít spoluinvestora. V Necháni-

cích hodláme vybudovat z jednoho 

staršího objektu novou hasičskou 

zbrojnici, která by fungovala i ja-

ko místo pro setkávání občanů. 

Nechánice si určitě novou požární 

zbrojnici zaslouží, protože hasičský 

dobrovolný sbor zde má velkou tra-

dici. Místní sdružení dobrovolných 

hasičů zde má kolem 80 členů. 

V Sulicích  máme plány zrekon-

struovat objekt bývalé prodejny 

a restaurace. Výhledově by tam 

měla vzniknout nová restaurace se 

sálem, a také administrativní pro-

story, kam by se mohl v budoucnu 

přesunout obecní úřad. Ten je zatím 

umístěn v nevyhovujících prosto-

rách v nájmu na Želivci. Na Hlubo-

čince již funguje velké pětihekta-

rové hřiště s lesoparkem a hřištěm 

na míčové hry. Tento projekt za 

2,5 miliónů korun dokončilo v roce 

2008 minulé zastupitelstvo a mys-

lím, že zde vzniklo krásné místo na 

procházky. Letos jsme tam zasadili 

čtrnáct nových stromů za každého 

nového občánka, který se narodil 

v minulém roce v naší obci. Jenom 

pro zajímavost – obnovili jsme tra-

dici „Vítání občánků“, které se na-

posledy konalo v roce 1996. A slí-

bili jsme si, že za každého nového 

ce a lidé budou mít, kde nakupovat. 

Protesty jsme ale zaznamenali při 

výstavbě mateřské školky. Majitelé 

okolních domů nebyli příliš nadše-

ni. Přece jenom byli zvyklí na svůj 

klid. V současné době se snažíme 

jejich připomínkám vyhovět.

Sulice se také mohou pyšnit 
„Domem snů“.

Dům snů se jmenovala jedna 

reality show, ve které si sami sou-

těžící stavěli dům, který vítěz ob-

držel jako výhru. Vítězové soutě-

že u nás skutečně bydlí a dokonce 

jsou v Sulicích hlášení, což je pří-

jemné v době, kdy všechny okol-

ní obce řeší problémy s obyvateli 

přihlášenými v jiných obcích, 

vhledem k poloze našeho regionu 

většinou v Praze. 

Helena Vlnařová
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Život v kraji

Výměna zadního dílu výfuku 

pro modely Škoda Octavia 

Tour I 1,6 - cena 3 271 Kč
a pro modely Škoda Fabia I 

1,2 - cena 2 655 Kč

Výměna baterie 72 Ah pro 

modely Škoda Octavia Tour I 

- cena 2 839 Kč
a pro modely 61 Ah Škoda 

Fabia I - cena 2 489 Kč

Výměna předních brzdových 

destiček pro modely Škoda 

Fabia 1,2; 1,4 a 1,6 

– cena 1 371 Kč
a pro modely Škoda Octavia 

Tour 1,4 a 1,6

– cena 1 375 Kč

Bližší informace Vám 

poskytne náš servisní 

poradce ve spol. TUkas.

NAPŘÍKLAD VÝMĚNA

ZADNÍHO DÍLU VÝFUKU

PO-NE: 7.30-19.30 HOD. 

TUKAS 7 DNÍ V TÝDNU.

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Na Parkáně 367
266 01 Beroun
Tel.: 311 653 055
servis@beroun.tukas.cz
www.tukas.cz

K Hrušovu 344/6
102 00 Praha 10
Tel.: 267 229 319
servis@skoda.tukas.cz
www.tukas.cz

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

DOBRÝ SERVIS 

POTĚŠÍ I CENOU

SIMPLY CLEVER

V jednacím sále senátu ČR se uskutečnila konference na téma 

“Mobilní komunikace v ČR, jejich stav a další vývoj”.  Z našeho 

regionu se konference účastnil Jiří Mareš, který je jednou 

s významných osobností v úspěšném projektu Komunitní síť 

Mnichovicka, na němž město Mnichovice nemalou měrou participuje.

Ceny za telefonování jsou vysoké 
a pokrytí signálem 3G je na úrovni Makedonie

Pane Mareši, můžete nám ve 
stručnosti shrnout obsah konfe-
rence?

Na konferenci se setkali zástupci 

velkých operátorů se zástupci men-

ších operátorů, s politiky, se zástup-

ci ČTÚ (Český Telekomunikační 

Úřad) a s občanskými iniciativami. 

Dle očekávání se na konferenci 

střetly dva tábory. Na jedné straně 

stáli velcí operátoři a ČTÚ. Podle 

jejich názoru je v ČR vše v pořádku, 

ceny za volání i datovou komunikaci 

jsou nízké, prostředí je tržní a použí-

vají se nejmodernější technologie. 

Druhou stranu reprezentovali menší 

operátoři a občanské iniciativy, kteří 

tvrdili přesný opak.

Vy se také domníváte, že ceny za 
volání jsou vysoké, prostředí není 
tržní a velcí operátoři neužívají 
nejmodernější technologie?

V porovnání se zbytkem Evropy 

zcela určitě. Skutečnost, že naši tři 

mobilní operátoři jsou v rámci Evro-

py na předních místech v ziskovosti 

možná potěší akcionáře těchto spo-

lečností, ale sotva jejich zákazníky, 

na jejichž úkor tyto zisky vznikají. 

V míře investic do rozvoje a zkvalit-

ňování sítí v poměru k tržbám byla 

ČR za rok 2008 na předposledním 

místě z dvaceti šesti evropských 

zemí. Nelze se pak divit, že v po-

krytí území signálem 3G je Česká 

republika na úrovni zemí jako jsou 

Ukrajina a Makedonie. Pokud to 

shrneme, mobilní operátoři dosahují 

nepřiměřených zisků a nic je nenutí 

do investic do modernizace sítí.

Na konferenci jste se vyslovil pro 
zavedení takzvaného “Virtuál-
ního operátora”. O co se jedná, 
a v čem by tento virtuální operá-
tor mohl pomoci v řešení situace?

Virtuální operátor by měl být 

subjekt, který bude na již existu-

jících mobilních sítích stávajících 

operátorů nabízet své služby za své 

ceny. Lze to trochu přirovnat k těm 

tzv. šedým operátorům, kteří zde 

v minulosti vznikli tak trochu bez 

vědomí velkých telekomunikačních 

firem. Tito noví operátoři začali na-

kupovat služby mobilních operátorů 

ve velkém, tudíž za levnější peníze 

a tyto služby pak prodávali dále za 

výhodnějších podmínek, než byly 

běžné koncové ceny u klasických 

operátorů. Naši tři sbratření mobil-

ní operátoři si však dali záležet na 

jejich urychlené likvidaci. V zájmu 

veřejnosti však je, aby tito virtuální 

operátoři vznikali, jelikož začnou 

představovat reálnou konkurenci 

a tím snížení cen.

Vy zastupujete Komunitní síť 
Mnichovicka, což je síť, která 
nemá co do činění s mobilními 
službami. Proč jste se právě vy 
vyslovil pro zavedení „Virtuální-
ho operátora“?

Komutnitní síť Mnichovicka za-

jišťuje především datové služby, 

konkrétně připojení k internetu na 

Praze-východ. Naše investice do 

modernizace sítě jsou percentuálně 

v poměru k příjmům podstatně vyš-

ší, než kolik investují velcí mobilní 

operátoři do svých sítí. Na rozdíl 

od nich se opravdu snažíme použí-

vat nejmodernější technologie, nyní 

nasazujeme ve velkém připojování 

pomocí optických kabelů. Bohužel 

nám toto není nic platné proti neféro-

vému marketingu ze strany velkých 

operátorů. Ačkoliv naše služby jsou 

podstatně kvalitnější, přesto jsme 

již zaznamenali případy, kdy klienti 

odešli ke službám méně kvalitním 

a v podstatě dražším jenom proto, že 

jim jejich mobilní operátor poskytl 

tzv. “balíček služeb”. To znamená, 

že jim nabídl k jejich mobilnímu te-

lefonu i pevné připojení k internetu, 

které sice bylo po starém telefonním 

drátu,  jenže v balíčku se službou 

mobilního telefonu zákazník získal 

výhodnější cenu, a to zvítězilo. 

My jako menší operátoři jsme 

tudíž znevýhodněni. Zatímco mo-

bilní operátor může k mobilnímu 

číslu nabídnout i pevné připojení 

k internetu, my nemůžeme k naše-

mu internetovému připojení nabíd-

nout výhodnější mobilní volání či 

mobilní internet. A v tomto spatřu-

ji problém.

Vůči předsedovi rady ČTÚ 

PhDr. Pavlovi Dvořákovi jsem 

vznesl připomínku, jenž by měla 

zajistit rovnost podmínek. ČTÚ by 

se mělo podle mého názoru zasadit 

buď o zřízení virtuálního operá-

tora, nebo by měl naopak zakázat 

mobilním operátorům používat 

toto balíčkování služeb.

Velcí mobilní operátoři asi ne-
jsou z tohoto návrhu nadšení?

To opravdu nejsou. Proč by dob-

rovolně přijímali mezi sebe další 

konkurenty? Mám z našich mobil-

ních operátorů pocit, že mezi se-

bou mají již delší dobu takové kon-

kurenční příměří. Pro tři je tu zisku 

dost, lidé platí, protože jim nic ji-

ného ani nezbývá. Proč by si měli 

do těchto stojatých vod pouštět 

někoho, kdo by začal srážet ceny? 

Obávám se, že dobrovolně mezi 

sebe další konkurenty nevpustí.

Domníváte se, že malí poskyto-
vatelé internetu, kteří mnohdy 
nabízejí levnější a kvalitnější 
připojení, nemají šanci v tomto 
prostředí uspět? 

V rovném tržním prostředí zvítězí 

cena a kvalita. Ale v tomto případě 

zde rovné tržní prostředí není. Jeden, 

respektive tři operátoři si vybudova-

li takové podmínky, kdy je nikdo 

nemůže ohrozit a oni si v podstatě 

mohou dělat, co chtějí. Pokud ne-

jsou nastavené dobré, konkurenční 

podmínky, může být lepší produkt 

vytlačen horším a třeba i dražším. 

Jako příklad si vezměme softwa-

rového giganta, firmu Microsoft. 

Agresivní a nefér marketingové 

praktiky této firmy odsunuly na 

vedlejší kolej všechny její konku-

renty. To že software Microsoftu 

nakonec zvítězil, nemělo nic společ-

ného s jeho kvalitou a už vůbec ne 

s cenou. Šlo zde především o umění 

ovládnout trh a zničit konkurenci. 

