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Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
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Milí sousedé!
V tomto Zápraží najdete zajímavý rozhovor 

s opravdovou osobností české politiky Jose-
fem Zieleniencem, který našemu časopisu 
dlouhodobě fandí a také pravidelně přispívá 
svou „jinou perspektivou“. Nechybí zajíma-
vosti z celého regionu a také článek o vodo-
vodu Region Jih. O tom, že je jeho výstavba 
důležitá, není pochyb. Na zdroje z vlastních 
studní spoléhat nemůžeme, zvláště v oblas-
tech, kde se zástavba masivně rozrůstá. Ne-
hledě na to, že ve většině případů jde o nekva-
litní vodu. Hlavní přivaděč z Brtnice by měl 
k našim domovům dovést vodu ze Želivky. 
Úpravna vody na Želivce patří mezi největší 
v Evropě a do provozu byla uvedena v roce 
1972. Voda k úpravě se čerpá z nádrže Švihov 
(při maximální hladině 377 m n.m. má objem 
266,57 miliónů m3 vody). Upravená voda 
se potom odvádí štolovým přivaděčem (jeho 
fotku najdete na straně 4) do vodojemu Jese-
nice o celkovém objemu 200 000 m3. 
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Voda však není jen zdrojem života, ale také 
zkázy. Opět nás o tom přesvědčily velké zá-
plavy na Moravě. Proto až si budeme stěžovat 
na „těžký život“, protože třeba zrovna nemů-
žeme zaparkovat, přestavme si situaci, že by 
v našich obývácích  stála voda po kolena… 

Přeji vám krásné léto a nezapomeňte nám 
psát. Rádi přineseme zajímavé informace 
i z té nejmenší obce. A ještě jedna poznám-
ka na závěr – doufám, že jste ocenili, že vás 
Zápraží nezaplavovalo „hodnotnými“ články 
z předvolební kampaně. Pro ty u nás opravdu 
není místo. 

Mějte se hezky a v červenci nashledanou
 
     

Příjemné počtení 
vám přeje
Helena Vlnařová
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Téma Zápraží

Svazek obcí Region Jih, ve kterém 
je v současné době sdruženo patnáct 
obcí, zastoupených starosty, vznikl 
za účelem vybudovat regionální vo-
dovod, jenž zajistí zásobování oblas-
ti pitnou vodou ze Želivky. Taková 
rozsáhlá a finančně nesmírně ná-
ročná akce, by bez úzké spolupráce 
ve Svazku obcí nemohla vzniknout. 
Po dobudování systému bude mož-
no zásobovat vodou přibližně 9 500 
obyvatel. V rámci dokončené I. eta-
py a letos dokončované etapy vyros-
te cca 50  km vodovodních řadů, 6 
vodojemů a 4 čerpací stanice. Cel-
kové investiční náklady na výstavbu 
činí téměř 300 miliónů Kč. Navíc 
se začíná připravovat další III. etapa 
pro napojení dalších 4 obcí.

Akce za 300 miliónů Kč
Tuto obrovskou sumu pokryjí 

dotace z ministerstva zemědělství, 
Středočeského kraje a samotných 
obcí. „Ministerstvo zemědělství se 
na stavbě podílí maximálně 55%, 
Středočeský kraj nejvýše 10%. 
Na obce tak stále zbývá zaplatit 
cca 35% ceny díla, což je spous-
ta peněz,které částečně musí řešit 
úvěry“ prozradila nám Ing. Jana 
Filgasová za Svazek obcí Region 
jih. A podle čeho se určuje, kolik 
obec na výstavbu páteřního vodo-
vodu přispěje? „Systém financování 
centrálního vodovodního přivaděče 

Úpravna vody na Želivce

Patnáct obcí buduje vodovod
Středočeský kraj a potažmo i náš region 
má dlouhodobě nejnižší počet obyvatel 
zásobovaných pitnou vodou z vodovodů 
v rámci celé České republiky. Aby se tato 
situace zlepšila, vznikl Svazek obcí Region Jih.

je založen na solidárním principu. 
To znamená, že obce, které leží na 
vzdálenějším místě, nemusejí platit 
více. Podíly příspěvků jednotlivých 
obcí jsou dány předpokládaným 
počtem obyvatel, kteří se na vodo-
vod následně připojí. Některé obce 
plánují velké odběry, jinde se napojí 
jen některé místní části. Hodně lidí 
totiž spoléhá na vlastní studny, což 
není dlouhodobě udržitelná situace. 
Údaj o počtu připojených obyvatel 
je velice zásadní, protože zatíží roz-
počet obce po celou doby výstavby 
přivaděče. Tato čísla musela být 
„odhadnuta“ dlouho dopředu, ale 
starostové se dohodli na závěreč-
ném vypořádání po ukončení stavby 
podle skutečně vyčíslených nákladů 
a počtu zbudovaných odběrných 
míst v jednotlivých obcích,“ infor-
muje Ing. Jana Filgasová.

Regionální a místní
vodovod

Obce však nezatíží své rozpočty 
jen částkou, kterou se podílejí na 
stavbě páteřního přivaděče. Je nut-
né zajistit i místní vodohospodář-
skou infrastrukturu, která také stojí 
nemalé peníze a její financování 
je ve většině případů opět závislé 
na dotacích. Celá záležitost je o to 
složitější, že vše na sebe musí nava-
zovat. Když „páteř“ dorazí do obce, 
už by měly být dotace na místní 

rozvody zajištěné a práce 
na jejich výstavbě rozjeté. 
Není dobré zaspat, ale ani 
akci uspěchat. Přidělení do-
tace pro místní rozvody je 
často vázáno na dokončený 
přivaděč tak, aby se státní 
prostředky nevynaložily 
na výstavbu „suchovodu“ . 
Některé dotační tituly spolu 
často souvisejí a vyžadují, 
aby zároveň s vodovodem 
byla vybudována i kanali-
zace s čističkou. Což stojí 
další peníze, které obce 
samozřejmě nemají. Vyu-
žití dotací z EU většinou 
funguje na principu nej-
dříve předinvestovat a pak 

teprve dojde k proplacení, což obce 
opět úvěrově zatěžuje,“ vysvětluje 
Ing. Jana Filgasová.

Musí se napojit 
co nejvíce lidí

„Nemusím ani připomínat, jak je 
celá procedura žádání o dotace ná-
ročná. Neumím si představit, že by 
starostové měli řešit kromě své in-
frastruktury ještě financování hlav-
ního přivaděče. To zajišťuje právě 
Svazek obcí Region Jih, pro který 
dotační tituly sleduje a žádosti 
vypracovává akciová společnost 
VRV, a.s. Ta mimo jiné také fungu-
je jako technický dozor - dohlíží na 
kvalitu odvedené práce firem, jež 
byly vybrány ve výběrovém řízení 
a celou akci dokončí kompletní do-
kumentací k vypořádání se státním 
rozpočtem, tj. doložením profinan-
cování dotací.“ 

I když přivaděč do obce dorazí 
a je vyřešeno financování místní 
infrastruktury, starosti nekončí. 
K provozování regionálního vodo-
vodu se Svazek obcí rozhodl s cí-
lem udržet v regionu přijatelnou 

cita přivaděče na Brtnici limituje 
možnosti napojení dalších obcí. 

První etapa 
dokončena, 
druhá finišuje, 
třetí se připravuje

S přihlédnutím k rozsahu a pře-
devším finanční náročnosti byla 
výstavba vodovodu rozdělena do 
dvou etap, kdy II. etapa je rozdě-
lena na základě doporučení po-
skytovatele dotace ministerstva 
zemědělství na tři části. I.etapa 
již byla dokončena v nákladu 48 
miliónů Kč. Zahrnovala mimo 
jiné rekonstrukci čerpací stanice 
na odběrném místě Brtnice (sem 
přitéká voda přímo ze Želivky). 
Dále vybudování výtlačného řadu 
do vodojemu Bartoška a zásobního 
řadu dopravující vodu směrem do 
Kunic. Dále byla dokončena i část 
druhé etapy, která měla za úkol při-
vést pitnou vodu do obcí Strančice, 
Všestary, včetně místní části Men-
šice, Světice a Tehov. Musela se 
vybudovat čerpací stanice Světice, 
vodojem U Svaté Anny a vodojem 
Na Veselkách. Náklady se vyšplha-
ly až do výše 65,5 miliónů Kč.

Provozování 
vodovodu
Od 16. 6. 2009 je 
provozovatelem 
dokončených částí 
vodovodu Svazek obcí 
Region Jih a ve spolupráci 
se společností I.T.V. CZ 
s.r.o. zajišťuje tyto služby 
obyvatelům v obcích 
Kunice, Strančice, 
Světice, Všestary, Tehov.
Od 1.4. 2010 je otevřeno 
Zákaznické centrum pro 
provoz vodovodu na adrese 
nám. Emila Kolbena 460, 
251 63 Strančice.

cenu vody a zároveň z provozu 
alespoň částečně splácet investiční 
úvěry. V zájmu obcí je zajistit, aby 
se napojilo co nejvíce lidí, a tak byl 
provoz co nejekonomičtější. Což je 
problém. Zvláště tam, kde mají lidé 
vlastní studny a zbudování přípojky 
vnímají jako pojistku na horší časy. 
„Pak již záleží na strategii každého 
starosty, jak ve své obci vysvětlí 
občanům záměry vybudovat in-
frastrukturu při jedné akci - jak 
z hlediska časového i finančního. 
Každý následný zásah si vyžádá 
„nikdy nekončící rozestavěnost“ 
a s tím spojené zvýšené náklady,“ 
říká Ing. Jana Filgasová. 

Obce se musely 
rozhodnout včas

Závazně rozhodnout, zda se stát 
členem Svazku obcí Vodovod regi-
on Jih, byl těžký úkol. Představitelé 
obcí museli zatížit své rozpočty úvě-
ry, aby občanům zajistili standardní 
životní podmínky. Je jasné, že vody 
nebude rozhodně více a ani nebude 
kvalitnější. Důležité bylo i to, udělat 
toto rozhodnutí včas, protože kapa-

Vodovod dorazí 
do Zvánovic 
i Klokočné

Nyní se buduje druhá část za 
100,0 miliónů Kč. Účelem této 
stavby je přivedení pitné vody do 
města Mnichovice a obce Struha-
řov. To vyžaduje  výstavbu čerpací 
stanice Myšlín a věžového vodoje-
mu Zaječí.

V třetí části za téměř 81,9 mi-
liónů Kč se pitná voda přivede do 
obcí Svojetice, Zvánovice, Ondře-
jov, Lensedly a Klokočná. Součástí 
stavby je vybudování čerpací sta-
nice Zvánovice a vodojemu Pecný. 
Předpokládaný termín dokončení 
a uvedení do provozu skupinového 
vodovodu Region Jih je třetí kvar-
tál 2010.

Poslední třetí etapa je zatím ve 
fázi získávání stavebních povolení 
a týká se zásobování pitnou vodou 
obcí Louňovice, Mukařov (část 
Srbín, Žernovka), Kostelní Stři-
melice a Kaliště. V současné době 
není tato etapa naceněna a nejsou 
podány žádosti o dotace. Výhled 
připravenosti z technického i eko-
nomického hlediska je druhá polo-
vina roku 2011.

Štola o průměru 2,6 metru 
přivádí pitnou vodu ze Želivky 

Vodojem
u Struhařova 
připomíná 
létající talíř

Vodovodní soustava „Region Jih“, včetně návazných 
obecních vodovodů patří v současnosti k největším 
budovaným regionálním vodovodům v rámci ČR. 
Řeší zásobování pitnou vodou oblasti ležící východně 
od Prahy, která se vyznačuje nedostatečným množstvím 
zdrojů pitné vody. Navíc místní voda vykazuje zhoršenou 
kvalitu, která nevyhovuje hygienickým parametrům 
pro pitnou vodu dle vyhlášky MZe č. 252/2004 Sb..

Tak rozsáhlá stavba vodního díla 
by se neobešla bez úzké spolupráce 
s dodavatelem stavby, kterým je  fir-
ma Energie stavební a báňská, a. s., 
která nejenže postupuje vpřed pod-
le projektu, ale významně pomáhá 
i při zajišťování financování stavby 
a následným provozem vodovodu.

Rovněž práce projektanta je 
v případě regionálního vodovodní-
ho systému náročná na koordinaci, 
což se ctí zvládá firma VODAM.



doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc.
� Josef Zieleniec věnoval většinu své 
profesionální dráhy práci v oblasti ekonomie. 
Před rokem 1989 pracoval ve Výzkumném 
ústavu strojírenské technologie a ekonomiky 
a později v Ekonomickém ústavu 
Československé akademie věd. 
� Počátkem roku 1990 Josef Zieleniec spolu 
s Janem Švejnarem založil a stal se prvním 
ředitelem Centra pro ekonomický výzkum 
a vzdělávání (CERGE) na Univerzitě Karlově 
v Praze. V té době byl Josef Zieleniec rovněž 
jmenován docentem ekonomie a stal se 
členem Vědecké rady Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze. 
� Je spoluzakladatelem Občanské 
demokratické strany a pracoval jako 
místopředseda strany od roku 1991. Po 
volbách 1992 byl Josef Zieleniec jmenován 
ministrem mezinárodních vztahů České 
republiky. Byl jedním z vyjednavačů 
podmínek rozdělení Československé 
federace. Na toto nelehké období vzpomíná 
s úctou. „Stálo před námi těžké rozhodnutí, 
které ovlivnilo další budoucnost země. Jsem 
pyšný, že jsem u toho mohl být. Podařilo 
se nám to zvládnout po všech stránkách 
a díky tomu jsou naše vztahy se Slovenskem 
a Slováky přátelské.“
� Po rozdělení Československa 1. ledna 
1993 byl jmenován ministrem zahraničí 
samostatné České republiky. Po volbách 
v roce 1996 zastával úřad místopředsedy 
vlády a ministra zahraničí. Během svého 
působení na Ministerstvu zahraničí Josef 
Zieleniec zahájil a vedl jednání, která vyústila 
v historické smíření mezi Českou republikou 

a Německem. „V té době to bylo velice 
třaskavé téma a vedly se velké politické 
spory. Mám radost, když cítím, že i moji 
dřívější odpůrci uznali toto řešení. Díky tomu 
se nám otevřel bezkonfliktní vztah s naším 
největším sousedem, se kterým nyní máme 
jedny z nejlepších vztahů v celé historii. 
Pomohlo nám to i v přijetí do EU.“
� V říjnu 1997 Josef Zieleniec odmítl 
přijmout kontroverzní rozhodnutí 
o financování Občanské demokratické 
strany a odešel z vlády a z ODS. 
� V roce 2000 byl jako nezávislý kandidát 
zvolen senátorem za Prahu 4, a to hned 
v prvním kole se ziskem 52,11% hlasů. 
V Senátu se stal členem výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
� Ve své práci v Senátu se zaměřil na 
problematiku evropské integrace a na boj 
proti korupci (např. vypracoval, společně 
s nevládní organizací Transparency 
International, návrh nového zákona o střetu 
zájmů). V únoru 2002 se stal delegátem 
Senátu v Konventu o budoucnosti Evropy. 
V Konventu pracoval po celou dobu 
jeho existence až do července 2003 
a spolupodílel se tak na přípravě návrhu 
první ústavy Evropské unie. 
� V roce 2004 se Josef Zieleniec stal 
poslancem Evropského parlamentu 
na kandidátce SNK-ED. V Evropském 
parlamentu byl členem zahraničního výboru.
� v roce 2009 po ukončení mandátu 
v Evropském parlamentu se vrátil k povolání 
vysokoškolského učitele. Přednáší na 
pražské pobočce Newyorské univerzity.
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Osobnosti regionu

Největší problém naší společnosti
máte nějaký recept na to, jak se zorientovat 
a podle čeho vybrat stranu, které věřit?

Já jsem se vždy snažil klást důraz na konkrét-
ní osobnosti. Do volebního programu můžete 
napsat cokoliv, a sliby lze lehce pod nejrůzněj-
šími záminkami nedodržet. Ale ten konkrétní 
člověk, o kterém víte, že má morální kredit, 
vám může být zárukou, že se nezpronevěří. Je 
třeba se zajímat o minulost politiků a dobře si 
pamatovat, jak se v určitých situacích zachova-
li. I z toho důvodu by se mi líbila změna našeho 
volebního systému – volit konkrétní osobnosti 
a ne kandidátní listiny sestavené podle podiv-
ného klíče. 

Ale i když si zvolíte „svého poctivého“ 
poslance, jakou šanci má, že uspěje proti 
ostříleným matadorům?

Já si myslím, že v současné době se do Parla-
mentu nemůže dostat člověk, který by byl zce-
la mimo politiku. Kdo se chce prosadit, musí 
absolvovat určité mezistupně – nejdříve projít 
komunální politikou, krajskou politikou a po-
stupně získávat zkušenosti. Také se musí pro-
sadit uvnitř stranické struktury, což není vůbec 
jednoduchá záležitost. 

Samozřejmě politici, kteří v poslanecké lavi-
ci již seděli, mají výhodu.  To ale neznamená, 
že bychom jim měli dávat přednost, protože se 
„vyznají“. Potřebujeme nové tváře se svěžími 
ideály. A já jsem rád, že se to již děje. 

Mluvili jsme o volbách a o tom, jak si 
vybrat své kandidáty. Co však dělat 
během volebního období, když nejsme 
spokojení? 

Politika je odrazem společnosti. Není to tak, 
že politici jsou špatní a zbytek společnosti je 
úžasný. V okamžiku, kdy lidé budou aktivněj-
ší a budou žádat nápravu a vysvětlení, změní 
se i politika. Lidé by si neměli nechat vše 
líbit a jenom čekat na volby. Já vidím velký 
potenciál v nejrůznějších občanských sdruže-
ních. Ta navíc nejčastěji pracují na komunální 
úrovni, a to je podle mne klíč k nápravě i té 
„velké“ politiky. To nevadí, že hájí nějakou 
zdánlivě zanedbatelnou věc v malé obci, ale 
už vysílají signál, že se dokáží bránit. V této 
věci jsem optimista a s nadšením sleduji, jak 
občanská společnost začíná fungovat. Třeba 
v Praze pracují sdružení, která účinně bojují 
proti zabírání a zastavování zelených ploch. 
To je oblast, kde je nesmírně rozšířená korup-
ce. Tlaky na prodání lukrativního obecního 
pozemku nějaké developerské firmě jsou vždy 
obrovské a já jsem rád, že dnes už občané na-
cházejí způsoby, jak přimět radnice, aby braly 
v úvahu také něco jiného než jenom peníze od 
developerů.

Jak zabránit korupčnímu chování?
Zprůhlednit co nejvíce informací. Ať už se to 

týká toku peněz ze státního rozpočtu nebo i jed-

notlivých rozhodnutí politiků. Občan má právo 
vědět, za co který politik nese zodpovědnost. Bo-
hužel dnes, i když se nějaká kauza provalí – třeba 
Opencard, tak už je pozdě. Obrovské ztráty již 
nelze nahradit a navíc jsou stopy zametené a lze 
těžko proniknout k jádru věci. Přitom je možné 
docílit absolutní průhlednosti v utrácení veřej-
ných peněz. V době internetu není problém, aby 
všechny smlouvy, které se týkají veřejných peněz, 
byly veřejně přístupné. Měl by platit zákaz vklá-
dat do takových smluv utajovací doložky. Důvo-
dy, kterými se ohánějí politici, když zdůvodňují 
tajnost takových smluv, jsou falešné 
a zastírající. Například ministerstvo 
obrany utrácí desítky miliard korun, 
které nejdou přes veřejné soutěže, 
a záminkou pro to je starost o obra-
nyschopnost země. To ale není prav-
da. Obranyschopnost může ohrozit 
zveřejnění technických dat, nikoliv 
obchodních informací.

Víte, je nutné si uvědomit, že 
touhu lidí získat moc a s ní peníze 
nemůžeme vymýtit. Pokušení je ve-
liké! Proto je třeba nastolit systém, 
který by takové jednání maximálně 
ztížil. Také je nutné změnit nahlížení 
na osoby, které nečestným způsobem 
získaly majetek. Dnes se na takové 
lidi hledí téměř s úctou, jací jsou to šikulové. 
Mohou normálně fungovat ve veřejném životě. 
To nesmí být! Měli by být odsuzování nejen 
trestně a politicky, ale také společensky. Jejich 
jednání by mělo být předmětem opovržení.

Lze mít v police přátele?
Je dokázáno, že nejvíce přátelství získáte 

v mládí. V pozdějším věku už to není tak jed-
noduché. Spíše jde o důvěru, partnerství, fér 
jednání. Jsem vděčný osudu, že jsem za svou 
kariéru poznal celou řadu velice kvalitních 
lidí, se kterými se vždy rád setkám. Ale bo-
hužel i ty, kdo férově nejednají. Velice vypjaté 
období jsem v tomto směru zažil v roce 1997, 
kdy jsem na protest proti finančním čachrům, 
které měly nepochybně korupční původ, re-
zignoval na post mís-
topředsedy ODS. Na-
jednou vidíte, kolik 
lidí se přetvařovalo 
a tvářilo se jako přá-
telé, ale ve skutečnosti 
jim záleželo jenom na 
moci a vlivu. Ale i tato 
zklamání jsou potřeb-
ná, aby si politik uvě-
domil, že v těch sku-
tečně nejdůležitějších 
rozhodnutích se musí 
spolehnout jenom na 
sebe a na své svědomí.

Helena Vlnařová
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Pane docente, vloni skončilo vaše působení 
v Evropském parlamentu. Nebude vám 
vrcholná politika chybět?

Jak se to vezme. Jsem člověk politicky aktiv-
ní. Vždy mě zajímalo a bude zajímat, co se děje 
v naší zemi i ve světě, a nechci sedět s rukama 
v klíně a jen kritizovat a přihlížet. Mám chuť 
něco dělat, ale že bych toužil po nějaké pozici, 
to ne! Vrátil jsem se přednášet na Newyorskou 
univerzitu, která má v Praze pobočku, a neměl 
jsem v úmyslu usilovat o návrat do vrcholné 
politiky. Strana, které jsem kdysi pomáhal na 
svět – SNK-ED – se však dohodla na volebním 
projektu se stranou Věci veřejné. Moje loajalita 
a také zodpovědnost k „vlastnímu dítku“ vedou 
k tomu, že jsem tyto aktivity podpořil. Musím 
přiznat, že přestože si vážím lidí, kteří tento 
projekt uvedli do chodu, netušil jsem, že bude 
mít takový úspěch. Mé politické angažmá se 
nyní jeví reálnější než na začátku, kdy jsem se 
k podpoře zavázal. Proto teď také zvažuji pří-
padnou kandidaturu v senátních volbách.

Jak byste komentoval nynější politickou 
situaci...

Tento poslední předvolební rok byl velice ner-
vózní. Ale jsem rád, že se některé věci vyhrotily 
a že na povrch vyplavaly ty skutečně důležité 
problémy, jako je například téma korupce. Zvykli 
jsme si nahlížet na svět v pravo-levé optice  – na 
pravém břehu jsou strany, které více zdůrazňu-
jí problémy fungování ekonomiky, na levém ty, 
které kladou primární důraz na sociální aspekty 
fungování společnosti. Pandemie korupce dnes 
ale dosáhla takových rozměrů, že ať v pohledu 
zleva či zprava jde nepochybně o nejdůležitější 
problém české společnosti. Těší mě, že si to uvě-
domuje stále více lidí bez ohledu na to, zda sym-
patizují s levicí či s pravicí. Konečně se k tomu 
musíme postavit čelem a rázně problém vyřešit. 
Korupcí napadený stát se brzy zhroutí, a to bych 
nechtěl zažít. Podívejme se na Řecko, které se 
dostalo do ohromné krize. Všude jsme slyšeli, že 
to zavinila nerozvážná rozhodnutí a lehkovážné 
hospodaření s penězi. Kdo zná Řecko, ví, že vel-
kou část nezodpovědného jednání řeckých poli-
tiků a celé řecké veřejné správy má na svědomí 
právě korupce.

Povídáme si spolu před volbami do Parlamen-
tu, ale článek vyjde až poté. Přesto se zeptám, 

„Jsem optimista,“ říká o sobě bývalý ministr 
zahraničí Josef Zieleniec. „S nadšením sleduji, 
jak občanská společnost začíná být stále 
aktivnější a odhodlanější bojovat s korupcí.“

Jozef Zieleniec se během své politické 
kariéry setkal s mnoha osobnostmi 
- například s M. Tchacherovou, 
M. Albrithovou a s papežem 
Janem Pavlem II.

je korupce

Příjemné povídání se uskutečnilo 
v Olivově léčebně v Říčanech  
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Školní 2400/4, 251 01 Øíèany, telefon 725 850 911
e-mail info@zs.ricany.cz              www.zs.ricany.cz

Rádi byste byli èlenem 
vznikajícího týmu?

novìRádi byste byli èlenem 
vznikajícího týmu?

novì

Právì dostavìná Základní škola u Øíèanského lesa 
 pro svùj premiérový školní rok 

, kteøí vytvoøí kolektiv,
co bude táhnout za jeden provaz

hledá
pedagogické pracovníky

Více informací Vám poskytne øeditel školy na uvedených kontaktech

inzerce
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Život v kraji

Pokud jste v sobotu 15. května zavítali do areálu říčanského koupaliště 
Marvánek, určitě jste nebyli zklamaní. MAS Říčansko spolu se svými 
partnery připravila pro rodiny s dětmi příjemné odpoledne plné soutěží, 
zábavy a také dárků. 

Děti plnily veselé úkoly a také se mohly projet na loďce nebo prozkou-
mat hasičský vůz. Za všechno snažení na každého čekala medaile, občer-
stvení a také buřtík, který báječně chutnal opečený na ohníčku. Nechybě-
la bohatá tombola – každý, kdo si koupil lístek, něco milého vyhrál a také 
výroba karnevalových masek. Ty děti nevyráběly jen tak náhodou – celé 
odpoledne totiž neslo název „Poznej svoji MASku“.

„Vysvětlení je jednoduché. MASka je zkratka pro Místní akční skupinu 
Říčansko,“ vysvětluje její ředitel Vladimír Haš. „Naším úkolem je pomáhat 
obcím a nejrůznějším subjektům čerpat dotace z Evropské unie na smyslupl-
né projekty. Naši partneři nás znají, ale většina spoluobčanů asi nechápe, co 
zkratka „maska“ obnáší a co v okolí třeba pomohla vybudovat. Proto jsme 
zorganizovali toto setkání, abychom představili naši práci a také prozradili, 
co se na Říčansku chystá za projekty a jaké jsou možnosti dalšího rozvoje 
regionu,“ uzavřel Vladimír Haš. 

Mezi Mukařovem a Žernovkou vyrostla nová 
stezka pro pěší. Tato cesta vyřešila dlouholetý 
problém, a to přirozené propojení dvou obcí. 
Dříve místním nezbývalo než jít podél silnice 
a uskakovat před projíždějícími auty. Nyní mo-
hou využít pohodlnou stezku, která vede od mu-
kařovského kostela a končí u lesa na Žernovce. 
Pěším i cyklistům zpříjemní cestu stromová 
alej, která vznikla originálním způsobem – stro-
my si mohli adoptovat místní občané. Nápad 
vymyslel Vítek Šoupal, předseda Občanského 
sdružení Mukařovsko. „Zájem o stromy nás 
opravdu překvapil. Původní počet 35 stromů 
(třešní, javorů a jeřábů) jsme po deseti dnech 
rozšířili ještě o 9 hrušní a 2 vrby. I tak se na ně-

Areál školy stojí na pozemku, který Říčanům věnovalo hlavní město Praha.

STEZKA S ADOPTOVANOU 
ALEJÍ

které zájemce nedostalo. Celkově jsme vybrali 
35 000 Kč. Tato částka sice nepokryje plně ná-
klady na sázené stromy, ale rozhodně pomůže. 
Navíc více než polovina „adoptivních rodičů“ 
si přišla strom sama zasadit, což nás potěšilo 
daleko více, než vybrané peníze. Když si lidé 
vytvoří vztah k místu, kde žijí, třeba prostřed-

nictvím vysazeného stromu, dává to naději, že 
se budou více zajímat o to, jak jejich vesnice 
vypadá. Sám mám velkou radost, když jedu ko-
lem aleje a vidím, jak se stromy zelenají.“ 

Projekt za 1,2 miliónu Kč, který zpracovalo 
Občanské sdružení Mukařovsko, získal dotaci 
od Místní akční skupiny Říčansko ve výši 850 
tisíc Kč. „Nutno podotknout, že na spolufinan-
cování projektu se podílela obec Mukařov,“ vy-
světluje Kateřina Čadilová z o.s. Mukařovsko. 
„Stezka ze štěrkodrti měří 1,7 kilometru a bude 
vybavena třemi lavičkami a osmi tabulemi, díky 
nimž se chodci seznámí s místními zajímavost-
mi z historie, kultury a okolní přírody.“

V budoucnu stezka naváže na další podobnou 
cestu, jejíž výstavba se zatím plánuje. „Téma 
stezky bude kamenictví, protože Žernovka je 
s tímto prastarým řemeslem úzce spjata,“ vy-
světluje Kateřina Čadilová.   