Proto nyní platíme za tzv. “legální 

software” vysoké částky, protože 

vlastně už nemáme na výběr.

Podobná situace hrozí nyní u nás 

v oblasti datových služeb. Cena pev-

ného internetu neustále klesá a jeho 

rychlost stoupá právě díky velkému 

množství malých operátorů. Pokud 

by se ale velkým společnostem po-

dařilo tyto malé operátory z trhu 

vytlačit, neměli by velcí operátoři 

důvod dále snižovat ceny a zvyšovat 

rychlosti internetového připojení.
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Ďulík 
a Kokoláč 
se po roce vrátili

Mukařov – Druhý ročník festivalu ama-

térských divadel Mukařovský Pištěk se 

opět vydařil a opět se bohužel přišlo podí-

vat málo lidí. Organizátorka Jana Šoupalo-

vá se však nevzdává a ráda by uspořádala 

i třetí ročník. „Mrzí mě malá účast, ale na 

druhou stranu mě těší, že kdo přišel, dobře 

se bavil a rozhodně nelitoval. Díky kapele 

MK3 a jejich parádnímu jazzíku, panova-

la skvělá nálada i o přestávkách. Poslední 

představení bylo zahájeno až po půl dva-

nácté, a přesto nikdo neusnul.“

Festival zahajovalo dopolední představení 

pro děti, o které se postaralo divadlo Kocáb-

ka z Chocerad. Malé i velké diváky stejně 

jako loni dobře pobavili pánové Kokoláč 

a Ďulík. Odpoledne se představily ochotnic-

ké spolky Marza, Žumpa, Marvin a opět Ko-

cábka. Celou akci zpestřila výstava obrazů 

a plastik od Destroje a Lupeze.   

Festival se mohl uskutečnit díky pod-

poře obce, místní TJ Sokol a občanskému 

sdružení Mukařov-sko.

Život v kraji

Jevany – Na vydařenou akci občanského 

sdružení Tudyznudy zavítalo mnoho lidí nejen 

z Jevan, ale i z Říčan, Kostelce n. Č. l., Kouřimi 

a Kolína. „Nejdříve jsme se podívali na humorné 

představení divadla Krab, kdy se pobavili malí 

i velcí. Hned poté následoval krásný program OS 

Trpaslíci, 
loupežníci 
i ježibaba

Kosáček z Kostelce n. Č. l. Všichni pří-

chozí potom přivítali jaro a  rozloučili se 

se zimou,“ sdělila nám Kateřina Siveková 

Křižáková z OS Tudyznudy. „A potom šup 

probouzet po zimě pohádkové bytosti z Vodě-

radských bučin. Děti mohly potkat vodníka, les-

ního muže, Karkulku, třídily odpad se studánko-

vou vílou, se stromovým duchem se učily, jak se 

chovat v chráněnné oblasti, pozor si musely dát 

na přepadení bandou loupežníků, kteří neměli sli-

Velké Popovice – Do úklidu svého okolí se 

s chutí pustili i obyvatelé Velkých Popovic a dal-

ších sousedních obcí (Řepčice, Dubiny, Krámské, 

Habří a další). Sešlo se kolem sto padesáti dobro-

volníků. „Dokonce se nám podařilo najít vzácný 

druh houby. Poslali jsme ji na přezkoumání a uvi-

díme, zda se jedinečný nález ohroženého druhu 

potvrdí,“ řekla starostka Velkých Popovic Marti-

na Čermáková. Úklidu se zúčastnili i  někteří žáci 

a učitelé místní ZŠ.

V Lojovicích se sešlo na 35 dobrovolníků 

včetně dětí, uklízelo se kolem popelnic na třídě-

ný odpad, dětské hřiště i fotbalové, klestilo se na 

návsi a částečně se uklidila stará skládka pod Lo-

jovicemi. A velký dík patří i lojovickým hasičům, 

kteří pomáhali na mnoha místech a dokonce zor-

ganizovali pro malé pracanty opékání špekáčků. 

Mokřanský potok 
„Rád bych poděkoval všem těm, kteří si uděla-

li v sobotu čas a pomohli s úklidem Mokřanské-

ho potoka,“ uvedl Roman Bauer. „Sešlo se nás 9 

rodičů a 8 dětí. Přesto, že úsek potoka od Cupá-

kova mlýna do Mokřan se uklízel již vloni, bylo 

Mokřanský potok 
vydal „poklady“ z dob socialismu

neuvěřitelné, kolik nového odpadu se zase obje-

vilo. Jen na tomto úseku jsme sesbírali 10 pytlů! 

Další postup směrem od Mokřan ke Gabrhelům 

nám kromě obvyklých PET láhví a pneumatiky 

zpestřovaly početné produkty socialistického 

Československa. Nad bělomodrými pytlíky na 

mléko, hranatými PVC láhvemi na ocet, zele-

nými plastovými tubami na citronový cukr či 

smaltovanými nočníky jsme zavzpomínali na 

doby minulé. Dětem uklízení zpestřily lanové 

hry a dospělí si našli čas i na polední kávičku 

uvařenou v ešusu. Počasí nám přálo a výsledkem 

byl nakonec příjemně strávený den a několik ki-

lometrů vyčištěného potoka.“

V Křivé Vsi skupinka 5 lidí zlikvidovala čer-

nou skládku za studnou. „Sesbírali jsme celkem 

6 pytlů skla, 8 pytlů plastů, 10 pytlů směsného 

odpadu, nějaké matrace a cca 30 kg železa,“ 

informoval Jan Šrail. „Další skládka komplet 

odstraněna v rokli nad osadou Dub u cesty na 

Pyšely. Odvezeno bylo 10 pneumatik, 4 pytle 

skla, celá role asfaltové lepenky, 5 pytlů plastu, 

7 pytlů směsného, nějaké železo a atd. Nakonec 

jsme uklidili i pod hrází rybníku v Lojovicích.“ 

Světice – Louka u říčanské hájovny nedale-

ko Světic ožila spoustou dětí a dospělých, kteří 

přišli oslavit svátek Dne Země. Tuto akci pro 

širokou veřejnost připravilo Ekocentrum Říča-

ny a Muzeum Říčany. Bohatý program a pěkné 

počasí přilákal na čtyři sta návštěvníků. 

Na místě bylo připraveno nespočet dílen pro 

děti i pro dospělé (poznávání zvuků zvířat, mi-

kroskopování, recyklotvoření, práce s ovčí vl-

nou, lesní golf a další), nechyběl ani obchůdek 

a ekoporadna. Kulturní program zajistilo skvě-

ČTYŘI STA NÁVŠTĚVNÍKŮ 
OSLAVILO Den Země

lé Divadlo Fígl a jeho Africké pohádky. Poho-

dovou nedělní atmosféru dokreslila příjemná 

akustická hudba kapely Ryba.

Velkým lákadlem zvláště pro děti byla ohra-

da s hospodářskými zvířaty – kozou, oslíkem 

a ovečkou s jehňaty. Občerstvit se mohli ná-

vštěvníci v orientální čajovně nebo si opéct buřt 

či papriku u ohně. Program večer vyvrcholil 

ukázkou, krmením a vypouštěním netopýrů.

Smyslem celé akce bylo umožnit všem účast-

níkům, zejména pak rodinám s dětmi, strávit 

netradiční odpoledne v přírodě plné zajímavých 

aktivit, kde se zabaví opravdu každý, poskyt-

nout prostor pro setkávání, a zároveň podpořit 

kampaň za chování odpovědné k životnímu 

prostředí. 

Kladli jsme si otázku: Umíme se bavit i bez 

městských lákadel, nákupů, aut a pasivní zába-

vy? Jsme rádi, že můžeme odpovědět Ano!

Na akci se podílely kromě Ekocentra Říčany 

také Lesní klub Pramínek, ČESON, TJ Sokol 

Říčany a Radošovice, říčanští skauti a firma 

Arborn.

Děkujeme všem spřáteleným organizacím 

i všem účastníkům za skvělou atmosféru a – za 

rok možná na shledanou na druhém ročníku 

Dne Země!

Marie Machová, Muzeum a Ekocentrum Říčany

tování s těmi, kdo dělají v lese nepořádek. Kole-

na se roztřásla těm zlobivějším dětem u ježibaby 

a děti chytré si to užily se třemi skřítky Všeználky. 

Ne každý přišel na tajemné pohyblivé stanoviště 

– partu trpaslíků, kterých bylo, jak se patří, sedm. 

Krásné akce ve dni zalitém sluncem se zúčastnilo 

součtem kolem 250 malých i velkých. Všichni si 

odnesli kromě pár dobrot a keramické medaile to 

nejdůležitější – báječný zážitek z prima prožitého 

dne,“ uzavřela Kateřina Siveková Křižáková. 

Hojná účast organizátory nesmírně potěšila.

Pro mnohé to byl jistě první buřt 

na ohni v letošní sezóně.

Na dílně „Co se skrývá ve vodě“ zkoumaly děti 

pod mikroskopem rozličné vodní živočichy.

Drbání oslíka bavilo nejen děti.



inzerce
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PR prezentace

Nejoblíbenější učitelé 
navštívili Berchtold

Zámek Berchtold v Kunicích – Vidovicích navštívili finalisté 18. roč-

níku soutěže Zlatý Ámos 2011, který vyhrála Petra Šišková ze Sokolova. 

Byla pasována na „hraběnku z Berchtoldu a přilehlého okolí“, vyfotila 

se u lípy  „Ámosovník“ v zámeckém parku a pochovala si nová kůzlátka 

v mini ZOO. Všem finalistům se v Kunicích – Vidovicích líbilo a příští 

ročník se uskuteční i v novém Hotelu zámek Berchtold. „Jsme rádi, že 

můžeme přispět k podpoře a popularizaci učitelského povolání. Finalis-

tům jsme věnovali dárkové poukazy na víkendové pobyty v našem no-

vém hotelu, který v červnu slavnostně otvíráme,“ prozradil ředitel Hote-

lu zámek Berchtold JUDr. Václav Růžička.

Pokoj Antonína Panenky 
V areálu Hotelu zámek Berchtold se uskutečnil další  pravidelný tur-

naj ve stolním tenise. Zúčastnil se ho i patron a častý návštěvník areálu 

– populární fotbalový internacionál Antonín Panenka, po kterém bude 

v nově otevřeném hotelu  pojmenován a také vyzdoben jeden pokoj. 