Říčany se mohou pochlubit novou Základní školou u Říčanského lesa, která vyrostla 
v sousedství Olivovy léčebny.  Stavba byla zahájena v červenci 2008 a nové žáky přivítá 
již letos v září. Moderní škola za téměř 3,9 miliónů Kč je koncipována pro osmnáct 
tříd a více než pět set žáků. Budova  bude sloužit i pro mimoškolní aktivity, takže se 
děti i jejich rodiče mohou těšit na spoustu zajímavých kroužků, ale i kulturních akcí, 
odborných besed a kurzů. Škola bude poskytovat i nejrůznější  poradenské služby (vý-
chovné poradenství, školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence sociálně-pa-
tologických jevů, logoped). Vedení školy slibuje nejen kvalitní a atraktivním způsobem 
vedenou výuku, ale například i žákovský parlament a školní časopis.

Poznej svoji 
MASku

Nová škola u lesa

Lidé z MASky jsou vám 
připraveni pomoct 
- ředitel Vladimír Haš, koordinátorka 
Ludmila Třeštíková (uprostřed)



LEVNÉ PLOTY

www.betonplot.cz
Vídeňská 51/138
Praha 4 - Kunratice

tel.: 244 402 595

Betonové bezzákladové ploty jsou cenově nejvýhodnější 
variantou pro stavbu vašeho oplocení. Panelový systém 
lze kombinovat s dřevěnou nebo plastovou výplní.
Dodáváme i pletivové ploty, vjezdové brány, branky, 
pohony.
Ceny oplocení od 1 200 Kč/bm včetně montáže 
(plný plot výšky 1,75m).

Zpracujeme vám zdarma nabídku do 24hod.

inzerce

10  |  ZAPRAZI.EU

Starosti měst a obcí

Ondřejov má ve znaku svatého Ondřeje. Ten byl 
stejně jako jeho bratr Šimon rybářem a pocházel 
z galilejské Betsaidy. Stal se prvním učedníkem 
Ježíše Krista a apoštolem. V roce 70 byl v řeckém 
Patrasu odsouzen k smrti a ukřižován na kříži ve 
tvaru X. Podle lidových zvyků v předvečer svátku 
sv. Ondřeje věštila svobodná děvčata, zda se vdají. 
Proto se světec stal patronem rybářů i nevěst.

Pane starosto, co Ondřejov nejvíce trápí?
To, co každou jinou obec: nedostatek peněz. 

Potřebujeme vodovod, kanalizaci, čističku, po-
řádné cesty, nové veřejné osvětlení, rekonstruk-
ci budov v majetku obce, rekonstrukci rybníku 
a hromadu dalších věcí. Ale totéž vám řekne 
i každý jiný starosta.

A proč na takové samozřejmé věci obce 
nemají? 

Hlavní problém financování obcí se jmenuje 
“RUD” neboli zákon o rozpočtovém určení daní. 
Ten rozděluje daně vybrané v celé republice a roz-
děluje je velmi nespravedlivě. Polovinu z rozdělo-
vaných peněz dostanou čtyři největší města, Praha, 
Brno, Ostrava a Plzeň, v kterých žije jen pětina 
obyvatel. Například Praha dostane na každého své-
ho občana přibližně 35 000 Kč ročně a obce velké 
jako Ondřejov jen asi 7500 korun. Kdyby se daně 
rozdělovaly spravedlivě, mohl by být Ondřejov za 
pár let jako ze škatulky. A ostatní obce taky. Takhle 
není ze škatulky ani Praha, ani Ondřejov.

A co dotace?
Chcete-li do obce dostat nějaké peníze navíc, 

jsou dotace prakticky jediná možnost. Většina sta-
rostů o ně usiluje, my samozřejmě také. Ale zase - 
daleko lepší by bylo, kdyby se ty peníze, které dnes 
spousta úředníků rozděluje jako “dotace”, spraved-

Nechceme „šmoulí“ 
vesničky 
Starosta Ondřejova 
RNDr. Martin Macháček dlouho 
pracoval na místní hvězdárně. 
Potom vyměnil hvězdné nebe 
za všední starosti.

livě rozdělily podle počtu obyvatel, kdyby každá 
obec dostala svůj spravedlivý podíl a hospodařila 
si s ním podle svého. Vždyť to není žádný dar od 
vrchnosti, jsou to daně, které lidé v obci sami platí, 
jsou to naše peníze. 

Představte si, že dostanete jen polovinu platu 
a druhou můžete získat ve formě dotací. Podáte 
žádost o “dotaci na auto” nebo “dotaci na televi-
zi”, protože na to jsou zrovna vypsány  “dotační 
výzvy”, i když vlastně víc potřebujte kuchyňskou 
linku. Celý proces se neobejde bez sáhodlouhých 
slohových cvičení, vyúčtování, kontrol. Není to 
absurdní? A přesně tak to funguje u obcí.

Ale samozřejmě dokud se ten systém nezmění, 
musíme s ním žít. Takže žádáme o dotace a získali 
jsme je zatím na rekonstrukci a zateplení Obec-
ního domu, na rekonstrukci rybníku, na zateplení 
školky (to všechno z Operačního programu životní 
prostředí) na rekonstrukci SKC a veřejného osvět-
lení (to obojí z MASky) a pár drobnějších od kraje. 
Máme požádáno i o další a teď usilujeme hlavně 
o dotaci na vodovod a kanalizaci z ministerstva 
zemědělství. 

V Obecním domě právě sedíme, je opravdu 
pěkný. 

Až do roku 2005 sloužil hlavně jako hospoda, 
občas se v něm konaly plesy, v 90. letech i disko-
téky. Po technické stránce byl v dost špatném sta-
vu, ta hospoda a diskotéky ho hrozně “vybydlely”. 
V roce 2003, tehdy jako místostarosta, jsem se šel 
poprvé podívat na provoz tamní kuchyně. Hygiena 
tam byla taková, že od té doby se bojím dát si jídlo 
v neznámé restauraci. 

V roce 2005 prošel rekonstrukcí sál Obecního 
domu, aby se dal používat i jako tělocvična pro 
základní školu, a jeho dvě stěny jsme zateplili. 
Ale to ostatní, především sociální zařízení, ale 
i elektroinstalace nebo okna, zůstávalo na úrovni 
80. let minulého století.

Pak se tam přišla podívat naše občanka Bohun-
ka Řešátková, několikanásobná olympionička 

a taky hrozně šikovná ženská. A dala se do prá-
ce, sehnala sponzory, sehnala grant z kraje, obec 
dala peníze, Bohunka vymyslela co všechno se 
může dělat  a v prvním patře vzniklo Sportovně-
-kulturní centrum. 

Kvůli tomu jste tedy dělali přestavbu?
Přestavbu přízemí jsme plánovali už od roku 

2004. To byly “škatule hejbejte se” Na jedné straně 
jsme potřebovali rozšířit plochu školky, na druhé 
straně vyřešit zdevastované prostory hospody. Tak-
že zastupitelstvo rozhodlo, že se do zrekonstruo-
vané části Obecního domu přestěhuje obecní úřad, 
na jeho místo přijde družina a o místo družiny se 
rozšíří školka. 

Na přestavbu na obecní úřad žádné dotační 
prostředky nebyly k mání, ale z Operačního pro-
gramu Životní prostředí se podařilo dostat skoro 
dva a čtvrt milionu na zateplení, výměnu oken 
a tepelné čerpadlo. A k tomu ještě Bohunka vy-
myslela projekt na rekonstrukci prvního patra, paní 
ing. Lichtenbergová ho skvěle zpracovala a MAS 
Říčansko nám na něj přidělilo peníze z programu 
Leader, přibližně 1,1 milionu. Takže asi třetinu 
z 9 milionů potřebných na přestavbu jsme dostali 
z dotací, zbytek jsme platili z obecní kasy. 

Nezazlíval vám někdo, že rekonstrukce stála 
mnoho peněz, které se daly využít jinak? 

Vždycky jsou různé možnosti a musíte zvažo-
vat, co je lepší. Mohli jsme nechat v “kulturáku” 
hospodu a nerozšířit školku. Pak bychom ovšem 
ve školce museli zrušit jednu třídu, jinak  by ne-
splnila požadavky hygieny. Nebo například po-
stavit obecnímu úřadu novou budovu „na zelené 
louce“. Nevím, jestli by to stálo míň, ale určitě 
by nám zůstal na krku chátrající “kulturák”. Moc 
peněz by nás každý rok stálo jenom vytápění ob-
jektu. Teď díky zateplení a tepelnému čerpadlu, 
které má přibližně třikrát nižší spotřebu než elek-
trokotel, hodně ušetříme. A kdybychom nakrás-
ně chtěli nový úřad vybudovat, kde vzít parcelu? 

Určitě by nebyla v centru obce, takže dostupnost 
pro občany by byla daleko horší.

Nemusíte řešit tlaky majitelů okolních polí na 
jejich zastavění?

To víte, že musíme. Každý majitel by si přál, 
aby se na jeho pozemcích dalo stavět a aby tím 
jejich cena stoupla na desetinásobek, to je přiro-
zené. Nejjednodušší by bylo všem vyhovět. Ale to 
by znamenalo zadělat si do budoucna na spoustu 
problémů. Ostatně v řadě obcí, kde nechali develo-
pery hlavně v 90. letech řádit, si dnes drbou hlavu. 
Lidé dnes bydlí v satelitech srovnatelných málem 
s Jižním městem, nekoukají do přírody, ale souse-
dovi do oken, do práce denně jezdí v kolonách, pro 
děti nemají místo ve školce. A když chtějí nějakou 
kulturu, musí za ní zase do Prahy. Bohužel to je 
docela častý obrázek.

Máte stejné problémy?
V Ondřejově se od počátku nastavila minimál-

ní velikost stavební parcely 1000 m2.  To bylo 
velmi prozřetelné, nevznikly nám tu “šmoulí” 
vesničky dům na domu a lidí tolik nepřibývá. 
Ale nějaké problémy stejně jsou. Například 
s cestami - každý developer má sklon udělat co 
nejužší cesty, aby mohl prodat více metrů. Dnes 
už stavební zákon vyžaduje minimální šířku 
cesty 8 metrů, ale dřív to tak nebylo a máme tu 
z minulosti například i jednu parcelaci v Třem-
blatech, do které vede dlouhá nezpevněná tří-
metrová slepá cesta bez otočky. Navíc ještě přes 
hliněnou hráz rybníka, která přejezd těžké tech-
niky nemůže vydržet.

To je vlastně jen podvod na investory. Někdo 
lidem prodá pozemek a oni pak zjistí, že se tam 
nedá stavět, že se tam nedá prohrnovat sníh, a že 
tam nezajedou ani popeláři.

Nedávno to v Třemblatech zase jeden developer 
„zkoušel“ a nechtěl vybudovat dostatečně širokou 
a zpevněnou komunikaci. Nepochodil...

Takže pozor na developery?
Ten, kdo chce koupit pozemek, si určitě musí 

dát moc dobrý pozor na to, co kupuje. Tisíci-
metrový stavební pozemek v okolí Prahy není 
rohlík a když podepíšu nevýhodnou kupní 
smlouvu, přijdu o spoustu peněz. Doporučuji 
každému zájemci, aby si na obecní úřad přišel 
sám zjistit údaje z územního plánu. Bohužel 
vždycky se najdou naivní a důvěřiví lidé, kteří 
si pozemek od neseriózního developera koupí 
a pak se diví. Já sám se taky někdy divím, když 
vidím inzeráty realitek. Nedávno jsem třeba 
viděl inzerát na “stavební pozemek s krásným 
výhledem”. No krásný výhled tam je, to se nedá 
popřít. Jen stavět se tam nedá. 

Třeba v Turkovicích developer prodal lidem 
pozemek jako stavební parcelu, ale nechal si ve 
vlastnictví přístupovou cestu. Jenže ta cesta je 
v katastru vedená jako “orná půda”, a dokud to 
nebude “komunikace”, stavební úřad jim nemůže 
dát povolení. A developer chce za komunikaci 
ještě další peníze, o kterých předtím nebyla řeč. 
Takže těm mladým lidem se stavební parcela 
prodraží.

Co vám připadá na práci starosty nejsložitější?
Práce starosty je velmi rozmanitá. Najdete v ní 

otravnou úředničinu, ekonomické rozhodování, 
musíte se domluvit s dodavateli, řešit technické 
otázky, znát nejmíň padesát zákonů, shánět pe-
níze, jednat s lidmi 
i myslet na to, jaké 
důsledky mohou mít 
vaše dnešní rozhodnutí 
v daleké budoucnosti. 

To poslední je asi 
spojeno s největší zod-
povědností. Starosta by 
neměl myslet jen v roz-
mezí svého volebního 
období. Měl by prosa-
zovat také věci, které 
sice nejsou hned vidět 
a nikdo ho za ně nepo-
chválí, ale pomohou 
další generaci. 

Jestli můžu uvést 
příklad - asi před dvě-
ma lety jsme koupili 
pozemek pro školu. 
Obec to stálo skoro 4 
milióny, které by se 
dnes náramně hodily. 
Ale kdybychom ten 
pozemek nekoupili, byl 
by za chvíli zastavěný 
rodinnými domy. A už 
dnes si můžeme spo-
čítat, že naše současná 
škola za pár let nebude 
stačit. Nějakých 150 
nebo kolik milionů na 
novou školu samozřej-
mě nemáme a jen tak 
mít nebudeme, ale po-
zemek je základ... 

Jsou rozhodnutí, která byste dnes udělal jinak?
Ale samozřejmě, a platí to pro život soukro-

mý i “starostenský”. Znáte někoho, kdo v životě 
nelitoval žádného svého rozhodnutí? Navíc, do  
funkce vletíte jako do hluboké vody a musíte se 
učit plavat. Na některé věci si vytváříte názor až 
postupně. Takže například bych dnes více dbal na 
prostupnost zástavby a kvalitu parcelace. Myslím, 
že nejzávažnější rozhodnutí se týkají území, staveb 
a pozemků, ta jsou většinou nezvratná. Ta ostatní 
se často dá změnit nebo nemají tak trvalé násled-
ky. Stávající hranice pozemků pocházejí většinou 
ze středověku. A stejně tak hranice, které vznikají 
teď, se prakticky nezmění po další stovky let. 

Helena Vlnařová    Foto: Martin Neumann

Fričova pracovna

Hlavní přivaděč vody Svazku obcí 
Region Jih dorazil před Obecní dům  
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Život v kraji

Biograf a nejlepší „Strančická buchta“
Občanské sdružení Dvě věže (pomohlo 

vytvořit například veřejné dětské hřiště) 
pořádá v sobotu 19. června  třetí ročník 
„Biografu u Dvou věží“. Ve sportovním are-
álu Minigolfu ve Strančicích je pro děti od 
15 hodin připraveno promítání pohádek. 
Dospěláci si užijí pravý „biják“ pod širým 
nebem od 21 hodin. A to není všechno! Zá-
roveň se koná oblíbená soutěž  Strančická 
buchta. Hospodyňky, tátové i děti upečou 
doma nějakou výbornou pochoutku pod-
le rodinného receptu a přinesou ochut-

V neděli 20. června se na farní zahradě v Čestlicích koná pátý ročník 
dobročinného bazaru ve prospěch starých lidí. Tento báječný nápad měli 
manželé Piskovi, kteří také patří mezi hlavní organizátory. Přispějete na 
dobrou věc a zároveň se pobavíte – k Dobrobazaru patří hudební vy-
stoupení, tombola, dětský koutek se soutěžemi a stánek s občerstvením 
s výbornými domácími sladkostmi. V poledne se uskuteční dražba.

„V roce 2008 přispěli návštěvníci této dobročinné akce na nákup pod-
ložek proti proleženinám do Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí a na 
lavičky před Domovem pro seniory v Lumírově,“ prozradila Renata Ska-
lošová.  „Loni byly peníze určeny k zakoupení hydraulického chodítka 
Taurus do Domova důchodců Police nad Metují. Letos se organizační tým 
rozhodl podpořit provoz mobilního hospice Cesta domů.“

Pěkné věci vhodné k prodeji můžete přinést na čestlickou faru vždy 
večer po 19. hodině, nebo po domluvě s D. Šubrtovou (tel.: 737 741 789). 
Dobrobazar na zahradě vedle kostela svatého Prokopa se koná od 9.30 
do 16 hodin. Více informací  se dozvíte na http://cestlice.farnost.cz.

Podpořte 
Dobrobazar 
v Čestlicích

Firma zabývající se montáží 
vrat, vjezd. brán a rolet 

přijme ihned na HPP
elektrikáře-montéra 

praxe 5 let
tel.: 602 778 731 

mail.chocholacek@rollo.cz
Zn.: výhodné plat. podmínky

Václav Vacek
tel.: 605 267 533

Na Suchopáru 166, Světice

Elektrotechnika Vacek,
s.r.o.

Prodej:
- Elektroinstalační materiál
- Revize - projekty
- Montáže
- Přihlášky k odběru el.  

proudu
- Trasování ing. sítí 

s určením hloubky uložení
- U kabelů určení místa 

poruchy

� 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

nat. Soutěž bude zahájena ve 14.30 hodin 
– podmínka je rozdělení koláče, dortu nebo 
buchty nejméně na třicet kousků. Porot-
cem se stává každý, kdo přijde ochutnat. 
V 17 hodin organizátorky vyhlásí nejlepší 
strančické buchty a kuchtíci budou odmě-
něni hezkými výhrami. Loni zvítězil tatí-
nek, který přinesl skvělé tiramisu.

V baru Minigolfu je pro návštěvníky 
připraveno báječné pohoštění včetně pe-
čeného masíčka. Takže neváhejte a určitě 
přijďte.

Slavnost Staročeských májí se v Lensedlích 
pořádá nepřetržitě již od roku 1946. Letošní 
ročník byl hned v několika ohledech výjimeč-
ný. Především se konal již  64. ročník  a také 
pořadatel této akce, Sbor dobrovolných hasičů 
Lensedly, slaví v tomto roce 110. výročí svého 
založení. Dalším úctyhodným „rekordem“ je 
i to, že po celou dobu konání slavností vyhrává 
k tanci kapela pana Hrušky.

„Tou nejdůležitější událostí, která měla zdo-
bit letošní ročník, byl pokus o český rekord 
v počtu tanečníků České besedy. A to jak svo-
bodných krojovaných tanečníků, tak i ženatých 
pánů a vdaných paní, kteří s námi v minulosti 
jako svobodní tancovali,“ prozradil Zdeněk Va-
něk velitel SDH Lensedly.

Jako každý rok se krojovaní sešli před míst-
ním kulturním domem. Těsně  po poledni vy-
razil průvod tanečníků k pomníku padlých za 
1. světové války a uctil jejich památku. Potom 
tanečníci obcházeli dům od domu, a kde našli 
ozdobenou májku (malá břízka), zahráli dvě 
tři písničky a zatančili si s obyvateli domu, 
kteří je odměnili malým občerstvením. „Dří-
ve se tancovalo jen tam, kde byla malá bříz-
ka a svobodné děvče, ale v Lensedlích je něco 
málo přes 80 obyvatel a svobodných děvčat 

Dva české rekordy překonány

poskromnu, tak jsme zvyk trochu pozměnili,“ 
vysvětlil Zdeněk Vaněk. 

U posledního domu s májkou se doveselilo 
a průvod se mohl odebrat na travnaté hřiště u kul-
turního domu, kde se postavila velká májka a také 
zde bylo všechno přichystáno na překonání rekor-
du. A povedlo se! Byly potvrzeny hned dva nové 
české rekordy. Ten první v počtu svobodných ta-
nečníků, kdy se dalo dohromady 22 kolon.  Druhý 
učinili všichni tanečníci - na hřišti se objevilo neu-
věřitelných 344 nadšenců - celkem tedy 43 kolon. 

„Každoročně  se tancování české besedy 
účastní svobodní z širokého okolí Lensedel, le-

tos nám s rekordem pomohli tanečníci z Mistro-
vic, kteří dali dohromady krásné 4 kolony, a dal-
ší kolona přijela z Krásna od Karlových Varů. 
Dá se tedy říci, že tato akce měla nadregionální 
charakter. Tito vzácní návštěvníci nás prováze-
li po celé odpoledne a my jim moc děkujeme,“ 
dodal Zdeněk Vaněk.

Poděkování  patří samozřejmě všem účast-
níkům rekordu, ale i těm, kdo se na bezvadném 
průběhu celé akce podíleli. Největší podíl má ve-
litel hasičů  Zdeněk Vaněk st. (pokus o český re-
kord byl jeho nápadem). O nácvik české besedy 
se staraly  Ivana Vaňková a Lucie Vaňková. .
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Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Tel.: 323 666 129
beno@benoricany.cz
www.benoricany.cz

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany

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

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

SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaRoomster
OTEVÍRÁ JINÉ OBZORY

Kombinovaná spotřeba a emise CO2

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

inzerce
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Paní Olgo vy jste opravdu velice usměvavá 
žena. Jste opravdu tak optimistická nebo je 
to jen hra před veřejností?

Myslíte, že bych se vydržela tak dlouho pře-
tvařovat. Vždyť cvičím už dvacet let. Jsem op-
timista a navíc zastávám názor, že když někdo 
přijde na cvičení, není zvědavý na utrápený, 
zamračený obličej. Proto i když mi není někdy 
do smíchu, starosti potlačím a na pódium vyjdu 
usměvavá. Rozhodně bych to nenazvala  pře-
tvářkou, ale jakousi kompletní službou. Ty ženy 
si jdou zacvičit, ale zároveň je to čas, který mají 
jen pro sebe. Odskočí si z domova odreagovat 
se, zapomenout na starosti, pozdraví se s kama-
rádkami. A já jim musím kromě kvalitního cvi-
čení nabídnout i příjemnou atmosféru. Proto ty 
úsměvy a také hezké oblečení. Není to proto, že 
bych se chtěla vytáhnout s novým tričkem, ale 
zkrátka na mě musí být hezký pohled.  

Jsem obyčejná 
mistryně světa
Snad ve všech rozhovorech s naší nejúspěšnější reprezentant-
kou v aerobiku Olgou Šípkovou se dočtete, že je milá, usměvavá 
a plná energie. Hned po pár minutách našeho rozhovoru musím 
konstatovat – Ano! Paní Šípková je milá, usměvavá, plná energie 
a navíc ve svých jedenačtyřiceti letech velmi krásná.

Olga Šípková měla se svými rodiči velmi hezký vztah. 
Oba byli gymnasté a své děti vedli odmalička ke sportu. 
� Devět let se věnovala trenérské profesi a podařilo se jí 
vychovat i mistry světa.
� Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy.  
� Od roku 1993 až do roku 1997 pokaždé vyhrála mistrovství 
ČR. Dvojnásobnou mistryní Evropy se stala v letech 1995 
a 1997. Je také vicemistryní světa ve fitness týmech kategorie 
step a trojnásobnou vítězkou ankety Instruktor roku. Svoji 
úspěšně rozjetou kariéru potvrdila vítězstvím na mistrovství 
světa v Sydney v roce 1997, kdy se vší slávou se sportovní 
aerobikem skončila.
� V současné době žije v Babicích a zacvičit si s ní můžete 
například každé úterý v Ondřejově.

Ano! V žádném případě jsem neměla servis 
jako například hokejisté nebo fotbalisté. Když 
jsem vyhrála první mistrovství ČR, bylo mi 23 
a synovi Míšovi dva roky. Každý den jsem dře-
la v tělocvičně, ale zároveň se normálně starala 
o domácnost. Neměli jsme chůvu, ani pomoc-
nici na úklid. Dopoledne jsem trénovala, starala 
se o syna, potom běžela nakoupit, uvařit, uklidit 
a honem na komerční cvičení do fitka, které mě 
živilo. Neměli jsme dvě auta, takže jsem všude 
jezdila metrem a tramvají. Byl to únavný kolotoč 
a musím podotknout, že bych ho nezvládla bez 
pomoci rodičů a manžela. Pro něho to bylo také 
velice náročné – měl své zaměstnání a do toho 
mě téměř každý den trénoval. Když se ohlédnu 
zpátky, nechápu, jak jsem to všechno vydrželi. 

Asi proto, že jste se do aerobiku zamilovala. 
Už jsem v mnoha rozhovorech uvedla, že to 

opravdu byla láska na první pohled. Dlouho 
jsem dělala závodně gymnastiku a žádné valné 
výsledky se nedostavovaly. A pak jsem viděla 
cvičení v televizi a hned vycítila, že je mi ten-
to sport souzený. Začala jsem trénovat nejdříve 
sama. Manžel tomu zpočátku moc nevěřil, ale 
když viděl mé nadšení a také první výsledky, 
začal mi pomáhat. Dotáhli jsme to spolu až na 
mistryni světa v roce 1997. 

Rodina ale vždy byla na prvním místě…
Určitě! Jsem pyšná na svoje sportovní úspě-

chy, ale daleko více si cením, že jsme jako ro-
dina vydrželi. Nechci někoho odsuzovat nebo 
moralizovat. Chápu, že některým maminkám 
nezbývá, než dítě svěřit chůvě, protože potře-
bují vydělávat. Ale když ho odloží jen kvůli ka-
riéře, tak to podle mě není  dobře! S manželem 
jsme se vždy o děti starali sami a mohu říci, že 
nám se poctivá péče vyplatila. Synovi je dnes 
dvacet jedna a máme se rádi. Těší nás, když 
jsme spolu, často jezdíme společně na výlety 
a také si dobře rozumíme  s jeho přítelkyní. 

Kromě Michala máte ještě téměř šestiletou 
Adélku.

Ani Adélku v péči nešidíme. Když se narodila, 
všeho jsem nechala a zůstala s ní doma. Potom 
jsem se snažila práci skloubit tak, abych zvládala 
i domácnost. Složitější to bylo v tom, že už jsem 
neměla rodiče, kteří by v případě nouze pomohli. 
Ale zase tady byl Michal, který se mohl postarat. 
Ale podotýkám, že to bylo jen výjimečně. Roz-
hodně jsem nechtěla, aby sestru bral jako nepří-
jemnou povinnost.  Myslím, že se mají velmi rádi. 
Adélka svého velkého bráchu přímo zbožňuje.
 
Stále vás aerobik baví?

Ano baví! I když cvičím už přes dvacet  let. 
Stále nadšeně objevuji nové, zajímavé prvky 
a kombinace. Je tolik možností, jak tento sport 

uchopit. Navíc každá věková kategorie preferu-
je něco jiného. V žádném případě to není o tom, 
že pět let jedu stejnou sestavu. Musím se připra-
vit podle toho, s jakou skupinou cvičím. Proto 
bych poradila ženám, aby se nenechaly odra-
dit po první lekci. Pokud nebyly spokojené, ať 
hledají dále a určitě najdou vyhovující cvičení 
i instruktorku. 

Jaké je vaše pracovní nasazení nyní?
Vzhledem k tomu, že už mi je 41, dopřála 

jsem si luxus jeden den volna, takže cvičím jen 
čtyři dny v týdnu. Adélka navíc už chodí do 
školky, takže mám část dne volno. Rozhodně si 
toto období většího klidu užívám.

Jak hodně vás zaměstnávají vaše finess 
centra?

Provozujeme tři, ale nestaráme se o ně sami. 
To bychom nezvládli. Máme bezvadný tým lidí, 
ale ty samozřejmě musíme zaplatit. Takže se 
v penězích rozhodně netopíme. Ale zato máme 
více času na sebe. 

Jste velice aktivní žena, natočila jste spoustu 
kazet a DVD se cvičením, moderovala tele-
vizní pořady, účinkovala v reklamách…

Víte, abych se uživila jen aerobikem, to bych 
se musela ucvičit k smrti. I když se kolem této 
branže netočí takové peníze jako třeba u hoke-
je, přece jenom zájem sponzorů je. Jde o hezký, 
příjemný sport, který navíc souvisí se zdravým 
životním stylem. Když jsem nějakému produk-
tu věřila, na reklamu jsem přikývla. Ale věřte, 
že jsem pár nabídek odmítla. I když šlo o slušné 
peníze. Navíc díky tomu, že jsem uměla peníze 
vydělat, nemusela jsem je dřít z rodičů dětí, které 
jsem trénovala. Z trenérské práce jsme rozhodně 
nezbohatla.  

Dokázala byste být bez cvičení? Nejste už 
na něm závislá?

Popravdě nevím! Vždyť já sportuji denně už od 
malička. Rozhodně vím, že bych neseděla doma 
na gauči a nedívala se na televizi. Jsem činorodá 
ženská a určitě bych se zabavila.

Nebylo to pro vás někdy těžké, přemoct 
starosti a cvičit s úsměvem?

To víte že ano! Zvláště těžké období bylo, 
když mi v krátkém období zemřeli oba rodiče. 
Měla jsem okamžiky, kdy jsem myslela, že ne-
dokážu vyjít na veřejnost a začít předcvičovat.
Ale pak jsem to překonala a adrenalin z pohybu 
a také energie lidí kolem, mi pomohli všechno 
překonat. Možná to zní jako klišé, ale mě sport 
opravdu nabíjí.  Jednu věc jsem ale oproti za-
čátkům přehodnotila – opravdu není nutné se 
usmívat a být pozitivní za každou cenu. Zjistila 
jsem, že moje „holky“ mi odpustí, když nejsem 
pokaždé stoprocentně naladěná. Naopak jsem 
se jim přiblížila, protože jsem obyčejná ženská 
se všedními starostmi.