Takže, kdo se ubytuje na pokoji č. 8  v Hotelu zámek Berchtold bude 

mile překvapen vtipnou výzdobou – velmi povedenými karikaturami 

Antonína Panenky a také kresbou slavného „vršovického“ dloubáku 

z ME 1976 v Bělehradě. Každý z ubytovaných také dostane originální 

list s karikaturami a autogramem slavného fotbalisty. Další  turnaj ve 

stolním tenise se koná 22. května od 9.30 hodin. Pokud chcete změřit 

síly s A. Panenkou, určitě přijďte. 

Více informací o bohatém programu na Berchtoldu 

a také o slavnostním otevření hotelu 4. června, 

se dočtete na:  www.zamekberchtold.cz.

Jak vás napadla myšlenka založit 
osadní výbor?

Dění v naší osadě bylo nulové 

a my jsme chtěly začít komunikovat 

se zastupitelstvem obce Kameni-

ce ne jako jednotlivci, či zástupci 

občanských sdružení, ale jako rov-

noprávní partneři, kteří mají oporu 

v místních obyvatelích. 

Inspiraci jak tento problém řešit 

jsme nalezly v již zřízených osad-

ních výborech v okolí. Nastudovaly 

jsme zákon o obcích, kde je defi-

nováno jak a za jakých podmínek 

může osadní výbor fungovat. S ná-

vrhem na založení o.v. jsme zašly 

k bývalému starostovi Kamenice 

panu Mgr. Tomáši Kláskovi, který 

tuto snahu rezolutně zamítl.

Naštěstí se situace po loňských 

volbách změnila a nový pan staros-

ta Ing. Pavel Čermák a zastupitel-

stvo náš návrh podpořilo.

Ve spolupráci s obcí Kamenice se 

připravila směrnice pro vznik osad-

ních výborů. Koncem roku se sešel 

přípravný výbor,složený z místních 

obyvatel,  který naplánoval ustano-

vující schůzi osadního výboru Vše-

dobrovice a Štiřín.

Při jakých situacích jste pocítily, 
že nemáte žádnou možnost roz-
hodovat o své obci?

Prvním alarmujícím impulsem 

bylo rozhodnutí rady obce o zbou-

rání místní hasičské zbrojnice, 

která je na návsi a je jediným ob-

jektem potenciálně využitelným 

pro případné setkávání občanů 

a poskytování služeb. Zbourání 

bylo zdůvodněno dezolátním sta-

vem budovy, ale po objasnění celé 

situace vyšlo najevo, že bývalý 

starosta měl domluvený prodej 

obecního pozemku i s hasičskou 

zbrojnicí a přilehlých pozemků 

v celkové výměře cca 3000m2 

v centru obce.

Život v kraji

Proto jsme zorganizovaly petiční 

akci a bourání i prodeji jsme zabrá-

nily. Podobné nejasnosti doprová-

zely i změnu územního plánu na 

okolních loukách. 

Nebylo možné dostat se do zastu-
pitelstva a tam se zkusit prosadit 
zájmy své obce?

Samozřejmě že jsme zkoušely 

uspět ve volbách, ale nepodařilo se 

to. Přece jenom jsou Všedobrovice 

malé a hlasy místních obyvatel ne-

stačily.

Jaké jste si určily priority?
O prioritách rozhodli místní ob-

čané, pro které jsme připravily do-

tazníky, které zahrnovaly dotazy na 

všechny oblasti života na vsi. Byly 

zde dotazy na dopravu, novou vý-

stavbu, nakládání s odpady, ale i za-

pojení občanů do zvelebování obce.

Jednoznačně se potvrdilo, že 

největším problémem je doprava, 

zejména snížení rychlosti při prů-

jezdu obcemi a bezpečnost chod-

ců. Dnes není možné se bezpečně 

pohybovat po komunikaci, která je 

hlavním tahem na Kamenici. Dal-

ším palčivým problémem je kana-

lizace, která byla všem obyvatelům 

přislibována a mnozí spoléhali na 

Bývalý starosta založení 
osadního výboru zamítl 
Do správní působnosti Kamenice spadá 

deset obcí, jejichž obyvatelé měli často pocit, 

že se na ně zapomíná. Ing. Jana Kohlová 

a Petra Pařízková ze Všedobrovic však 

nechtěly jen nečinně přihlížet a pokusily 

se situaci změnit. Účinnou metodu viděly 

v založení osadního výboru.

připojení k centrální kanalizaci. Si-

tuace se změnila a my chápeme, že 

malá obec s nízkou hustotou obyva-

tel nesplňuje podmínky pro udělení 

dotace.  Ale i tak palčivou situaci 

potřebujeme řešit. 

Máte pocit, že se založením výbo-
ru situace zlepšila?

Je to běh na dlouhou trať. Připra-

vily jsme pro zastupitele prezen-

taci naší dosavadní činnosti, která 

předcházela našim soukromým 

aktivitám před založením osadního 

výboru. Nové zastupitelstvo jsme 

seznámily s tím, co obci nabízíme, 

ale také že něco požadujeme pro 

naše občany. 

Myslíte, že budu vznikat další 
osadní výbory?

My jsme byli v Kamenici prů-

kopníky. Podle našeho modelu 

vzniká nový osadní výbor v osadě 

Těptín, který v současné době má 

za sebou ustanovující schůzi. Mož-

ná budou následovat i ostatní osady 

Kamenice.

Cítíte, že dokážete lépe hájit 
zájmy Všedobrovic?

Nyní jsme rovnoprávní partneři, 

kteří dostali podporu místních oby-

vatel a nutno podotknout, že spolu-

práce s naší mateřskou obcí je na 

dobré úrovni. 

Chodíte rádi na procházky nebo 

jezdíte na kole po klidných cestách 

daleko od hlavních silnic? V tom 

případě vám určitě udělá radost 

rozsáhlý projekt “Cesty, které nás 

spojují”, jenž pracuje na obnovení 

původních polních stezek, které při-

rozeně spojovaly jednotlivé obce.

Projekt připravují společně pro-

jektoví manažeři MAS Říčansko 

a MAS region Pošembeří. „Těší nás, 

že výborně zafungovala spolupráce 

nejen mezi MASkami, ale také mezi 

zástupci zainteresovaných obcí,“ 

sdělila nám Ing.Olga Suchá z MAS 

Říčansko.

Příjemný tip na výlet
Díky tomuto projektu vznikne síť 

cest, které se přirozeně napojují na 

již existující značené turistické tra-

sy. Obce tak budou moci nabídnout 

turistům i svým občanům příjemnou 

trasu na výlet. U každé cesty budou 

navíc umístěné informační tabule, 

Cesty, které nás spojují

kde se dozvíte zajímavosti z histo-

rie, kultury i z okolní přírody. 

Cesty zlepší spolupráci mezi lidmi
„Tento projekt však neposlouží jen 

k rozvoji turistického ruchu, ale také 

posílí spolupráci a vzájemnou komu-

nikaci lidí z jednotlivých obcí,“ říká 

Olga Suchá. „Alespoň v to doufáme. 

Díky těmto cestičkám se budou moci 

lidé snadněji navštěvovat. Nebudou 

se bát, že je podél vozovky srazí auto. 

Obnovené polní stezky budou příno-

sem především pro rodiny s dětmi, 

které budou moci podnikat příjemné 

a hlavně bezpečné výlety bez aut, 

a také pro seniory.“ 

„Také bychom si moc přáli, aby 

lidé přestali tolik používat auta a více 

chodili pěšky, aby se vzájemně po-

tkávali nejen v nákupních střediscích 

a aby si zvykli trávit denně víc času 

s rodinou venku v  přírodě a zajímali 

se o své okolí. Tak bychom snad zlep-

šili vztah lidí k prostředíve kterém žijí 

a třeba si i upevnili zdraví.“ Nechci 

nikoho kritizovat, jen soudím podle 

sebe dodává s úsměvem Olga Suchá.

Některé úseky projdou úpravami
Trasa povede po již existujících, 

ale z části nepoužívaných starých pol-

ních cestách, které budou upraveny. 

V případě nutnosti budou instalované 

závory a zábrany, aby cesty mohli vy-

užívat opravdu jen chodci.

 Hřiště, lavičky a altány
Pěší stezky budou v blízkostech 

intravilánů obcí doplněny drobný-

mi herními prvky pro děti, lavička-

mi a altány. Současně budou okolo 

tras vysázeny nové stromy a do-

provodná zeleň, které jsou typické 

pro danou lokalitu. Za nějaký čas 

budou stezky příjemně chráněné 

stínem z korun stromů.

Originální průvodci
Každá obec, která se do projektu za-

pojila, bude mít svého kresleného prů-

vodce. Najdete ho vždy na informační 

tabuli na začátku trasy. Prozradí vám 

zajímavé informace o obci a také, co 

hezkého vás na cestě čeká. Správný 

směr vám budou ukazovat originální 

značky. Těšit se můžete na učitele ze 

Zlaté, sokola ze Sibřiny, šlechtitele 

ze Stupic, pošťáka z Křenic, vojáka 

z Babic, statkáře ze Sluštic, hradního 

pána z Květnice, farář z Dobrovčovic 

a na kronikáře z Březí.

Trasy budou 

slavnostně otevřeny 

7. května. Těšit se 

můžete na bohatý

program a hlavně 

na prima zážitky 

na výletech. 
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Rouhači

MAS Říčansko

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

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

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

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu
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U jednoho stolu

V množství trestných činů 
jsme v Říčanech šampióni

Děkuji všem za dopisy. Přesto, že mne potěší, 

nejsem věštec, a proto neodpovídám na všechny. 

Neumím ani předpovídat budoucnost. Je mi bližší 

žít v napětí, které si přiznává nepochopitelné a zá-

roveň užívá současnost. 

To nepochopitelné vyjadřuje například zvuk ze-

mětřesení v Japonsku, který ohnul ručičky všem pří-

strojům měřícím podmořské zvuky tisíce kilometrů 

daleko od epicentra. Nejsme zvyklí, nemáme normy 

na hlasy, které může vydat naše Země, jak potom 

můžeme mít normy a kategorie na jiné skutečnosti, 

které nás mohou znenadání potkat?! Obdivuji sebe-

jisté sousedy na Zápraží, kteří mi tvrdí, že „tady“ se 

nic takového nemůže stát, že si ekonomika s řecký-

mi, irskými, portugalskými a já nevím ještě jakými 

problémy jistě „nějak“ poradí. Já jsem radši věřící 

rozumář a říkám, že to nikdy není tak jisté. 

Zároveň je mi blízké užívat současnost a řešit její 

radosti a starosti po kousíčkách. Těší mne každý 

nový pár snoubenců a novomanželů, každé novo-

rozeně. Těší mne každá drobnost, která se podaří 

spravit v Olivovně. Že je navenek krásná, to ještě 

neznamená, že většina úprav je neskutečně odflák-

nutá. Dokonce tak, že se bojíme každého většího 

deště, aby opět nepropršely krásné nové střechy... 

Jsem ochoten postupně měnit poměry a tvrdím, 

ZPRÁVY 
Z OLIVOVNY
� Olivova nadace rozdala v prvních čty-

řech měsících tohoto roku 272 000 Kč. 

Prvních 50 000 Kč šlo dětem v provincii 

Lógar v Afgánistánu. Dalších 50 000 Kč 

šlo Českému výboru pro UNICEF pro 

děti v Japonsku. Soupravy „Škola v kra-

bici“ pomohou obnovit výuku ve ško-

lách. V květnu povezou zástupci Olivovy 

nadace do ukrajinského Žitomiru dalších 

50 000 Kč na vybavení dětské nemocni-

ce. Peníze dostaly potřebné děti i do-

ma. Diaklubu Nová Paka šlo 5 000 Kč 

na ozdravný pobyt diabetických dětí. 

Do Kolína pro CČSH – odbor duchov-

ní péče o děti stř. Kolín, šlo 6 000 Kč na 

sociálně zdravotní pobyt pro děti. Oli-

vově léčebně věnovala nadace 1 000 Kč 

na vzdělávání lékaře – odborný kurz. 

A deset nadačních příspěvků šlo k indi-

viduálním žadatelům v celkové hodnotě 

110 000 Kč.

� Nadace s léčebnou také podepsaly 

cenové ujednání, které stanovuje cenu 

nájmu areálu Olivovny pro léčebnu na 

1,- Kč měsíčně. Společně v léčebně 

6. 4. 2011 přivítaly také náměstka pri-

mátora hlavního města Prahy Mgr. Iva-

na Kabického s doprovodem, který si 

prohlédl léčebnu a zahájil jednání o bu-

doucí podobě spolupráce s potvrzeným 

složením pražského magistrátu.

� Olivovna chystá na červen setká-

ní s Pavlem Fischerem, ještě nedáv-

no velvyslancem ČR ve Francouzské 

republice a dnes politickým ředitelem 

Ministerstva zahraničních věcí, povede 

debatu na téma diplomatická práce ve 

21. století, přihlédne k ohniskům světo-

vého napětí. 

� V červnu přijedou do léčebny děti 

Volyňských Čechů, které pocházejí 

z ukrajinských vesnic v oblasti, zasaže-

né černobylskou havárií. Hostí je Oli-

vova nadace.

� 11. a 12. června se chystají Olivovy 

dny, slavnosti v léčebně i v celém areá-

lu, hry, pódia, občerstvení, tržiště. 

Daniel Kvasnička, farář

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

Posláním Komunitního centra Motýlek 
je poskytování kvalitních služeb dětem 
se zdravotním postižením a sociálním 
znevýhodněním ve věku od 2 do 18 let. 
Centrum denních služeb se zaměřuje 
na aktivity pro děti se zdravotním 
handicapem – nabízí logopedii, 
canisterapii, muzikoterapii, drama-
terapii, keramickou dílnu, plavání a 
odpolední dětské kluby. Pořádá také 
akce pro rodiče – přednášky, relaxační 
malování, setkávání svépomocné 
skupiny a letní rekondiční pobyty. 
Mateřské centrum nabítí rozmanité 
programy rodinám s dětmi raného 
a předškolního věku. Nízkoprahový 
klub Pacific pomáhá sociálně 
znevýhodněným dětem a mládeži 
ze sídlišť Černého mostu nejen 
vytvářet náplň volného času, 
ale i řešit životní události.

Takovou otázku položila zastupitelka z docela 
vzdálených Milovic, když se přijela s kolegy 
na Říčansko školit a když jsme spolu probírali, 
co MAS dělá a připravuje. A co myslíte vy?
� Koncem března proběhla opět Snídaně starostů obcí 
Říčanska. Tentokráte si účastníci vychutnali téma „Jak na 
dotace“. Konzultantka MAS Jana Tywoniaková probrala 
se starosty celou projektovou cestu, od záměru až po 
udržení výsledků projektu. Další setkání se plánuje na 
červen. A téma? Společné rokování s řediteli škol Říčanska 
nad fenoménem nedostatečné kapacity škol a školek. 
Toto nanejvýš aktuální téma navrhli ředitelé a zástupci 
škol na Říčansku, kteří spolu pro změnu pili odpolední 
čaj v polovině dubna. Diskuze s vedením základních škol 
od Říčan po Senohraby a státního gymnázia Říčany se 
zúčastnila také místostarostka Říčan Mgr. Špačková 
a pracovnice odboru školství I. Řeřichová. Společné setkání 
obohatilo ještě představení projektů spolupráce.
� A že nám jde i o péči o volný čas, uskutečnilo se i setkání 
zástupců mateřských center a kulturně-společenských 
spolků Říčanska. Výměna zkušeností a pomoc ze strany 
MAS s právními i grantovými záležitostmi měla velký ohlas. 
Společně začínáme pracovat na vzdělávacím projektu pro 
maminky vracející se do práce po mateřské dovolené. 
Začátkem dubna se také uskutečnila druhá schůzka na 
téma „Ladovská zima“. Přibyli další nadšenci, kteří budou 
velikým přínosem pro realizaci našeho záměru – zmapování 
zajímavých oblastí pro zimní radovánky na Říčansku. 

KDO ZÍSKÁ 
PROJEKT? 
MAS má od dubna nová 
kriteria pro výběr projektů 
PRV Leader. 

Zasedání partnerů místní akční skupiny 

Říčansko v úterý 12.dubna většinou hlasů 

schválilo nové znění preferenčních krité-

rií – tedy bodů, podle kterých se žádosti 

o dotace budou v MAS hodnotit a vybírat. 

Jak řekla administrátorka Leader, Pavlína 

Filková: „Fiche a hodnocení jsme museli 

aktualizovat podle nově vydaných pravidel 

dotačního titulu. Kancelář MAS i partneři, 

kterých je dnes 44 z celého Říčanska, ale 

chtěli vyjít žadatelům co nejvíc vstříc a tak 

z požadavku formálních úprav nakonec 

vznikl přehledný systém vycházející z nej-

lepší praxe.“

Znění nových návrhů najdete na webo-

vých stánkách MAS. Fiche s upravenými 

kritérii byly zaslány na Státní zeměděl-

ský intervenční fond spolu s plánovanou 

výzvou ke schválení. Věříme, že vše pro-

běhne v pořádku a 4.května 2011 vyhlásí-

me novou výzvu na předkládání projektů. 

Projekty lze psát na Fiche 2 – cestovní 

ruch - malokapacitní ubytování a půjčovny 

sportovních potřeb, Fiche 3 – rozvoj obcí 

– veřejné plochy a parky, chodníky a most-

ky, rozhlas, kamerový systém, radary rych-

losti atp., Fiche 6 – vzdělávání dospělých 

– kurzy pro zastupitele a podnikatele. Dě-

kujeme všem partnerům MAS za čas, který 

věnovali na aktualizaci preferenčních kri-

térií a za vzájemnou spolupráci!!!

Nejste nějak MOC akční???
� MAS podpořila tři regionální školy a pomohla s napsáním 
grantové žádosti do nadace Tesco o technické vybavení. 
ZŠ Bezručova Říčany zažádala o notebooky pro učitele prvního 
stupně, Odborné učiliště Kunice zažádalo o interaktivní 
tabuli a technické vybavení učebny, ZŠ Magic Hill připravila 
žádost na lanové a lezecké indoorové centrum (bohužel díky 
zřizovateli z řad podnikatelů nemohli nakonec žádost podat 
– a nyní hledáme grant či sponzora, který by do vybavení za 
100 tis.Kč investoval). Držte s námi školám palce!
� Proběhl seminář Informatorium pro obecní zastupitele. 
Zájemci z regionu – z Velkých Popovic, Strančic, Průhonic 
a z Milovic, probírali celou sobotu 2.dubna práva 
a povinnosti, dobrou praxi i úskalí vedení obcí. Všichni 
účastníci hodnotili seminář jedničkou a uvedli, že se týkal 
praktických otázek a postupů, které dobře uplatní při své 
práci ve vedení obcí. Máte-li zájem, přihlaste se do dalšího 
běhu tohoto úspěšného kurzu! 
� Aktivně jsem přistoupili i ke spolupráci s centrálou Státního 
zemědělského intervenčního fondu (SZIF, který stanovuje 
pravidla PRV Leader a kontroluje naše projekty). Místo stálého 
boje na půdě administrativní jsme zvolili neutrální půdu 
sportovní a připravili volejbalové přátelské utkání. Věříme, 
že bližší poznání při neformálním setkání, přispěje k lepší 
součinnosti v pracovních aktivitách obou stran.
� Víte jak na fundraising?!
České a Kanadské komunitní nadace společně vytvořily 
publikaci o fundraisingu a fungování občanského sektoru.  
Publikace je zdarma ke stažení www.akncr.cz Zástupkyně 
MAS Říčansko, paní Markéta Krausová ze správní rady 
a Petra Přílučíková z kanceláře MAS, byly u slavnostního 
křtu této nové publikace „CF – Czech Foundations, Canadian 
Foundations, Community Foundations”. Akce proběhla 
v Praze na Kanadské ambasádě 28.3.2011. Jmenovaná 
publikace vznikla jako výsledek z 10denní cesty po Kanadě 
sedmi zástupců Asociace komunitních nadací ČR. Jedním 
z cestovatelů byla právě M.Krausová. V knize jsou shrnuty 
zkušenosti, dojmy a poznatky o tom, jak funguje občanský 
sektor v Kanadě (dobrovolnictví, fundraising, fondy, práce se 
správními radami aj.) Doporučujeme k přečtení!

Ředitelka 

Olivovy 

nadace 

PhDr. Věra 

Doušová 

že se musí mnoho věcí změnit. Například znovu 

a znovu říkám, že v Říčanech nemáme dostatečně 

připravenou sociální síť na bezdomovectví a jiné 

okolnosti života. Nemyslím teď na vyživování těch, 

co si bezdomovectví vybrali za svůj styl života, ale 

pomoc pro ty, kteří se dostali do bezvýchodné situ-

ace a mají zájem z ní vybřednout. A stačí rodinná 

krize, selhání rodičů, ztráta práce či zdraví a jsme 

v tom. A to už nemluvím vůbec o tom, že v množ-

ství trestných činů na hlavu jsme v Říčanech napro-

sto šampióni. Kam se hrabe třeba Kladno! A pak, 

že tu umíme žít!