Všední starosti jsem řešila vždy.
I na vrcholu své kariéry...

Rodina je pro mě cennější 
než titul mistryně světa

Helena Vlnařová 
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Tip na dobrou knížku 
pro čtenáře Zápraží 
připravila Eva Gojdová, knihovna Strančice

Rádce a tipy

Příště zavítáme do některé z dalších knihoven u nás na „Zápraží“

  Pavel Šrut: Lichožrouti
Kdo ještě nezjistil, proč po praní zůstane v pračce vždy několik 
ponožek lichých – tzv. licháčů, ať si přečte tuto dobrodružněpohád-
kovou, trochu i hrůzostrašnou, vtipnou knížku pro děti i dospělé. 
Kniha je opatřena půvabnými ilustracemi Galiny Miklínové. 
Lichožrouti pobývají prakticky v každé rodině skryti před člověčími 
zraky. Pozorují cvrkot v domácnosti a přebírají zvyky i zlozvyky „svých“ 
lidí . Živí se výhradně bavlněnými ponožkami, z umělých je jim špatně 
a jejich zásada – nikdy nebrat celý pár! Z příběhu je také cítit jemné 
poslání, že být lichý a být v páru je docela zásadní rozdíl.

Khaled Hosseini: Lovec draků
Kniha, která ve mě zanechala nesmazatelnou stopu, a po 
které jsem nebyla schopná hned uchopit do rukou další, byla kniha 
spisovatele Khaleda Hosseiniho  - Lovec draků. Strhující příběh dvou 
nerozlučných kamarádů Hassana a Amira, kterým se při národním 
afgánském sportu – lovení papírových draků v ulicích Kábulu za 
asistence většiny obyvatel - osudově změnil život a jejich přátelství 
se rozbilo na padrť. Zatímco Hassan zůstává v okupované zemi, 
Amir utíká se svým otcem přes Pákistán do Spojených států, aby 
tu uskutečnil svůj americký sen. O pár let později se z Amira stává 
spisovatel, žení se s krásnou krajankou Sorayou a zdá se, že nic 
nemůže jeho rodinnou idylu narušit. Z rodného Afgánisánu mu však 
po letech zavolá rodinný přítel a tento telefonát ho silně zasáhne. 
Vrací se zpět, aby napravil svoje dávné selhání. 

Muzeum Říčany zorganizovalo ve 
spolupráci s odborníky z České spo-
lečnosti pro ochranu netopýrů (ČE-
SON) a Centrem ekologické výchovy 
Zvoneček přednášku o netopýrech. 
„Zájem byl veliký – přišlo na pade-
sát malých i velkých posluchačů, a to 
nás samozřejmě moc těší,“ prozradila 
Mgr. Marie Machová, vedoucí centra 
environmentálního vzdělávání

A proč  bylo pro přednášku zvoleno 
právě toto téma? V důsledku přetvá-
ření krajiny lidskou činností se totiž 
mění podmínky pro přirozený úkryt 
netopýrů a ti stále častěji hledají úkryt 
v lidských stavbách. Lidská sídla tak 
mají velký význam pro životní cyklus 
netopýrů. Také proto byly v rámci re-
konstrukce budovy Muzea Říčany ve 
fasádě zabudovány i tři speciální bud-
ky pro netopýry. 

Přednášející Petra Schnitzerová 
z ČESONu nejprve účastníky sezná-
mila se zajímavostmi ze světa netopý-
rů. Dospělí návštěvníci se dozvěděli, 
jak se zachovat, pokud se netopýři 
usídlí právě v jejich v domě, a jak po-
stupovat při rekonstrukcích domů. Po-
tom přišel čas na to, na co se nejvíce 
těšili zejména ti nejmenší – možnost 
prohlédnout si, pohladit a nakrmit 

Nebojte se netopýrů
živé netopýry. V ČESONu se starají 
o zraněné či jinak handicapované je-
dince a snaží se je vrátit do původního 
života. Nakonec nechyběla ani vědo-
mostní soutěž o netopýří pexeso.

„Netopýři na návštěvě v Muzeu Ří-
čany měli úspěch. Věříme, že časem 
nebudou lidem na obtíž a že najdou 
místo pro život třeba i na vaší půdě,“ 
dodala Mgr. Marie Machová.

Akce „Netopýři a jejich výskyt u lid-
ských staveb“ v Muzeu Říčany byla 
podpořena grantem z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska v rámci Finančního 
mechanismu EHP a Norského finanč-
ního mechanismu prostřednictvím Na-
dace rozvoje občanské společnosti.

Jak se zachovat, pokud se ve vašem domě usídlí netopýři? 
� Nebojte se jich – netopýři se nezamotávají do vlasů, neprokoušou se 
přes zeď do bytu ani běžně nemají nemoci přenosné na člověka.
� Nerušte je v době přítomnosti v úkrytu. 
� Stavební práce provádějte v období nepřítomnosti netopýrů v úkrytu.
� Zachovejte vletové a výletové otvory, které dosud netopýři používali
� Pro impregnaci dřeva používejte přípravky, které jsou pro netopýry co nejméně toxické 
(například prostředky na bázi pyrethroidů nebo sloučeniny bóru), aplikujte je v období 
nepřítomnosti netopýrů a nejlépe několik měsíců před jejich návratem do úkrytu.
� Při zachraňování je bez rukavic neberte do rukou, mohou kousnout.
� V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pracovníky České společnosti pro ochranu netopýrů 
– www.ceson.org, telefony 728 984 767, 774 080 402, e-mail: netopyr@ceson.org.

Z Brazilie až 
do Strančic
Dopřáváte si každý den kávu 
a máte pocit, že už na ní nelze nic 
vylepšit? Omyl! Čerstvě upražená 
káva vás přenese do zcela jiného 
světa! Je mnohem lahodnější 
a voňavější, než ta ze sáčku, 
kterou běžně koupíte v obchodě.

A kde čerstvě upraženou kávu seženete? Ve 
Strančicích v pražírně společnosti Primocoffee 
s.r.o. „Paradoxní je, že jsem dlouhá léta kávu 
vůbec nepil,“ vysvětluje jednatel společnosti 
Petr Vlasák. „Nechutnala mi, nevoněla a bolel 
mě z ní žaludek. Pak jsem ochutnal správně 
připravené espresso z čerstvě upražené kávy 
a užasl jsem nad výjimečnou chutí a vůní. To-
muto fenomenálnímu nápoji jsem zcela podlehl 
a je mým velkým přáním, aby si i ostatní lidé 
mohli dopřát kvalitu a ne podřadnou jakost.“ 

Pan Vlasák si nechává vozit různé druhy ze-
lené kávy od spolehlivých a kvalitních dodava-
telů nebo přímo z italského přístavu Terst, kam 
směřují lodě z plantáží celého světa. „Po do-
hodě mohou zákazníci sledovat celý, nesmírně 
zajímavý a voňavý proces pražení na vlastní oči 
v naší pražírně“. 

Pražení je ten nejdůležitější krok. Luxusní 
kávu lze pražením zkazit, horší i vylepšit. Znát 
tu nejvhodnější teplotu v dokonalém poměru 
s dobou pražení (navíc pro různé druhy) je sku-
tečné mistrovství. Káva méně upražená bývá 
jemnější, kyselejší a naopak více upražená se 
vyznačuje větší hořkostí a sklonem k mastnotě. 
Stejný druh kávy ze stejné oblasti proto může na-
konec chutnat úplně jinak. Málokdo ví, že 95% 
kávy na našem trhu je káva stará. Záruční doba 
půl či dokonce 1 rok je nevyhovující. Mletá káva 
je nevhodná již po několika hodinách! Procesu 
zvětrávání a žluknutí vzácných olejů nezabrání 
žádný sebedokonalejší obal či ventilek. Pokud se 
vám stane, že otevřete balíček a zrna jsou celá 
mastná – je to špatně, protože se již většina olejů 
uvolnila na povrch a ve styku se vzduchem rych-
le podléhají zkáze. Žluklá káva může způsobit 
nevolnost. Proto se doporučuje doba spotřeby 
nejdéle do dvou měsíců! 

Z 88 druhů kávovníků jsou 
nejznámější dva – Arabika a Robusta. 
Rozhodujícími regiony pro pěstování 
Arabiky jsou východní Afrika, Střední 
a Jižní Amerika. Robustu najdete v Asii 
a tropické Africe. Přičemž platí, že 
pěstování Robusty vyjde levněji, protože 
je odolnější vůči škůdcům a má vyšší 
výnosy. To ale neznamená, že je Arabika 
zárukou nejvyšší kvality. I Robusta 
nabízí skutečně vynikající odrůdy. 
Káva se pije jednodruhová, abyste si 
mohli vychutnat jemné rozdíly podle 
místa pěstování. Nebo se míchají 
nejrůznější směsi. Obsah Robusty 
dodá výslednému nápoji téměř 2x více 
kofeinu a bohatší pěnu. Arabika zase 
jemnost a aroma.

Hlavním cílem společnosti 
Primocoffee s.r.o. je nabízet 
čerstvě upraženou kávu 
v rodinných kavárnách či cukrárnách. Zkrátka všude tam, 
kde jde majitelům především o kvalitu a spokojeného 
zákazníka. Vítáni jsou i zájemci z okolních firem a kanceláří, 
velkoodběratelé, ale i zákazníci, kteří si přijdou jen pro pár deka 
(kávu vám zabalí do speciálního sáčku). Každý návštěvník 
navíc jako pozornost obdrží jeden šálek lahodného espressa 
či cappuccina zdarma (pan Vlasák je certifikovaným baristou 
Školy kávy, titul získal od mistrů v tomto oboru pana 
Roberto Trevisana a Štěpánky Havlíkové).
Uvažujete-li o tom pravém espresso přístroji domů 
či provozovny, ochotně vám pomohou s jeho výběrem.
Kontakt: Primocoffee s.r.o., Strančice 161, 
tel.: 604 642 908, www.primocoffee.cz, 
e-mail: info@primocoffee.cz.
Pražírna není běžný obchod, proto prosím návštěvy 
sjednávejte předem na uvedených kontaktech.

Brazílie je s plochou 
plantáží 2,3 milióny 
hektarů největší 
a nejdůležitější 
kávový producent 
a exportér na světě. 
Nejznámější druh 
brazilské Arabicy je 
Santos. Chutná mírně 
nasládle, jakoby po 
čokoládě a ovoci. Ale! 
I zde existují rozdíly 
– nejméně kvalitní 
Santos se pěstuje 
na severním pobřeží 
(obsahuje stopy po 
slané mořské vodě) 
a nejlepší kvalitu 
najdete v oblasti 
Sao Paulo.  

Jedním z podniků, 
kde můžete čerstvě 
upraženou kávu od pana 
Vlasáka ochutnat, je 
kavárna Úsměv v Brtnici 
u Velkých Popovic. 
Čeká na vás příjemná 
domácí atmosféra, velký 
výběr dobrot, venkovní 
posezení a také dětský 
koutek s hračkami. Sympatická paní majitelka zde navíc 
provozuje dětský klub s výtvarnou dílnou a filmový klub. 
Více informací na www.kavarnausmev.cz.

Občané Mnichovic a okolních obcí, kteří se ocitnou 
ve složité životní situaci, se mohou od června nově ob-
racet se svými sociálními i právními dotazy v oblastech 
majetku, rodiny, práce, trestních činů, sociálních dávek 
na bezplatnou Občanskou poradnu.  „Díky vstřícnému 
přístupu a výborné spolupráci vedení města Mnichovi-
ce bude Občanská poradna otevřena pro občany každý 
čtvrtek v čase od 13 do 16 hod. v příjemném a dostup-
ném prostředí budovy Informačního centra města na 
Masarykově náměstí,“  prozradila ředitelka poradny 
Petra Nyklová. Provozovatelem Občanské poradny 
v Mnichovicích je občanské sdružení Cesta integrace, 
které již třetím rokem úspěšně zaštiťuje další poradnu 
v Říčanech. „Občanům v nouzi se bude stejně jako 
v Říčanech věnovat právnička Barbora Kölblová a od 
září pak i psycholožka Barbora Krčmářová,“ dodala 
Petra Nyklová. Občanská poradna je sociální službou 
pro oblast poradenství registrovanou na Krajském úřa-
du Středočeského kraje. Její činnost financuje Minis-
terstvo práce a sociálních věcí. Další informace na tel.: 
774 780 107, e-mailu: poradnamnichovice@cestainte-
grace.cz či na www.cestaintegrace.cz. 

OBČANSKÁ 
PORADNA 
v Mnichovicích 
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U jednoho stolu

MÁ ČESKÝ 
NÁROD 
NĚJAKÉ 
POSLÁNÍ?Děkuji všem, kteří se do virtuální debaty či 

skupinek zapojují. Zcela určitě je takový roz-
hovor užitečný i pro mne. Dostal jsem dopis, ve 
kterém se pisatel ptá, jak je možné mluvit ještě 
dnes o nějaké vině.  „Jsme ve společnosti, kde 
je velice těžké objektivně odsoudit vraha (pokud 
se sám nepřihlásil či jej nechytili u činu), natož 
soudit malá provinění,“ píše. Jiná pisatelka zase 
krásně uvedla: „Přijde mi divné, že by Bůh zatra-
til všechny lidi jen za to, že Eva ochutnala jablko 
poznání a dala ho i Adamovi, a že vlastně všichni 
celý život jen trpíme za prvotní hřích....“.

Chápu, že nějaké nedokazatelné obviňová-
ní, kterého jsme si ve volební kampani zažili až  
příliš, je lidem nepříjemné. Stejně tak i přístup 
Boha, který svádí vinu na stvoření pro nějakou 
malichernost, je těžko pochopitelný. Chápu, že se 
máte chuť obhajovat, že právě vy za nějakou Evu 
nemůžete...

Já se považuji za hříšníka a pokusím se vysvět-
lit, co mi to pomáhá pochopit. Rozumím-li správně 
biblickému pojetí, pak píše o tom, že jedna poka-
žená  buňka dokáže rozpohybovat tkáň celého těla. 
To zběsile roste do něčeho, co jeho život ničí. Tak 
je to přece s rakovinou. Malicherné titěrnosti hý-

bou světem. Eva měla v rukou nějaké ovoce, nikde 
není psáno, že to bylo jablko. Jenže ten mýtus nikdo 
nevyvrátí. Léta se tvrdilo, že je to jablko. Pak ten 
sladký a krásný plod má v latině stejné jméno jako 
trest – malus – který je opakem bonusu, slyšíme 
jej ve slově maligní, což znamená zhoubný. Zpět 
k Evě, která s Adamem neposlechla svého tvůrce 
v maličkosti a její čin měl hrozivý dopad. Hned 
poté se začali oba chovat jinak. Podezřívavost, sva-
lování viny, stud, lži rostly jako nádor. A rostou až 
dodnes. Proto neseme Adamovu a Evinu vinu.