Rouhačskou debatu nabízím v rámci evropské 

Noci kostelů 27. 5. 2011 od 18:00, kdy vás zvu do 

Kaple Olivovy dětské léčebny. V průběhu večera za-

zní muzika, zpěv, od 19:00 hodin krátký výklad Bible 

a po celou dobu možná diskuse s farářem a kaplanem 

léčebny. Bude připravena komentovaná prohlídka za-

jímavostí areálu v 19:45 a 20:45 a další zajímavosti. 

Dodávám už jen tradiční závěr: „Pište, pokud chce-

te na daniel@rouhaci.cz 

Žádné dopisy nepadají 

pod stůl. Jsem vám k služ-

bám!“

Mnichovice – Žáci osmé a deváté třídy ZŠ T. G. 

Masaryka v Mnichovicích se zapojili do mezinárod-

ní akce Krokus. Ve spolupráci s irskou organizací 

HETI a Židovským muzeem v Praze se tak připojili 

k mnoha školám po celém světě, které si konkrétně 

židovskou kulturu, druhou světovou válku, postave-

ní Židů za válečného konfliktu, otázky rasismu a to-

lerance, připomínaly vysázením cibulek krokusů. 

Nezůstalo pouze u čekání na žluté květy, které 

měly připomenout Mezinárodní den obětí holo-

caustu. Žáci pracovali na prezentacích, referátech, 

diskutovali, četli, besedovali… Také společně se 

sedmou třídou navštívili premiérové promítání do-

kumentárního filmu Nickyho rodina, který vypráví 

o dosud neznámých osudech dětí, jež zachránil Sir 

Nicholas Winton. 

Dále žáci velmi citlivě zpracovávali své dojmy, 

názory a pocity do příběhů osvobozených dětí 

z koncentračního tábora či zachráněných dětí v An-

glii. Z vydařených literárních počinů vznikl také 

první literární sborník, který redakční rada složená 

ze žákyň sedmé a osmé třídy, pojmenovala „Dopis 

bez textu“. Jak popisují v úvodníku tohoto sborníku 

„Chtěli jsme ukázat, jak krutá to byla doba.“ Žáci 

sborník také sami  doplnili citlivými ilustracemi.    

 Mgr. Pavla Brůhová

DOPIS BEZ TEXTU



Křížovka

Tajenku posílejte do 15. května na mail: redakce@zaprazi.eu

Výherci z minulého čísla (soutěž o panenku Barbie – poslední výřez byl míč)): 

Linda Kalousková z Uhříněvsi, Natálka Kalinová z Kamenice, Adélka Šustrová z Říčan.

Křišťálově čistá voda 
Tři luštitelé vyhrají přípravek Laguna
Přípravek Laguna MINI Triplex tablety 3v1 je určen k pravidelné dezinfekci 

bazénové vody s víceúčelovým užitím - zajistí dezinfekci, zabrání vzniku řas 

a odstraní nečistoty vločkováním. Jde o optimální přípravek pro menší koupací 

plochy – můžete ho použít do nadzemních bazénů, včetně nafukovacích 

„gumáků“ a také do betonových nádrží.  Balení 0,5kg stojí 163 Kč. 

Použitím 200g tablety lze ošetřit vodu v bazénu o velikosti 30 m3 

na 5 až 7 dní při běžných podmínkách. 

Cenu věnovala společnost STACHEMA KOLÍN, s. r. o., 

Sokolská 1041, 276 01 Mělník. Více na :www.stachema.cz

ZAPRAZI.EU  |  1918  |  ZAPRAZI.EU

PR prezentace

S pořádáním „příměstských“ 
táborů máte již sedmiletou zku-
šenost. Můžete prozradit hlavní 
důvody vysoké oblíbenosti těchto 
akcí v areálu Oázy Říčany?

Naše příměstské tábory neboli 

„prázdninové kempy“ si získaly 

postupně velikou popularitu ne-

jen na Říčansku, ale dojíždí k nám 

děti například až z Prahy. Hlavním 

důvodem, proč se k nám děti rády 

vracejí a rodiče nám je s důvěrou 

svěřují, je velice kvalitní program. 

Děti pod vedením zkušených tre-

nérů a instruktorů zažijí každý den 

plno zábavy. Program je zaměřen 

především na aktivní pohyb. Těšit 

se mohou například na výuku te-

nisu, míčové hry, stolní tenis, jízdu 

na kole, plavání a „táborové hry“. 

Kapacita kempu je čtyřicet dětí, 

které rozdělujeme do pěti skupin 

podle věku, a během dne provozují     

nejrůznější aktivity. Toto rozdělení 

nám umožňuje přizpůsobit se po-

třebám a dovednostem dětí. Když 

například jedna skupina jezdí na 

kole a někdo by to nezvládl, nevadí. 

Může zůstat s ostatními dětmi třeba 

u bazénu. Rozhodně nikoho nenutí-

me podávat extrémní sportovní vý-

kony. Prvořadé je, aby to děti bavilo. 

Ale na druhou stranu je nenecháme 

celý den jen zahálet. Závěrečný den 

pořádáme různé soutěže a každé 

dítě obdrží diplom a drobný dárek.

Prázdninové kempy pro děti 
v Oáze Říčany jsou velmi oblíbené
Oáza Říčany je sportovní a kongresový areál, 

který se nachází na okraji Říčan v malebném 

prostředí obklopen přírodou. Během letošních 

prázdnin zde budou organizovány tradiční 

„příměstské tábory“.  Jednatele společnosti 

Jiřího Böhma jsme se zeptali na bližší informace.

Jak je během dne zajištěno 
stravování a pitný režim?

V Oáze máme restauraci s veli-

kou terasou a v průběhu dne děti 

dostanou dopolední a odpolední 

svačinu a oběd. Za dlouhou dobu, 

co tábory pořádáme, už víme, co 

dětem nejvíce chutná. Takže do 

jídelníčku zařazujeme jen zaruče-

né „hity“, jako je pizza, ovocné 

knedlíky, špagety nebo řízek. Po 

celý den mají děti k dispozici vodu 

se šťávou a čaj.

Je zajištěn náhradní program 
v případě deštivého počasí?

Ano, disponujeme velikou pev-

nou tenisovou halou a také spole-

čenskou místností, takže v případě 

deště zůstává dost možností, jak 

zajistit pro děti zajímavý program. 

Ale i za hezkého počasí dbáme na 

to, aby děti měly prostor pro odpo-

činek a klidnější činnost.  

Můžete nám říci také základní 
informace o cenách a také jak 
prázdninové kempy fungují 
organizačně?

Letos organizujeme v průběhu 

prázdnin celkem 7 turnusů (vždy 

pondělí až pátek). Děti (ve věku od 

6 let) přicházejí do areálu Oázy od 

7.30 a je potřeba si je vyzvednout 

do 18. hodin. Jízdní kola s helmou 

je možné ponechat po celou dobu 

v Oáze. Tenisovou raketu je možné 

si za nízký poplatek půjčit. Celý tý-

denní turnus stojí 3 250 Kč (v pří-

padě nenaplněné kapacity je možné 

přihlásit dítě třeba jen na jednotlivé 

dny v rámci jednoho turnusu). 

Termíny jednotlivých turnusů a další 

informace lze najít na  webových 

stránkách www.oazaricany.cz nebo 

vám rádi poradí na tel.: 323 601 170.

Oáza Říčany je vyhlášená svoji 
tenisovou školou. Musejí děti, 
které se k vám do kempu hlásí, 
tenis alespoň trochu zvládat?

Vůbec ne. Mohou přijít i úplní 

začátečníci, kteří raketu v životě 

nedrželi v ruce. I v tomto případě 

platí, že děti rozdělíme tak, aby se 

nikdo nenudil nebo nebyl streso-

ván, že nic neumí. Začátečníci se 

naučí alespoň základy a s pokroči-

lými budeme zdokonalovat jejich 

dovednosti.

Máte v areálu k dispozici vlastní 
bazén?

Ano a je po celou dobu pod 

přísným dohledem. Pro malé děti, 

které neumějí plavat je k dispozici 

brouzdaliště.



 na trhu již 20 let

otevøela nový SHOWROOM v Mukaøovì
Šípková 279 (vchod z ul. Choceradská) 
Tel.:     +420 267 710 090
Mob.:   +420 777 139 050
E-mail: mullerova@canadiana.cz

BAZÉNY – WHIRLPOOLY – SAUNY

Nabízíme:

samoèistící kanadské whirlpooly HYDROPOOL
první samoèistící SWIMSPA HYDROPOOL
bazény KAFKO
sauny Dyntar
bazénovou chemii a pøíslušenství

www.canadiana.cz

KUPON na SLEVU

platnost do 

30.5.2011
Poradenství - Vizualizace - Realizace na klíè - Servis

15%
na bazénovou chemii15%
na bazénovou chemii

slevy se nesèítají
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Kalendář akcí

NOVĚ PROJEKTOVÁ 
ČINNOST
ZATEPLENÍ RD
Kompletní 
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč

Těšit se můžete na film Františka 

Vláčila Údolí včel.

� Strančice, od 18 hod. Šperky 

z Cernitu (nebo Fimo) – Spirály 

a Blendování. Můžete tvořit šperky 

nebo zdobit předměty. 

Vstup 150 Kč. více info na 

http://xp.me.cz/lodicka.

� Říčany, Kreativní dílna Domeček

Safari – originální šperky s „vůní“ 

exotiky,  www.domecek-ricany.cz

� Kamenice, kulturní dům, 

od 19.30 hodin

Miláček Anna – proslulá komedie 

o tom, že není šikovné přivést si 

domů milence právě, když má váš 

manžel v ložnici přítelkyni. Hrají: 

M. Hudečková, D. Prachař, 

L. Rybová, S. Rašilov, 

vstupné 350,-/300,-/250,- Kč.

� Říčany, MěKs, 20 hod.

Absolventský koncert Lukáše Pavlí-

ka (bicí nástroje), Ondřeje Pátka (ky-

tara) & jejich hostů: Petr Janda, David 

Kraus, Jan Toužimský, Pěchota, 

Ondřej Kabrna trio, Lenja a další..

  12. května
� Říčany, Kreativní dílna Domeček, 

Plstění – náušnice a dred s přívěs- 

kem, www.domecek-ricany.cz

  14. května
� Říčany, Kreativní dílna Domeček, 

skleněná mozaika - dekor rámu zr-

cadla, www.domecek-ricany.cz

� Říčany, MěKS, 19 hod.

Punk-rockový večírek – vystoupí 

Totální nasazení, No Side, Covers for 

Lovers a další.