Nicméně ten příběh na začátku Bible nás nemá 
odradit, nedělá z prarodičů kriminálníky, spíše je 
popsán proto, abychom si ve stejné knize všimli, 
že se s rychle bujícím hříchem dá něco dělat. Že 
jej Bůh dovede zastavit obětí svého syna. A že je 
pro každého připravena vakcína proti smrtelné 
nemoci. Jsem vám k službám. Pište, pokud chcete 
a potřebujete: daniel@rouhaci.cz

Rouhači
Malicherné titěrnosti hýbou světem

Daniel Kvasnička, 
farář

MAS Říčansko

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

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

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

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

Ředitel – Vladimír Haš
manager@ricansko.eu

Spolupráce – Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

Projekty – Daniela Kamarádová
projekty@ricansko.eu

Stránky MAS Říčansko připravuje Mgr. Ludmila Třeštíková

Říčansko je kraj koní a rančů, a je 
velká škoda, že zde neexistuje žád-
ná kvalitní jezdecká stezka. MAS 
Říčansko chce tuto situaci napravit 
a proto hledá aktivní rančery, cho-
vatele, jezdce i další zájemce, kteří 
by s hippostezkou pomohli. A když 
se malá stezka podaří, můžeme 
jít dál. Říčansko se může připojit 
k již existující Středočeské jezdec-
ké stezce Sever-Jih, které obchází 
Prahu, a příležitostně napojit i na 
evropský systém hippostezek, který 
propojuje oblast Pobaltí s mořem 
Středozemním. Říká se, že nejkrás-
nější pohled do krajiny je z koňské-
ho sedla. Pojďte nám pomoc najít 
trasy, zázemí pro koně i jezdce, 
zajímavá místa…ozvěte se.

ŘÍČANSKU 
CHYBÍ 
STEZKA 
PRO KONĚ

Komunitní 
nadace 
– šance pro rozkvět 
po utažení dotačních 
kohoutků z EU
Říčansko hostí zasedání Asociace 
Komunitních nadací ČR. Partneři 
MAS a další zájemci mají příležitost 
se s vedením setkat a popovídat si 
o možnostech komunitní nadace 
ve čtvrtek 17. června od 17. hodin 
v restauraci Pyšelka. Postupná 
transformace spolupracujících 
sil regionu do tohoto modelu by 
mohla být jedna z dalších cest, 
jak podporovat rozkvět Říčanska 
po roce 2013.
Komunitní nadace, stejně jako 
MASka, působí ve vymezeném 
území a její činnost je zaměřena 
na komunitu. Komunitou je míněn 
okruh lidí, kteří se nějak podílejí na 
životě v tomto území. Komunita 
je otevřena všem, kteří se chtějí 
zapojit. Tato nadace má za cíl také 
odhalovat problémy a možnosti  
regionu, aktivně vtahuje do dění 
a zapojuje do různých procesů 
potenciální aktivní členy.  Podílí se 
na utváření vizí a společných cílů, 
vytváří k tomu potřebné nástroje 
a přispívá k vytváření podmínek 
umožňujících řešení problémů. 
Získané finanční prostředky 
používá přímo k podpoře místních 
potřeb i k vytváření nadačního 
jmění určeného pro řešení 
budoucích výzev a problémů  
oblasti. 

� Proběhla výzva z PRV Leader na projekty za-
měřené na podporu cestovního ruchu, naučných 
stezek a vzdělávání v celkové hodnotě za pět a půl 
milionu Kč. Veřejné slyšení žadatelů a představení 
projektů se uskuteční v pro-
storách MASky 19. června 
od 10.30 hodin. Přijít může 
každý, koho zajímá, kdo 
o dotační peníze soutěží.
� MAS Servis Říčansko o.s. 
v červnu a září pořádá zdar-
ma pro všechny obyvatele, 
podnikatele, sdružení i obce  
semináře na „Přípravu a rea-
lizaci územních plánů“. Nej-
bližší termíny jsou 27. května a 17. června.
� MASka v červnu sama podává dva projekty spolupráce na stavbu 
nových dětských hřišť a víceúčelových sportovišť za dalších deset mi-
lionů korun. Máte-li další nápady, co obce potřebují, ozvěte se nám.
� Na Říčansku probíhají dva projekty na obnovení starých polních 
cest (z Křeslic na Sluštice a z Ondřejova na Senohraby) a připravuje 
se studie prodloužení Vídeňské cesty (Greenways Praha-Wien).
� Pojeďte s námi reprezentovat Říčansko! Připravujeme se na účast 
národního agrosalonu Země živitelka, České Budějovice 26. 8. - 31. 
8. 2010. V rámci výstavního pavilonu můžeme propagovat i Vaše vý-
robky, výpěstky, služby či vystoupení. 
� S Ekumenickou radou církví pracujeme na podzimní národní pouti 
na Říp - Modlitba za domov 2010, kde Říčansko vystupuje jako koor-
dinátor za MASky v celé České republice.
� MAS spolupracuje s místními školami, neziskovými organizacemi, 
podnikateli a starosty obcí na regionálních soutěžích a projektech míst-
ní, národní i mezinárodní spolupráce. Chcete-li se dozvědět víc nebo se 
k nějaké akci připojit, kontaktujte nás. Říčansko je otevřeno všem.

CO SE DĚJE 
NA ŘÍČANSKU 
– ať to nepropásnete

MASka podporuje stavbu nových hřišť

Obnova pěších cest 
- spojení mezi lidmi

Zdá se, že jsme už pozapomně-
li na věčnost. A také jsme ztratili 
něco z toho, co v našem národě bylo 
v minulosti jako naše duchovní bo-
hatství. Co to je? Má český národ 
nějaké poslání, věčné určení, něco, 
co může přinést užitek i jiným náro-
dům? Ano, má. Je to sice skryté jako 
kořeny pod zemí, nebo voda ve stud-
ni, ale je to zde. Není to vidět, ale 
je to v srdci každého opravdového 
Čecha. Je to láska k pravdě. Vždyť 
toto určení máme vyjádřené i na 
prezidentské vlajce – Pravda vítězí. 
Uprostřed Prahy je Betlémská kaple 
jako připomínka našeho národního 
úkolu milovat pravdu. 

Česká republika se opět připojila 
k Světovému dni modliteb, shro-
mážděním ke společným modlitbám 
v pražské Betlémské kapli, kde v mi-
nulosti kázal pravdu mistr Jan Hus.

David Loula

KOUZELNÁ ŠKOLA
Pracuji  na Základní škole Magic Hill v Říčanech od jejího založení,  tj. již 

čtvrtý rok. Z prvňáčků, kteří v prvním roce působili v budově poněkud osamoceně 
a patřila jim celá škola, se stali sebevědomí čtvrťáci. Při minulé návštěvě jsem je 
zastihla, jak  pomalu trénují a diskutují o testech na přijímací zkoušky na osmiletá 
gymnázia. Škola se zaplnila, zabydlely se v ní další třídy, stal se z ní propojený 
živý organismus. Ještě rok a bude kompletní, tj. budou zde děti od první do páté 
třídy. Pořád si však zachovává výhodu malé rodinné školy, všichni se znají. A to 
je z mého pohledu první přednost: společenství malých i větších dětí, učitelů 
českých i anglicky mluvících.  I když má každá třída svoji místnost s originální 
vlastní výzdobou, nejsou skupiny oddělené, setkávají se na každodenních krát-
kých setkáních. Škola působí jako komunita, ať už řeší pravidla chování nebo nové 
připravované akce. Čtvrťáci jsou již schopni takovéto komunitní setkání vést. 

Druhou předností je individualizovaná práce s dětmi – nejen všeobecně de-
klarovaný a v očích rodičů i učitelů trochu zprofanovaný individuální přístup, ale 
skutečně rozlišené nároky na děti, přístup ke každému podle jeho potřeb a pro-
blémů. V první třídě se tak učitelé musí vypořádat hned od začátku se skupinou 
čtenářů, skupinou dětí, které znají písmenka a pomalu je spojují do slabik, a se 
skupinou dětí čtením nedotčených. Učitel tak používá tři druhy pracovních listů 
k jednomu tématu podle úrovně dětí. Nikdo se nenudí, nikdo není přetěžován ná-
rokem na rychlost a kvalitu čtení, které ještě není schopen dosáhnout. Ve škole se 
dobře rozvíjejí děti nadané i děti s dysfunkcemi (dyslexie, dysgrafie), bylo potřeba 
si poradit i s dětmi, které se ve škole objevily později a musely dohánět angličti-
nu. Diskutujeme s učiteli i přístup k dětem různých povahových vlastností – děti 
temperamentnější, děti, které je třeba více motivovat, děti sociálně méně šikovné, 
které je třeba zapojit do skupiny.

Třetí výhodou je aktivní učení. Do dítěte nejsou vědomosti „nalévány jako do 
trychtýře“, ale dítě jde vzdělávání aktivně vstříc. Postupy, na které samo přijde, si 
také nejsnáze zapamatuje. Škola pracuje s projekty krátkodobými i dlouhodobými 

již od první třídy, děti mají „badatelské úkoly“, učí se základním vědeckým me-
todám: pozorování, zapisování zjištěného, vyvozování závěrů, diskuzi i obhájení 
při prezentaci výsledků ostatním. Není náhoda, že i v matematice si škola vybrala 
učebnice od nakladatelství Fraus, které vyžadují aktivní přístup k běžným mate-
matickým operacím.  Motorem zaujatého učení  je tvořivý a nadšený pan ředitel.  
V prvních letech jsem měla o děti trochu obavy. Zvládnou náročný styl výuky? 
Navíc mají ještě od první třídy angličtinu, škola je školou s rozšířeným vyučová-
ním jazyků. Ale děti mě překvapily, každé na své úrovni projekty zvládá, nebojí 
se zeptat a požádat o pomoc. Výuka vyžaduje i aktivitu rodičů – pomáhají dětem 
s vyhledáváním informací, účastní se tak přípravy na školu i jinou formou než jen 
dohlížením na vypracování klasických písemných úkolů. 

A co duševní zdraví dětí a klima na škole? Nepůsobí náročnost výuky jako stre-
sový faktor pro některé děti? Hlavním zdrojem stresu a napětí na běžných školách 
je hodnocení a tlak na rychlost. Desetiminutovky jako zkoušky vědomostí  stále 
přetrvávají na řadě škol a přitom měří hlavně odolnost dětí vůči časovému stresu.  
Něco takového jsem při pravidelných měsíčních návštěvách na Magic Hillu nevi-
děla. Čtvrtou výhodou je totiž vytvoření pozitivního, klidného a povzbuzují-
cího prostředí bez obav z hodnocení a selhání. Osobní tempo dětí je respekto-
váno, u hodnocení se využívá kombinace slovního hodnocení a hodnocení pomocí 
systému barev. Zachovává se tak přirozená soutěživost dětí, podporuje sebehod-
nocení a porovnání  vlastních pokroků – dítě ví, že pokud dnes dosáhlo oranžové 
barvy, může mít zítra červenou nebo vytouženou zlatou.  

Ve své poradenské praxi se setkávám se spoustou dětí nějakým způsobem po-
znamenaných školou.  Všem bych přála podobný přístup, jaký znám z Magic Hil-
lu. Doufám, že škola vytrvá ve svém úsilí, nepoleví v náročnosti přípravy učitelů 
a bude jednou z prvostupňových škol, kam je možné děti s důvěrou posílat. 

PhDr. Vlasta Rezková,
Pražská pedagogicko psychologická poradna    28. 4. 2010

z pohledu psychologa
(z textu připravovaného pro Učitelské noviny)
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Vylosovaní výherci z minulého čísla: 
Anežka Říhová ze Zaječic; Jan Novák z Říčan; 
Adélka Hauzerová ze Strančic.

inzerce

Správné pořadí:
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Dětská stránka Historie regionu

Na černokosteleckém novém hřbitově (1. čtvrť, 7. řada, 
16. hrob č. 341) najdete symbolický hrob hrdiny protifašistického 
odboje kapitána Karla Pavlíka. Tento muž zemřel, protože ctil 
vojenskou přísahu, ve které slíbil, 
že bude bránit svoji vlast. 

NEZNÁMÍ HRDINOVÉ NAŠEHO KRAJE 
Kapitán Karel Pavlík

Seřaďte správně obrázky
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Historická 
fotografie 
zachycuje 
Karla 
Pavlíka 
s přítelkyní 
Majdou 
a rodiči

www.bronabagr.cz

Fai338 Bobcat328

Zemní práce – výkopy základů, přípojek, terénní úpravy
Kontejnerová doprava – písek, beton, suť

tel: 775 617 311
Strančice-Předboř        brona.bagr@seznam.cz

Karel Pavlík se narodil v Hradových Střime-
licích 19. října 1900 v učitelské rodině. Měl cel-
kem šest sourozenců. Matka rozená Kubínová 
byla v domácnosti. Obecnou školu navštěvoval 
ve Vyžlovce a měšťanku v Kostelci nad Černý-
mi lesy. Potom studoval učitelský ústav v Praze 
a vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. 
Jako kapitán sloužil v Místku a velel 12. kulo-
metné rotě 8. pěšího slezského pluku, který se 
14. 3. 1939 postavil jako jediná vojenská jed-
notka v republice proti německým okupačním 
vojskům. A jak to tenkrát bylo? Když padl první 
výstřel dal kapitán Karel Pavlík ihned povel „do 
zbraně“. Okupanti obklíčili československá ka-
sárna (bývalá Czajankova továrna) a zahájili čty-
řicetiminutový urputný boj, který ukončil roz-
kaz z vyšších míst. Statečný 3. prapor se musel 
vzdát. Údajně padlo 18 Němců a jen 2 z našich 
vojáků byli zraněni!

O této hrdinské události natočil v roce 1956 
režisér Jiří Sequens film „Neporažení”. Po ka-
pitulaci měli být naši vojáci odvezeni do za-
jateckého tábora, ale po krátkém věznění byli 
všichni propuštěni.

Kapitán Pavlík se ihned zapojil do ilegální or-
ganizace „Za vlast – skupina redaktora Bačka“. 
Se svojí ženou inicioval ilegální přechody přes 
hranice do Polska, a to z Ostravy na Frýdek 
a Bílý kříž. Tuto cestu absolvovali dobrovolníci 
(hlavně vojáci), kteří chtěli bojovat v zahraničí 
proti Hitlerovi. Pomohl přejít například čtyřem 
pilotům – J. Dudovi, St. Fejfarovi, O. Hrubému 
a J. Hudcovi, kteří statečně bojovali ve Francii 
a Velké Británii.