  15. května
� SKC Ondřejov – nenechte si ujít 

skvělou ZUMBA party s Alenou 

Matějovskou od 9 do 11 hod.

� Strančice, od 14.30 hod. MC 

Lodička pořádá třetí ročník závodů 

na kolech, odstrkovadlech, 

koloběžkách a táborák na Minigolfu 

ve Strančicích. Zúčastnit se mohou 

i maminky s kočárky. Po závodě 

čekají na vítěze i všechny účastníky 

medaile, diplomy i sladká

odměna. K občerstvení jsou párky 

v rohlíku, více info na http://xp.me.

cz/lodicka.

  16. května
� Muzeum Říčany, od 16. hod.

Zapomenutá řemesla – Dílna 

knižní vazby – vyrobíte si originální 

zápisník v tvrdých deskách 

tradičním postupem knihařského 

řemesla. Přihlášky na 

http://www.ricany.cz/org/muzeum.

  19. května
� Nová senohrabská kaple, 

postavená z darů občanů a 

zasvěcená svatému Vojtěchu, 

bude požehnána v 18 hodin. 

Účast přislíbil pražský arcibiskup 

Mons. Dominik Duka OP. Po 

bohoslužbě proběhne setkání přátel 

a příznivců senohrabské kaple.

Bližší informace naleznete 

na www.kaplesenohraby.cz.

� Říčany, MěKS, 19.30 hod.

Podzimní hra – divadelní 

představení DS Tyl. 

  21. května
� SKC Ondřejov – Studenti 

z ondřejovské ZŠ pořádají školní 

ples. Přijďte je podpořit!

� Mnichovické kramaření od 11 

hod. Těšit se můžete na tradiční 

jarmark s bohatým doprovodným 

programem – vystoupí děti z MŠ 

z Mnichovic, Struhařova a Mirošovic, 

ze ZŠ Mnichovice, taneční 

a hudební skupiny, kouzelník 

a také Jitka Zelenková. Nebudou 

chybět soutěže pro děti, domácí 

buchty a další dobroty. Součástí 

kramaření je i dobročinný bazar 

– kdy výtěžek z prodeje bude 

věnován MŠ, ZŠ Dětskému 

domovu ve Strančicích 

a dětem v Africe.

  22. května
� Mnichovice, od 19 hod. 

V sále Mnichovické krčmy se 

uskuteční koncert folk-rockové

kapely OBOROH. 

� Zámek Štiřín, prohlídka parku 

s odborným výkladem 

Dr. Větvičky, prohlídka interiérů 

Zámku Štiřín a doprovodný program.

  25. května
� Strančice, budova obecního 

úřadu, od 19.30 hod.

Korálkování – na lanko budete 

navlékat korálky nebo kameny 

a domů si potom odneseme celý 

set, tvořený náhrdelníkem, náram-

kem a náušnicemi. Vstupné 150Kč, 

http://xp.me.cz/lodicka.

� Říčany, MěKS, od 20 hod.

Koncert Sester Havelkových 

s doprovodným orchestrem.

  27. května
� Říčany, MěKS, 18 hod.

Koncert dívčí skupiny 5 Angels je 

o tanci, energii a radosti ze zpívání. 

  28. května
� Kostelec n. Č. l. pořádá v Muzeu 

hrnčířství výstavu děl akademické 

malířky Jožky Ryšavé, která žila 

před válkou v Jevanech a později 

na Vyžlovce až do roku 1971. 

Letos by se dožila 100 let. Těšit 

se můžete na výstavu jejích děl 

vztahujících se k místnímu regionu. 

Akce potrvá do 26. 6.

� Sdružení přátel studánky 

u kaple sv. Anny ve Strančicích si 

vás dovoluje pozvat na VII. ročník 

Slavnosti otvírání studánky 

v 15 hod. V programu vystoupí děti 

z MŠ a ZŠ Strančice, ženský 

pěvecký sbor Sirény z Říčan, více 

info na  www.studanka-strancice.cz

� Kostelec. n. Č. l – Slavné 

keramické trhy

  29. května
� SKC Ondřejov pořádá AKADEMII. 

Vystupují všichni účastníci zájmových 

kroužků a předvedou, co se za 

letošní rok naučili. Těšit se můžete 

na ukázky baletu, Break dance, 

Street dance, dětské cvičení a mno-

ho dalších. SKC srdečně zve i rodiče 

s dětmi, kteří teprve uvažují, že by se 

mohli do nějakého kroužku přihlásit.

  31. května
� Říčany, MěKS, 19.30 hod.

Tradiční koncert Říčanského 

komorního orchestru.

  2. června
� Říčany, MěKS, 17.30 hod

Absolventský koncert žáků 

ZUŠ Říčany

Muzeum Říčany
Od 2. 5. do 29. 6. výstava 

Hliník se odstěhoval do Říčan. 

Interaktivní tematická výstava 

k soutěži pro školy “Těžíme 

hliník z našich domácností”. 

Užitečné informace o hliníku 

(těžbě, zpracování, recyklaci), 

ukázka hliníkových výrobků 

minulosti i současnosti, umělecké 

objekty, interaktivní instalace, 

zábavné a vzdělávací aktivity 

pro děti i dospělé. Více info na 

http://www.ricany.cz/org/muzeum.

Veselá 
soutěž o vstupenky

Pět vylosovaných čtenářů 
získá vstupenky na Ouvalskej Bigbít

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 

Na festivalu vystoupí skupina:

a) Medvěd 009   b) Medvěd 007   c) Medvěd 765,2

Správné odpovědi zasílejte na mail: 

redakce@zaprazi.eu 

do 20. května

Zápis žáků pro ZUŠ 

Říčany se uskuteční 

od 30. 5. do 1. 6. v ředitelně 

každý den od 13 do 16.30 hodin. 

Přihláška na www.zusricany.cz. 

Žáci jsou přijímáni na základě 

talentové zkoušky (talentová 

zkouška do tanečního oboru 

proběhne 10. 6. v 17.30 hod. 

v sále ZUŠ Říčany,  do výtvar-

ného oboru se uskuteční 

6. 6. od 16 do 16.45 hod. 

v budově výtvarného oboru 

– Masarykovo nám. 1110 

Galerie 
Kotelna Říčany
Festival amatérské tvorby 

potrvá od 1. 5. do 31. 5. 

Na výstavě můžete 

shlédnout práce výtvarníků 

z celé České republiky. 

Vstup volný, info 

na www.galeriekotelna.cz

  3. května
� MC Lodička pořádá jezdecké 

odpoledne s koníčky. Sraz je 

u slunečních hodin v 16. hod. 

ve Strančicích. Odtud pěšky na 

nedalekou farmu Zelené údolí, 

kde se děti povozí. Můžete sebou 

pro koníky vzít jablka, mrkev nebo 

tvrdý chleba jako odměnu.

  4. května
� Říčany, MěKS, 19.30 hod.   

KRUH PŘÁTEL HUDBY 

– Vlachovo kvarteto

  5. května
� Muzeum Říčany, od 19 hod.

Přednáška Květen 1945 s promí-

táním fotografií o průběhu povstání 

mezi Prahou a Benešovem, spojená 

s prezentací nové knihy Muzea 

Říčany „Říčany v květnu 1945“. 

� Říčany, MěKS, 20 hod.

Dámy na kafíčko – setkání 

s Květou Fialovou a Naďou 

Konvalinkovou. V uvolněné 

atmosféře si povídají o životě, 

práci, divadle, víře a přátelství. 

  7. května
� Říčany, MěKS, od 8 hod.

Čtvrtý ročník Poháru města Říčany 

v bleskové šachové hře, tel.: 

323 602 456, www.kultura.ricany.cz 

  8. května
� Nedělní pochod s Líbou, 

trasa: Březina – Drábské světničky 

– Březina, délka pochodu 13,5 km. 

Odjezd vlakem: Říčany 6.38 hod. 

Zájemce o pochod prosíme 

o potvrzení účasti alespoň 3 dny 

předem na mail: 

libuse.rohoskova@centrum.cz 

nebo na tel: 723 513 431. Další 

informace na www.kct-ricany.wz.cz

   11. května
� FILMOVÝ KLUB MUZEA 

ŘÍČANY, 19.30 hod.



PR prezentace

PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI:

� Hudební festivaly 

� Party na netradičních místech 

� Auto-moto závody 

� Filmová produkce 

� Sportovní akce 

� Stavebnictví 

� Plánované přerušení dodávek elektrické energie atd.

KALAMITNÍ STAVY:

� Záplavy 

� Sněhové kalamity 

� Větrné kalamity 

� Požáry 

� Rozsáhlé poruchy sítě

SPOLEHLIVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

V NESTANDARDNÍCH SITUACÍCH

PŘEDSTAVUJEME VÁM SLUŽBU 

OD SPOLEČNOSTI PHOENIX-ZEPPELIN, 

KTERÁ SPOLEHLIVĚ ŘEŠÍ NOUZOVÉ 

DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

PRO ROZMANITÉ SPEKTRUM ZÁKAZNÍKŮ.

� Návrh optimální struktury zařízení, 

    zátěžová analýza i finanční řešení 

    (zakázky provádíme po konzultaci u zákazníka) 

� Realizace tzv. „na klíč“: doprava na místo určení

 instalace 

 kabeláž + další příslušenství 

 dodávka PHM

� Vypracování revizní zprávy

ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ

NOUZOVÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ:

724 666 556 

Phoenix-Zeppelin, spol. s. r. o.

Energetické systémy 

E-mail: energency@p-z.cz 

www.p-z.cz

BA Z ÉN Y A   Z A S T Ř E Š EN Í

ZAHRADNÍ BAZÉNY PRO KAŽDÉHO
fóliové — na míru — plastové — dřevěné

AZ-RELAX spol. s. r.o., Černokostelecká 480, 251 01 Říčany,
tel./fax: 323 601 980–1, mobil: 774 409 999, e-mail: azrelax@azrelax.cz

www.azrelax.cz

Společnost Phoenix-Zeppelin představuje v České republice nejvý-

znamnější firmu, která je schopná svým zákazníkům dodat nejširší na-

bídku stavebních a zemních strojů, manipulační techniky a také veškeré 

dodatkové služby. Stále více spokojených zákazníků získává společnost 

Phoenix-Zeppelin také v oblasti energetických systémů.

Co všechno nabízí Divize Energetických systémů, jsme se zeptali 
Stanislava Dvořáka.