Po přeložení do Prahy, kde byl zaměstnán jako 
aktuárský tajemník Okresního školského úřadu, 
se Karel Pavlík i zde zapojil aktivně do odboje. 
Patřil k okruhu (skupina Jindra) kolem legendár-
ního št. kapitána Morávka (zastřelil se při zatýkání 
na Prašném mostě 21. 3. 1942). Jako člen skupiny 
prof. Dr. Kratochvíla (a revidenta M. Šrámka) se 
Pavlík v únoru a v březnu 1942 dostal do kontak-
tu s budoucími národními hrdiny rotmistry Janem 
Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří tuto skupinu 
učili vyhledávat a vytyčovat vhodné cíle pro shoz 
zbraní z letadel. Tato dvojčlenná skupina para-
šutistů z Anglie s krycím názvem „Anthropoid 
– člověk“ provedla 27. května 1942 v 10.35 hod. 
v Praze - Libni atentát na říšského protektora R. 
Heidricha. Po tomto činu nastala vlna velkého 
zatýkání a vraždění československých obyvatel. 
Ta vyvrcholila vyhlazením Lidic 10. 6. 1942, kdy 
bylo zničeno 95 domů a z 493 obyvatel přežilo 
jen 137 žen a 17 dětí. V Ležákách 24. 6. 1942 
byli zastřeleni všichni dospělí a ze 47 přežily je 
dvě děti. V zahraničí se akce Anthropoid právem 
považuje za největší akt evropského odboje 2. 
světové války. Díky této operaci západní státy od-
volali své podpisy pod Mnichovskou dohodou!

Kapitán Karel Pavlík byl zatčen v pátek 
4. září 1942 na konečné tramvaje č. 4 v Zahrad-
ním městě, kde se měl sejít s profesorem Ladi-
slavem Vaňkem (1906-1993) – agentem gestapa 
a později STB. Stačil zastřelit služebního psa 
gestapa, potom byl sražen k zemi a přesilou pře-
možen. Hned po převezení na gestapo se pokusil 
o sebevraždu, aby nemohl nic vyzradit. 

V Kounicových kolejích v Brně byl odsouzen 
k trestu smrti a odvezen v zuboženém stavu do 
koncentračního tábora Mauthausen, kde byl 26. 
ledna 1943 v 16.31 hod. zastřelen. 

Po válce byl kapitán Karel Pavlík náš krajan, 
vyznamenán „in memoriam“ Československým 
válečným křížem 1939. Po roce 1990 byl pový-
šen na plukovníka. V roce 1999 obdržel záslužný 
kříž ministra obrany ČR 2. stupně „in memori-
am“ a 28.10.1999 mu prezident republiky Václav 
Havel udělil medaili za hrdinství „in memoriam“ 
– za hrdinství v boji. Čest jeho památce!  

Jiří Bohata
Velký dík za informace, bez kterých by 
tento článek nemohl být napsán, patří paní  
B. Pavlíkové – švagrová kpt. Pavlíka a za 
fotografie její dceři J. Haladové z Příbrami.

SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Milé děti, sestavte obrázky podle toho, 
jak jdou správně časově za sebou. 
Řešení pošlete na redakční adresu 
nebo mail: redakce@zaprazi.eu. 
Nezapomeňte uvést adresu.

MASka neboli místní akční skupina 
pomáhá Říčansku získáváním 
dotací. Pro děti teď připravuje 
stavbu a opravu hříšť a sportovišť 
- aby bylo v každé obci, kde si hrát 
a aktivně trávit volný čas. 
Projekt “MASka dětem” přinese 
radost našim nejmenším!

Cenu věnovala MAS Říčansko
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Křížovka

Tři vylosovaní luštitelé získají dárek
Vlastníte chatu, zahradní domek nebo pergolu ze dřeva? V tom případě nepodceňujte ochranu dřeva před 
škůdci, houbami a plísněmi. Červotoči, tesaříci nebo pilořitky dokáží napáchat velké škody. „Nejnebezpečnější je 
dřevokazný hmyz právě na jaře a v létě, kdy hledá správně vlhké dřevo, do kterého by mohl naklást svá vajíčka,“ 
říká Petr Šuma ze společnosti Stachema.  „Vajíčka se pak mění v larvy, požírají dřevo zevnitř a zanechávají za sebou 
takzvané požerové chodbičky. Tím narušují nejen kvalitu, ale také především statiku dřeva. V boji proti škůdcům vám 
může pomoci například Lignofix Stabil. Tento moderní přípravek s vysokou odolností proti vymývání a preventivním 
účinkem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech 
(např. střešní konstrukce, podlahy), ale také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. 
.Lignofix Stabil lze zakoupit také v barevné modifikaci – zelený či hnědý. 
Více informací na: www.stachema.cz
Cenu věnovala společnost Stachema

Tajenku nám pošlete do 15. června na adresu 
redakce nebo e-mail: redakce@zaprazi.eu
Vylosovaní výherci z minulého čísla: 
Lenka Davidová, Tehovec;  Míša Smutná, Říčany; Ludmila Horková, Senohraby.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 



www. horka-stavebni.cz

Kde nás najdete: 
Praha Kolovraty, V Milíři 12, 
po – pá 7 – 17, so 9 – 15hod, 
tel. 775 216 094

AKCE ČERVEN: 

sleva 10% na nářadí, 

výprodej skladových

 zásob GARDENA  

– 50% sleva

Slunečné 
dny lákají 
k pobytu na 
čerstvém 
vzduchu, kdy 
každý zvolí svůj 
styl relaxace 
– někdo vyrazí 
na výlety do 
dalekého i blízkého okolí, někdo rád pracuje na zahrádce, 
ale všichni si po vyčerpávajícím dni rádi sednou a relaxují 
v příjemném prostředí. Stavebniny HORKA v Praze Kolovratech 
nabízejí ojedinělou inspirativní výstavní plochu výrobců 
betonových dlažeb a plotových prvků. V nabídce ale nejsou jen 
dlažby, tvarovky a palisády. Stavebniny HORKA dále nabízejí 
dřevěný program české výroby pro děti a dospělé – zahradní 
nábytek pro malé i velké, pískoviště a vybavení dětských 
hřišť pro privátní použití. Dřevěné i betonové truhlíky 
osázené sezonními i stálezelenými rostlinami 
Vaši zahradu učiní ještě krásnější 
a umocní její celkový vzhled.

Naším cílem je 
spokojený zákazník, 
který se k nám vrací 
i se svými známými.
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Kalendář akcí

  2. června
� Jevany, o.s. Tudyznudy, od 17. hodin
Pohybová a taneční průprava a od 18 hod. 
Zdravotní cvičení pro ženy. Akce se konají 
v „barevné“ tělocvičně OÚ, bližší info 
o bohatém programu na www.tudyznudy.eu
tudyznudy@email.cz
� Radimovice, MC Lodička, 16 hodin
Dětský den a oslava 3. výročí Lodičky. 
Čeká na vás dort, soutěže, odměny a především 
spousta zábavy, http:// xp.me.cz/lodicka

  3. června
� Říčany, Muzeum Říčany, 18 hodin
Přednáška na téma „Lesní školka - pedago-
gika pod širým nebem“. 
Účast na semináři je nutné si rezervovat na 
e-mailu marie.machova@muzeum.ricany.cz 
nebo na telefonech 323 603 161, 605 169 533.

  5.června
� Petrovice, DDM-Dům UM-Hostivař, 
od 9 hodin
Malování na textil - otevřená dílna 
pro veřejnost. V případě donesení vlastního 
trička si můžete vyrobit originál. 
Kontakt: petraskova@dumum.cz 
� Říčany, Městské kulturní centrum, 
19.30 hodin 
Vinohradský symfonický orchestr
� Průhonice, Dendrologická zahrada
Trvalkový víkend – čeká vás nádherná podí-
vaná, odborné přenášky a dětská soutěž o nej-
krásnější kosatec, www.pruhonickypark.cz

  8. června
� Uhříněves, Areál ZŠ Vachkova, od 15 hodin
Rozloučení se školou - seznámení veřejnosti 
s aktivitami a zájmovými útvary, které 
v domečku probíhaly po celý rok a také 
nabídka programů na léto a nový školní rok. 

  12. června
� Říčany, Klub českých turistů
VI. ročník turistického pochodu 
„Za kozlem do Velkých Popovic“
Připraveny jsou různě dlouhé trasy, 
i pro kola. Info: kct.ricany@seznam.cz, 
www.kct-ricany.wz.cz, tel.: 323 603 648.
� Říčany, koupaliště Marvánek, 13 hodin 
Dětský den s vodáky pořádány 
k 20. výročí založení Vodácké klubu 
Říčany. Čeká vás plno her na suchu 
i v kanoích ve vodě. Všichni účastníci se 
mohou těšit na ceny, večer country kapela. 
Plavky nebo náhradní oblečení s sebou. 
Můžete se seznámit s nabídkou letních 
táborů – info na  www.vodaciricany.cz

  15. června
� Kunice - Vidovice, zámek Berchtold, 
10 hodin
Ukázky dravců - orel, káně, jestřáb, 
sova. Rezervace vstupenek 
na www.zamekberchtold.cz

  17. června
� Kunice - Vidovice, zámek Berchtold, 
10 hodin
Den záchranářů - přehlídka vozů 
hasičů, policie a záchranné služby. 
Simulace dopravní nehody a záchranné 
práce. Rezervace vstupenek 
na www.zamekberchtold.cz 

  19. června
� Říčany, kreativní dílna Domeček, 
od 10 do 13 hodin
Plotýnkový smalt - odpolední kurz 
Hrátky s korálky pro začátečníky začíná 
od 14 hodin.  Přihlášky a informace 
na adrese Cesta Svobody 269/4, 
www.domecek-ricany.cz 

  22. června
� Uhříněves, divadlo U22, 19 hodin
Divadelní soubor UCHO hraje 
konverzační komedii Bez obřadu

  24. června
� Radimovice, MC Lodička, 
16 hodin
Těšíme se na prázdniny! – Těšte se 
na malou bojovku za pokladem 
a na ohníček. http:// xp.me.cz/lodicka 

  26. června
� Velké Popovice, 5D atelier
Výstava užitného umění, obrazů, 
instalací a sbírky historických 
anglických motocyklů Raleigh 
se koná až do 17. 7. 
Otevřeno út-pá 15-18. hod., 
so-ne 10-18 hod., www.5datelier.cz 
� Říčany, kreativní dílna Domeček, 
od 13 hodin
Šperky z plstěných kuliček 
Přihlášky a informace 
na www.domecek-ricany.cz

DDM-Dům UM-Uhříněves, 
kontakt: skocdopole@dumum.cz
� Říčany, Městské kulturní centrum, 
19.30 hodin
Koncert Říčanského komorního orchestru

  9. června
� Radimovice, MC Lodička, 18 hodin
Patchworkové kočičky - s sebou vezměte 
jehlu a pestré hadříky, případě šicí stroj. 
Potvrďte včas účast kvůli zajištění materiálu, 
http:// xp.me.cz/lodicka
� Říčany, Muzeum Říčany,18 hodin
Seminář z cyklu Ekologická domácnost 
- o dětských plenách a dámské hygieně.
Rezervace míst na e-mailu 
marie.machova@muzeum.ricany.cz.
� Říčany, Městské kulturní centrum, 14 hodin
Setkání seniorů

Soukromá školka v Průhonicích 
s výukou AJ i ČJ  

Od roku 2003 nabízí vysoce kvalitní péči dětem 
od 18 měsíců do 6 let

Máme volná místa ihned i od září 2010

Přijďte se na nás podívat 
v Den otevřených dveří 

25. 6. 2010 od 11 do 18 hodin

Kosatcová 420, Průhonice, tel.: 777783997
email: skolka.malystrom@gmail.com

http://skolkams.blogspot.com

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ



Materiál v ceně kurzu. Přijďte si k nám odpočinout a vytvořit si něco hezkého 
pro radost. Těšíme se na vás.

Na kurzy je nutná telefonická rezervace na čísle 606 78 31 41. 

TVOŘIVÉ RELAXAČNÍ KURZY 
červen 2010 [18:00–20:00] 

 1. 6. smaltování na plotýnce 250 Kč
 3. 6. ubrousková technika – květináče 200 Kč
 8. 6. ketlovaný náhrdelník  200 Kč
 10. 6. malování na hedvábí  300 Kč
 15. 6. malovaný polštář 3D barvy  300 Kč
 17. 6. smaltování na plotýnce  250 Kč
 22. 6. korálkování – hra s rokajlem  200 Kč
 24. 6. malování na hedvábí  300 Kč
 29. 6. ubrousková technika 
  – obrázek prkénko  250 Kč

NOVĚ
OTEVŘENO

NOVĚOTEVŘENO

10% slevu 
kupon na

na korálky platí do 30. 6. 2010

PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU DÁREK ZDARMA!

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

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

Neváhejte a rezervujte si místo včas, kapacita je omezená

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

SHOWROOM
BAZÉNYWHIRPOOLYSAUNY

Přátelství 172
104 00 Praha - Uhříněves

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

www.canadiana.cz

... o duvod víc,
tesit se domu

o
v v o

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

VELKÝ VÝPRODEJ VÍŘIVEK A BAZÉNŮ
NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ !!!

FLORAVIL, s.r.o.
- květinový mobiliář
tel.: 246 002 271, info@floravil.cz

www.floravil.cz

8. 6. setkání 
maminek s dětmi 

a s Terezou Kostkovou a jejím 
Toníkem na zahradě říčanského 

Studia pro ženy. Na všechny 
se těšíme, buřty a dobrou 

náladu s sebou.



„PORADCE PRO VÝŽIVU“
„NUTRIČNÍ PORADCE“

Tel.: 312 315 280

www.procevyziva.cz

PROCE - WEB

Tvorba a správa 
webových stránek

Tel. 312 315 217
www.proceweb.cz

PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO

www.broukal.cz
602 238 849

NOVÁ 
OČNÍ ORDINACE

MUDr. Jana Mrázková
Říčany, Smetanova 200

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

www.michalmrazek.cz/ocni

STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Tel. 312 315 213

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

Podporujeme projekty neziskových organizací
www.procestavby.cz

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

PROGRAM ZELENÁ PROGRAM ZELENÁ 
ÚSPORAÚSPORA

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

ZÁMEK BERCHTOLD
Kunice-Vidovice

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

w w w . z a m e k b e r c h t o l d . c z

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

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

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

w w w . z a m e c k a s k o l i c k a . c z

Mudr. Edita Holubová
OČNí OPTIKA

Dana Potěšilová
dioptrické a sluneční obruby

KONTAKTNÍ čočky

tel: 323 605 072
HUSOVA 85, ŘÍČANY



QuatroQQuatro
LineaLinea

Praha

Říčany

D1

Zlatá

Štěrboholy
Depo Hostivař

Zlatá – ETAPA III
www.zlatebydleni.cz

D1D1

a  zatravnění

Vaše investice mohou být po dobu výstavby úročeny až do výše 3,5 % p.a.

www.zlatebydleni.cz

Ceny od
3 390 000,-

včetně DPH

Délky splácení (v letech) 5 10 15 20 30
Minimální příjmy žadatelů (Kč) 148.787,- 82.767,- 61.131,- 50.583,- 40.550,-
Měsíční anuitní splátka (Kč) 59.515,- 33.107,- 24.452,- 20.233,- 16.220,-

Modelový příklad financování:

Prodejní cena ŘD  3.390.000,- Kč
Rezervace           200.000,- Kč
Hypotéka  3.190.000,- Kč
Fixace úrokové sazby (v letech)  3
Počet žadatelů o hypotéku   2 
Úroková sazba  4.53 %

Hypotéční financování Raiffeisenbank a. s. až do výše 100 %
Žádost o úvěr                                  Doložení příjmů žadatele                                   Rezervační smlouva

Adresář firem
Antény
� ANTÉNY – Roman  LEHOVEC, 603 753 312
� ANTÉNY, Tingl Zdeněk, TV-SAT-STA, 602 195 272 
Antikvariát
� Antikvariát Arco – Tomáš Maděra, Dlážděná 4, Praha 1, 
603428624 
Autodoprava
� Muran Radek, Světice 103, Říčany, 602 328 807 
Automobily
� AUTOVRAKOVIŠTĚ PEUGEOT, Tehov 70, Říčany, 
723 607 150, 602 341 984, www.peugeot-centrum.cz
� Auto Babiš s.r.o. Mnichovice, Ondřejovská 700 
www.citroen-babis.cz, 731 471 549 
� BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 121
� AUTOCENTRUM ROŠKOTA-JANOUŠEK s.r.o., 
Křenice 101, Sibřina, 323 605 313
� BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 129
� AUTO-PALACE, Na Chodovci 2457/1, Praha 4, 267 286 860-4, 
www.autopalace-ford.cz
� DOLNIS – KIA, Choceradská 236, Mukařov, 
323 660 328, www.dolnis.cz
� AUTOCENTRUM ROŠKOTA-JANOUŠEK s.r.o., Křenice 91, 
Sibřina, 323 605 314
� AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov, 603 522 048
� BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 121
� Autocentrum Vojkov, Tehovec, www.autodily.cz, 774 348 880 
Automobily příslušenství
J+M Novotní, autopotahy, autopotahy@cmail.cz, 777 967 453
Autoskla - klimatizace
� AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2, 
petrskrivan@volny.cz, 776 002 357 
Bazény
� CANADIANA-WHIRLPOOLS, spol. s r.o. Uhříněves, 
Přátelství 172/42, www.canadiana.cz, 267 710 090
Barvy – laky
� BARVY – LAKY – DROGERIE, Černokostelecká 486, Říčany, 
323 601 837, www.barvy-laky.net 
Beton 
� ZAPA beton, Kolovratská, Říčany, 323 602 008, 323 603 616
� Beton Strančice, s.r.o., Svojšovice 27, 
www.betonstrancice.cz, 776 666 606, 323 640 900 
Cyklosport
� Cyklosport-Kern, Praha 4, Hviezdoslavova 1600, 
www.cyklo-kern.cz, 267 910 602
Čalouník
� JOSEF VÁVRA, Hrusice,  603 301 565
Daňová  přiznání, účetnictví
� CAMARET, s.r.o., Strančice, Všechromy 26, www.camaret.cz, 
helena.hlavackova@camaret.cz, 777 707 321
� MELICHAROVÁ HELENA, Strančice, www.mzdyaucetnictvi.cz, 
ucto-dane@iex.cz, 605 105 274
� Miláčková Soňa, Sulice, www.cekmil.cz, cekmil@centrum.cz, 
603 760 641
� EKOSERVIS Praha, s.r.o., Praha 15, ekoservis.pha@volny.cz, 
606 708 090 
� RADEK SKŘIVÁNEK, www.ucetnictvi-skrivanek.eu, 
323603631, info@ucetnictvi-skrivanek.eu, 
Dekorace
� Studio smart, Říčany, Černokostelecká  57, matum@matum.cz, 
323 661 108
Dřevo palivové
� BROUKAL, palivové a krbové  dřevo, 602 238 849, www.broukal.cz 
Elektromateriál a elektroinstalace
� ELEKTROMATERIÁL ŘÍČANY, Černokostelecká 53, Říčany, 
608 903 848, www.elektro-ricany.cz
� ELEKTROSLUŽBY A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY, 
Radek Příkop, Velenovského 585, Mnichovice, Tel.: 777 225 665 
Garážová  vrata, dveře a vjezdové brány
� CAG – Dveře, vrata. 725 878 565, cag-strancice@novedvere.cz 
Instalatéři
� INHE-voda-topení-plyn, Říčany, inhe@seznam.cz, 604 835 260
Interiéry
� Merbau Interiér s.r.o., Přátelství 135/80, Říčany, 
grolmus@merbau.biz, 606 705 407 

Izolace tepelná, fasády
� ZATEPLOVÁNÍ, ÚDRŽBA STAVEB, REKONSTRUKCE. 
312 315 210, 602 183 054 
Jazykové školy
� LANGFOR CZ s.r.o ,17. listopadu 133/17, 
251 01 Říčany, 323 606 096, www.langfor.cz
� Škola Linda, s.r.o., Praha-11, Kupeckého 842, 
skolalinda.cz 
Kadeřnictví
� JINDRA ŠPAČKOVÁ, Kadeřnictví, Dámské – Dětské – Pánské, 
mob: 604 377 068, Mukařov-Srbín 
Kamenictví, kamenosochařství
� Jordán Alois Kamenictví, Svojetice 141, 
25162 Mukařov, 323660252, 602304946 
Komíny
� Půža Jiří, Řípská 14, Říčany, puza.jiri@seznam.cz, 
777 04 04 88
Klempířství
� Krolan s.r.o.,Poděbradská 1163, Šestajovice, 
svancara@krolan.cz,732 222 333
Kuchyně
� Lamont, www.lamontkuchyne.cz, 
PRAHA-UHŘÍNĚVES – Přátelství 1300/40, 420 602 707 523 
Malíři, lakýrníci
� MIROPLAST, Havlíčkova 320, Velké Popovice, 
323 665 276, 602 365 258
� M+S Lakýrníci, Telefon: 607 507 606 
Nábytek 
� ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ  V. PROCHÁZKA, 
Zvánovice 160, 323 649 470, 603 203 559
� Nábytek Praktik, Říčany, Černokostelecká 555, 
www.NabytekPraktik.cz, 323 602 684 
Okna:
Okna EU,s.r.o., Říčany, www.okna.eu, okna@okna.eu, 773 360 00
Palivo
� Europalivo s.r.o ,Říčany, Vranovská 1976, 
skopan.petr@seznam.cz, 774 505 111
Plastové jímky
� Jan Souček – Struhařov 1, 323 641 804, 608 182 528
Počítače – prodej, servis
� ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 603486362, 
info@zavacomp.cz 
� PROCE – WEB,  Bezručova 464/16, Říčany, 312 315 217, 
www.proceweb.cz
Podlahové  krytiny, podlahoviny
� PODLAHÁŘSTVÍ, Ládví 107, Štiřín, 323672195, 602861847 
Pojištění, pojišťovny, půjčky, spoření
� Česká pojišťovna a.s. DaMachova@cpoj.cz, 
+420 224551538 
Pokrývači
� HDK, Olivova 223, Říčany, 323631458, 606472505
� Pokrývačství Klempířství Sláma, 739 544 665
� Pokrývačství, Jan Dresler, 777 174 778, 
dreko-strechy@seznam.cz 
Pletivo
� Tichovský s.r.o, Mnichovice, Jiráskova 304, 
jiri.tichovsky@volny.cz, 602 236 893, 323640660
Projektové práce
� STAVBY, STAVEBNÍ DOZOR, SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, 
Tel.: 312 315 210-213, www.procestavby.cz 
Prodej pozemků a nemovitostí
� Výhledy Sluštice s.r.o.Praha 6, Eliášova 922/21, 
222 242 415 
� Zlaté bydlení, Přátelství 142/81, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, 
www. zlatebydleni.cz, 724 754 001
Pronájem
� Autocentrum Vojkov,Černokostelecká,602 454 040
Překlady a tlumočení cizích jazyků
� LANGFOR Translations, s.r.o. 17 listopadu 133/17,  
251 01 Říčany, 323 606 097,  www.langfor.cz 
Realitní  kanceláře 
� AMADA,  Tel.: 267 7A11 751, 775 377 051, 
info@amadapraha.cz, www.amadapraha.cz

Stavební spoření  
� ČMSS-Liška- kancelář Věra Vacková, Široká 4/1227, 
Říčany, Tel: 602 147 066 
Stavebniny, stavební  materiál, palivové dřevo
� HORKA stavební, spol. s r.o., Kolovraty, 
Mírová 49/58, www.horka-stavebni.cz 
� STAVEBNINY S+K s.r.o., Pražská 322,Mukařov, 
stavebninysk@email.cz, 323 661 300
� Izolast Říčany, Forsterova 1181, 777 860 901, 606 818 054
� Reto Centrum, Krabošice 56, Říčany,
retocentrumvseznam.cz, 777 123 917
Stavebnictví
� STAV-INVEST střešní systémy, s.r.o. Praha-Uhříněves 
– Františka Diviše, uhrineves@stavinvest.cz, 267 990 570
� Betonplot s.r.o., Praha 4, Vídeňská 52, prodej@betonplot.cz, 
244 402 595
� Skanska a.s., Divize Skanska Reality, www.skanskareality.cz, 
Praha 1, Vodičkova 792/40, 737 900 000
Stěhování
� MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 603414075, 
sinogl@seznam.cz, www.aa-stehovani.cz 
Studnařství
� JAROSLAV ŠTECHER, 606 840 202, 569 722 567, 
www.studnarstvi.cz 
Servis oken
� EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany, 
www.servis-oken.eu, 606 888 525, 321 698 698, 
Sportovní a relaxační zařízení
� Studio pro ženy s.r.o., Orlická 2188, 251 01 Říčany, 
ricany@studioprozeny.cz, www.studioprozeny.cz, 
606 740 032
� Rodinné  centrum Čtyřlístek, s.r.o., Proutěná 406/13,
Újezd, v.cekalova@saznam.cz, 775 148 293
� Zámek Berchtold – Sport centrum Na Zámečku, 
Kunice-Vidovice 136, Tel: 731 437 972, 323 665 445, 
ruzickova@zamekberchtold.cz 
� Studio Harmonie, Říčany, Černokostelecká 165, 
www.harmoniericany.cz, 777 977 881
Školy
� Baby-sitting in English, Česky: y-point@seznam.cz 
nebo 721444339, English 774845832 
� Školka Nedvězí, s.r.o., Slámova 38/8, Praha-Nedvězí, 
lzalmanova@seznam.cz
� OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice 5, 
chara@opengate.cz, 323 616 402
� Základní škola u Říčanského lesa, Školní 2400/4, Říčany, 
okres Praha-východ, daniel.kohout@ricany.cz, 725 850 911
� Mikešova školka, Tehov 184, 251 01 Říčany, 
www.mikesovaskolka.cz, 602 277 489
� Základní škola Magic Hill, Žižkova ulice, Říčany, 
www.magic-hill.cz, 602 176 833
Topení – prodej
� KORAL, spol.s.r.o., Pražská  28, Mnichovice, 
323 641 115, 602 381 056
� PRODEJNA ZTT, Přátelství 550, (Pragochema), Uhřiněves, 
271 082 214, 604 245 839 
Truhlářství
� Plášil Martin, Chocerady 341, martin.plasil@hopla.cz, 
776 027 125, www.hopla.cz
Uklidové práce
� Firma Vyčistím-františek@vycistim.cz, www.vycistim.cz, 
606 741 841
Výkup lesů
� BROUKAL, výkup lesů surového dřeva, 602 238 849 
Zahrada
� FLORAVIL, s.r.o., Moskevská 1523/63, 101 00, Praha 10, 
www.floravil.cz, 736 118 223
� Zahradnictví Alfík, Louňovice, K Lípě 29, 
www.zahradnictvialfik.cz, 606 494 939
Zahradnické práce, údržba stromů, kácení
� JAN PROCHÁZKA, Struhařov, 724 111 545 
Žaluzie
� EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany, 606 888 525, 
321 698 698, www.i-zaluzie.cz
� Žaluzie Aleš Suchý, 728 863 201, 
www.zaluzie-suchy.cz, suchy.a@atlas.cz 

� Daňová přiznání, účetnictví, 605105274, 
www.mzdyaucetnictvi.cz
� Koupím pohledy všech žánrů do roku 1950 
a starší. tel: 602 690 663
� Zateplování RD. Rekonstrukce RD, 
bytů, koupelen. Zednické práce. 
Obklady, dlažby, opravy. tel. 728 114 029 
e-mail: staffy@seznam.cz
� Dům s pečovatelskou službou v Praze 10 
– Kolovratech přijme topiče a údržbáře (DPČ 10 
hod./ týden), pečovatelku (DPČ 15 hod./týden) 
a pracovnici na úklid společných prostor 
(DPP 150 hod.). K dispozici služební byt 2 + k.k. 
v objektu DPS. Tel. 267710833 linka 22, 
email: dpskolovraty@sxg.cz
� Přenechám za odvoz asi 300 kusů střešních 
tašek - Molitorovky. Tehovec mobil: 728956370
odesílatelKachenka ks.kacule@seznam.cz
� Obec Tehovec prodá pozemek parc. 
č. 881/21, o výměře 2 864 m2, k.ú. Tehovec. 
Pozemek je  určen ke komerčnímu využití. 
Bližší informace na tel. č. 323660326.

� Přijmeme zdravotní sestru a pečovatelku 
do SENIOR domu FELICITA, Pražská 336, 
Vyžlovka. Tel. 775122404
� Soukromá  školka v Průhonicích hledá  
hospodyni/hospodáře pro provoz školky 
a péči o dům a zahradu. Plný úvazek. Nástup 
srpen/září 2010. Možnost pronájmu r. d. 
v místě. Další informace na tel. 777783997 
� Vyžehlím vaše prádlo-Říčany a okolí. 
Tel.: 733 527 821

Řádková inzerce



Nově otvíráme česko-anglickou  základní školu 

   OPEN GATE 
 

Od září 2010 pilotní 4. ročník!      

Dvojjazyčné studium 
Čeští a angličtí učitelé 

Rodinné prostředí a atmosféra 
Nový moderně vybavený areál 

www.opengate.cz 

osmikomora s trojsklem zdarma 
ušetříte 40% tepla navíc

ŘÍČANY • JESENICE • PRAHA 4, 10
w w w.okna.eu  •  telefon:  773 360 000

VÝSTAVBA 
ZAHÁJENA