Zaměřujeme se na prodej a pronájem energocenter do nejrůznějších 

provozů. Dokážeme pomoci všude tam, kde není dostupná elektrická 

energie nebo dojde k náhlému přerušení dodávky elektrického proudu 

a zákazník potřebuje nepříjemnou situaci rychle vyřešit. Mezi naše klien-

ty patří stavební firmy (dokážeme uspokojit požadavky malých i velkých 

společností, které mají maximální nároky na dodávky elektřiny), orga-

nizátoři nejrůznější sportovních a kulturních akcí, zdravotnická zařízení, 

výrobní provozy, průmyslové objekty, obchody, ale také fyzické osoby. 

Vždy nabízíme komplexní služby. To znamená, že si vyslechneme všech-

ny požadavky a navrhneme nejvhodnější zařízení, vytvoříme projekt na 

veškerou elektroinstalaci a také provedeme odborné zapojení. 

Pokud k vám zavolá zákazník, že potřebuje obnovit dodávku elektric-
kého proudu a neví vůbec nic o elektroinstalaci, dokážete mu pomoci?

Určitě! Pokud jde o kalamitní situaci, pokusí se naši technici získat co 

nejvíce informací po telefonu. Díky svým zkušenostem si dokáží poradit 

v každé situaci a spoustu věcí odhadnou. Jestliže je více času a klient ví 

o odstávce proudu předem, sjednáme si schůzku a vypracujeme podrobný 

projekt, který řeší i to, jak dodat elektrickou energii z centrály do jednot-

livých zařízení. Zákazník se v žádném případě nemusí o nic starat. Samo-

zřejmě zajišťujeme i dopravu.

S jakými významnými klienty firma Phoenix-Zeppelin spolupracovala?
Například jsme dodávali elektrickou energii jedné velké teplárně, na 

které byly závislé tisíce domácností. Kvůli špatným povětrnostním pod-

mínkám byla odříznuta od přívodu proudu. Také jsme zajišťovali elek-

trickou energii při Mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře. Myslím, že 

v tomto případě se naše profesionalita a technická úroveň velmi prověřila, 

protože v tu dobu panovaly obrovské mrazy. Naše agregáty pomáhají ve 

velkých výrobních provozech, kde by přerušení prací znamenalo značné 

škody. Naše agregáty byly k vidění např. i na Sázava Festu.

Je obsluha elektrocentrál jednoduchá a bezpečná?
Pokud se dodržují veškeré bezpečnostní pokyny a obsluhu provádí kva-

lifikovaní technici, nehrozí žádné komplikace.

Kdekoli a kdykoli 
zajistíme přívod 
elektrické energie

Energie je základem každé činnosti. Ať se jedná o energetická 

centra, záložní generátory nebo lodní a zástavbové motory, 

společnost Phoenix-Zeppelin je připravena nabídnout Vám 

kompletní řešení vašeho energetického systému.  

Společnost Phoenix-Zeppelin je pro své zákazníky k dispozici 

nepřetržitě. V případě jakékoliv havárie nebo jiné události, při které 

dojde k přerušení dodávky elektřiny volejte na číslo: 724 666 556  

Projekt CZ.1.04/1.1.02/35.01603

Vzdělávání zaměstnanců 
pro větší konkurenceschopnost firmy

PRO–DOMA, spol. s r. o.
Budčická 1479, 190 16  Praha 21

Termín realizace: 15. 12. 2010 – 15. 8. 2012

Cíle projektu: 

� Trvale udržitelná kvalita zaměstnanců společnosti 

    v oblasti vzdělávání

� Srovnat úroveň vzdělání stávajících 

    a nově příchozích zaměstnanců

� Plošné navýšení kvality vzdělání zaměstnanců 

    s přímou vazbou na pracovní pozice

� Zvýšení efektivity řízení společnosti 

    za pomoci nového informačního systém

� Využití potenciálu nového informačního systému 

Okruhy školení:

� Managerské kurzy pro top management

� Managerské kurzy pro střední management

� Kurzy pro obchodníky a prodejce

� Kurzy anglického jazyka

� Proškolení dovednosti v ovládání 

    informačního systému

Poradenství v oblasti nakládání s odpady
Odvoz odpadu a suti
Pronájem kontejnerů
Bourací a vyklízecí práce
Prodej písku, štěrku, kačírku, zeminy

kontakt tel.: 724 086 416 
email: info@4eco.cz
www.4eco.cz



REALITNÍ PORADNA
Je čas na koupi 
nebo prodej nemovitosti?
Od přátel, ale předně od klientů naší realitní kanceláře tuto otázku 

slýchám dnes a denně. Doba prodeje nebo koupě nemovitosti se řídí 

potřebami prodávajících a kupujících. Důvody, proč lidé nemovitosti 

prodávají, jsou různé. Mají potřebu finanční hotovosti, chtějí koupit 

jinou věc, nebo se pro ně stala nemovitost přítěží. Kupující si zase 

potřebují vyřešit svou bytovou situaci, řeší rekreaci v případě koupě 

chalupy, chaty, nebo prostě bezpečně ukládají své peníze. Těch 

důvodů je jistě bezpočet. Realitní trh je naprosto liberalizován, řídí se 

čistě zákony nabídky a poptávky. Záleží na tom, v jaké době a na jaké 

straně se dotyčný nachází. V případě, že chce nemovitost prodat, 

jeho zájem je získat co možná nejlepší cenu. Pokud však chce koupit, 

žádá kvalitu za přijatelnou cenu. To je normální situace na stabilním 

trhu. Jistě nastává období, kdy jsou trhy nestabilní (ekonomická krize, 

krize hypoték, atd.), ale i v tomto období se nemovitosti prodávají 

a kupují, jen to kyvadlo je nějakou dobu příhodněji nakloněno 

kupujícím (současnost), ale pak se zase přehoupne a bude oscilovat 

okolo středu pomyslné osy. Mnoho z nás už vyzkoušelo ukládání 

peněz do peněžních fondů a různých jiných finančních produktů. 

Obávám se, že v mnoha případech to přineslo lidem jen ztráty. 

V době doznívání finanční krize, kdy některé státy mají problémy 

s bankrotem, banky s nesplácenými úvěry, jsou investice do zlata 

a nemovitostí ty nejbezpečnější. Na závěr chci říci, že v každé době 

mají lidé důvod nemovitosti prodávat, ale také kupovat. Je jen třeba, 

aby jejich představy byly reálné. Proto doporučuji obrátit se na 

odborníky z dobré realitní kanceláře, kteří zprostředkovávají obrovské 

množství prodejů a nákupů na realitním trhu a disponují velkým 

množstvím informací a zkušeností, které běžný občan prodávající 

jednu nebo dvě nemovitosti za život mít nemůže.

Na otázku odpovídá jednatel realitní kanceláře Evropa, Benešov

SANTAK s.r.o.
Ondřejovská 76 
251 64 Mnichovice
Tel.: 323 640 304
Mob : 777 052 064
Email: santak@santak.cz
www.santak.cz

SLEVA 
10% A VÍCE

Využijte možnosti akční ceny u prodejce

Platnost akce od 1.5. do 30.6.2011

na lehké střešní krytiny Lindab
a okapový systém Lindab Rainline

Lind-SANTAK-krytina+okap_210x148,5.indd 1 11.4.2011 10:24:19



PRODEJNA:

Biomac Ing. Černý s.r.o.
Sklad Všechromy Hala 1, dálnice D1, exit 15
mob.: 774 505 111, e-mail: prodejna.ricany@ekopaliva.com

www.biomac.cz

KVALITNÍ BRIKETY, PELETY, PALIVOVÉ DŘEVO A
DŘEVĚNÉ UHLÍ

AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

OPROTI PLYNU UŠETŘÍTE AŽ 50 %
TOPNÁ SEZÓNA ZA 15 – 16.000,- Kč

DOPRAVU VÁM ZAJISTÍME
AŽ K VÁM DOMŮ

AKCE CENA OD 440,- / 100 kg

� Revizní technik
� Elektroinstalace
� Hromosvody

602 330 491
e-mail: kaby@seznam.cz

Roman Čihák 

www.kaby.cz

firma KABY

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

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE
� POČÍTAČE 
� PRODEJ A SERVIS

Lipanská 769, 251 01 Říčany
tel: 323 604 238, mobil: 603 486 362

info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

� MODERNIZACE PC
� PŘIPOJENÍ NA INTERNET

26  |  ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU  |  27

� veškeré ocelové prvky 

stavebního zámečnictví

� vrata, ploty, brány, 

portály, žebříky, mříže

U Trati 2203, 251 01 Říčany

mobil: 602 333 048

           602 320 055

          606 691 777

e-mail: info@zamkavka.cz

Vše po telefonické dohodě.

P. Kavka

KAVKA
ZÁMEČNICTVÍ

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH 
POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH 

PLOCH
602 238 849

www.broukal.cz

Řádková inzerce

� Služby “HODINOVÉHO 

MANŽELA” pro váš byt, dům 

či zahradu. Drobné opravy, údržba. 

Říčany a okolí. Tel. 773 878 311

� Pronajmu 1. NP v RD Struhařov 

u Mnichovic 6+1,15 tis./měsíc, možno 

i jednotlivé pokoje 3,5 tis./měsíc. 

Klidné místo, udržovaná zahrada, 

samostatný vchod, ihned volné. 

Tel. 724 152 673

� Čištění koberců a čalouněného 

nábytku. Tel. 607 611 951

� Masáže sportovní a regenerační, 

medové a lymfatické v Jevanech. 

Nebo po dohodě dojíždím. 

Michaela Petráková, 607 593 934, 

www.masáže-petráková.cz

� ČENDA ÚKLID – úklid oken, 

zimních zahrad, koberců, 

sedaček či pravidelné úklidy 

kanceláří, domů. 

Tel. 603 874 107

www.cenda-uklid.wbs.cz

cendauklid@seznam.cz

� KOUPÍM sbírky POŠTOVNÍCH 

ZNÁMEK z pozůstalostí. 

Ozvěte se na tel.: 608 440 073

PRONTO ŘÍČANY � vybavení koupelen
� voda – topení – kanalizace

Zveme vás do nové vzorkovny

VYBAVENÍ KOUPELEN
Výrazné 

slevy
z doporučených cenProdáváme kvalitní osvědčené zboží

PRONTO Říčany dodává veškerý topenářský a instalatérský 
materiál na hrubou i konečnou kompletaci

Černokostelecká 152/62
tel. 323 602 235

Po-Pá 7.30-17.00
So 8.30-12.00

www.pronto-ricany.cz

LUBOŠ JANOUD
Masarykovo náměstí 35

251 64 Mnichovice, Praha - východ

Tel.: 323 640 672

GSM: 603 483 258

info@mnichovicka-rk.cz

www.mnichovicka-rk.cz

ŠKOLA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
Projekt letní akademie / červenec – srpen /
jedno až čtyřtýdenní kurzy s možnou návazností
pravidelných denních kurzů během školního roku

KURZY PRO DĚTI (DOPOLEDNE 9–12 h)
– tvořivé dílny pro děti předškolního
   a školního věku
– individuální kurzy
KURZY PRO DOSPĚLÉ (ODPOLEDNE 13–16 h)
– kurzy kresby a malby
– možnosti přednášek o výtvarném umění

Informace na WWW.LETNIAKADEMIE.CZ

Ateliér se zahradou v centru Jevan
adresa: Sportovní ulice 290, 281 66 Jevany

NEBOJTE SE K NÁM PŘIJÍT I KDYŽ ZAČÍNÁTE!

Pedagogické vedení:
akad. mal. Erika BORNOVÁ 
akad. mal. Lucie DVOŘÁKOVÁ 
akad. mal. Jan PIŠTĚK 
                  Jiří VOTRUBA

info@letniakademie.cz
Tel.: +420 607 892 941
Zápis do kurzů již nyní. Na Vaše dotazy
rádi odpovíme prostřednictvím
e-mailu i telefonicky.

ZAHÁJENÍ KURZŮ 11. ČERVENCE 2011
Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek

BETON Strančice s. r. o.

b
e

t
o

n
á

r
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a

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27

251 63 Stránčice 

Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966



Na otázky odpovídal Ing. Vratislav Bláha
ředitel poradenské společnosti

Evidence Finance s.r.o.

1. Můžete krátce uvést výhody nízkoenergetických 
a pasivních domů?

Nízkoenergetické a pasivní domy využívají nejnovější technické 

a technologické postupy a díky nim je v těchto domech nízká spotřeba 

energií. Spotřeba energie na vytápění je u nízkoenergetických domů 

v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok a méně než 15 kWh na m² obytné 

plochy u pasivních domů.  V době rostoucích cen energií hledají 

stavebníci nejlepší a nejlevnější řešení tepelně nenáročného bydlení.

2. Jaké jsou hlavní výhody Vámi dodávaných dřevostaveb?
Dřevo je tradiční přírodní materiál, navíc i volbou vhodného typu 

topného systému přispívají dřevostavby k ochraně životního prostředí. 

A ve spojení s nejlepší tepelnou izolací zároveň šetří energetické zdroje 

i finanční náklady spojené s vytápěním domu. Dřevostavby ELK jsou 

dlouhodobě známy jako energeticky úsporné produkty – všechny naše 

domy splňují kritéria domů nízkoenergetických. Je kladen důraz na 

přísná kritéria kvality, ve výrobě se používají špičkové technologické 

postupy, které zaručují přesnou a kvalitní práci. Montáž domu na 

stavbě je hotová během několika dnů, stěny jsou ve výrobě maximálně 

předpřipraveny (tj. např. včetně oken, dveří, rozvodů, fasády).

3. Můžete zájemcům o dům, kteří ještě váhají mezi 
dřevostavbou a zděnou stavbou, přiblížit výhody dřevostaveb?

Zmíním zde jen některé z celé řady výhod. Mezi největší výhody 

dřevostavby patří stálá kvalita domu. Dřevostavby z rámových 

konstrukcí vyrábějí v krytých halách kvalifikovaní pracovníci, jejich 

výroba není ovlivněna působením negativních povětrnostních vlivů 

a kvalita výroby je lépe kontrolována. Konstrukce obvodových stěn 

na bázi dřeva mají při srovnatelné tloušťce lepší tepelně izolační 

vlastnosti než zděné konstrukce. Montáž domu trvá několik dní.  

Řešit nové bydlení nebo jeho změnu bude 

v letošním roce v porovnání s předešlými léty 

výhodné. 

Ceny nemovitostí budou stagnovat, v někte-

rých oblastech díky převaze nabídky nad po-

ptávkou i mírně klesat a úrokové sazby se udrží 

na stejné úrovni. V rámci nových chystaných 

kampaní jednotlivých bank mohou ještě i kles-

nout díky konkrétněji nastavovaným kritériím 

pro jednotlivé klienty.

Dvě základní otázky při  úvahách nad novým 

bydlením je právě cena nemovitosti a dostup-

nost jejího financování. Je potřeba však postu-

povat po jednotlivých krocích a nebát se obrátit 

na odborníka, který může svoji radou a zkuše-

nostmi velmi pomoci a ušetřit nejen značnou 

sumu peněz, ale i další případné problémy, kte-

ré se mohou objevit. A rizikových oblastí není 

jistě málo.

Nenechte se napálit 
při koupi pozemku

Již samotný výběr pozemku je velmi důleži-

tý, vždyť na tomto místě budete bydlet celý ži-

vot a z oken se koukat na všechno, co je a bude 

okolo vás. „Bohužel existuje mnoho realitních 

kanceláří, pro které stojí zisk nad spokojenos-

tí klienta. Dozvědět se, že okolo vašeho domu 

povede dálniční přivaděč nebo vyroste nová prů-

myslová zóna ve chvíli, kdy vám pod okny za-

staví bagry a buldozery, je opravdu pozdě“, říká 

Začněte řešit své bydlení 
právě teď! Můžete ušetřit

PR prezentace

Dobré bydlení je základem pro každého jednotlivce 

i každou rodinu. Nemusíte se bát si ho udělat 

co nejpříjemnější a podle vlastních představ. 

Nabídek je na trhu více než dost, jde jen o to, 

vybrat si tu nejlepší a nejvýhodnější. 
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makléř realitní kanceláře Real Spektrum Pavel 

Jabůrek. „Jistě je tedy potřeba stavební parcelu 

vybírat pečlivě, obrátit se na renomovanou realit-

ní kancelář, která dobře zná místní prostředí, má 

stabilní zázemí a prověřený tým odborníků.“

Banka nemá potřebu 
o vás bojovat

Pokud pořídíte parcelu za vlastní našetřené 

prostředky, máte jednodušší další krok. A to je 

zajištění financování. Vyznat se v současné na-

bídce na trhu je pro laika prakticky nemožné. 

Mnoho lidí si chybně myslí, že právě ústav, ve 

kterém mají uložené své peníze, jim nabídne 

nejlepší podmínky pro získání úvěru pro byd-

lení. Opak bývá často pravdou. „Banka nemá 

potřebu o vás bojovat, protože jste již jejím kli-

entem. Právě využití konkurenčního boje bank 

o získávání nového klienta vám může zajistit 

opravdu výhodné financování. Vždyť hypotéky 

vás svazují na 10, 20 nebo i více let“, říká ředitel 

Evidens finance Lukáš Vozabule. „Banky sráže-

jí při získávání nových klientů úrokové sazby 

opravdu nízko a nabízejí mnoho podpůrných 

nabídek, které odebírají ze základní úrokové 

sazby další desetiny. Jistě se vyplatí obrátit se 

na odborníky, kteří dokážou obsáhnout celý 

současný hypotéční trh a najít pro vás ten nej-

výhodnější produkt. Stejně tak jako při koupi 

bytu mohou být rozdíly v měsíčních splátkách 

ve výši řádově tisíců korun.“ 

I s hypotékou se dá pracovat 
ve váš prospěch

Když pořizujete byt, máte to vždy o trochu 

jednodušší. Je potřeba si vybrat kvalitní a pro-

věřenou realitní kancelář a opravdového odbor-

níka na financování, který nestojí jen o svoji 

provizi za zprostředkování hypotéky, ale jde 

mu především o vás a vaši hypotéku bere i jako 

závazek pro sebe na celou dobu jejího splácení. 

I hypotéka je klasický finanční produkt a v prů-

běhu jejího splácení se s ním dá pracovat a ušet-

řit tak další peníze.

Pokud stavíte dům, čeká vás mnoho dalších 

starostí. Zde je potřeba vybírat dobře snad ze 

všeho nejvíce. Dům musí vydržet po generace 

a i za mnoho let musí poskytnout stejný kom-

fort a kvalitu jako na začátku. 

Pasivní domy představují 
malý zázrak

Ušetřit až 90% nákladů na vytápění…. Zdá se 

vám to nemožné? Ale je to pravda! Již několik 

desítek let se v Evropě běžně staví tzv. pasivní 

domy. Tyto vzduchotěsné domy se zajištěnou 

rekuperací vzduchu vás zbaví problémů s větrá-

ním a souvisejícími tepelnými ztrátami. V zimě 

příjemně prohřátý interiér větraný bez průvanu, 

v létě místnosti uchráněné před silou sluneč-

ních paprsků. Technické řešení pasivních domů 

nevyžaduje žádné technicky náročné zařízení, 

nevyžaduje prakticky ani žádný běžný systém 

vytápění. V porovnání s klasickou původní 

zástavbou jsou náklady na vytápění až 10 krát 

menší. „Pasivní domy jsou opravdu energeticky 

úsporné zázraky, neboť potřebují díky vylepše-

né technice pasivního domu a vysoké tepelné 

izolaci minimální energii na topení. Tyto domy 

prostě znamenají revoluci ve vytápění a úspoře 

energií“, říká Ing. Michal Hamerník, vedoucí 

zákaznického centra společnosti ELK a.s.

Slovo odborníka



  V květnu 2011 otevíráme novou Školičku 
– Hlubočinka 816 (okres Praha–východ).

  Profesionální předškolní soukromé zařízení 
s kapacitou 20 dětí.

  Pro děti od 18 měsíců věku.
  Každý pracovní den od 8 do 18 hodin.
  Zkušený personál s pedagogickým a zdravotnickým 

vzděláním.
  Hraní a zpívání, hudební škola od 4 měsíců, hippoterapie, 

plavání, interaktivní tabule, metoda splývavého čtení 
SFUMATO, výuka jazyků.

  Odvoz do školky i ze školky.
  Prázdninová letní školka.

Více informací na tel.: 724 838 418, e-mail: info@skolka-jesle.cz

www.skolka-jesle.cz

Registrace možná již nyní na 
www.skolka-jesle.cz
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Palivové 
a krbové dřevo
SUCHÉ PELETY BRIKETY

Sklady-odběrná místa: 
Prusice (tel.608 302 917)
Všestary (tel.777 280 341)

Otevírací doba: Po-Pá: 7-17  So:7-13
Ceník: www.broukal.cz

BETONÁRKA
MUKAŘOV

Výroba, doprava a čerpání 

betonových směsí

Prodej písku, kačírků a drtí

Prodej plotů a pletiv

U Mototechny 89, Tehovec
– areál stavebnin PRO-DOMA

Objednávky: 

721 870 737 
602 442 950

www.betonmuk.cz
e-mail: obchod@betonmuk.cz




