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Říčanská radnice
schválila návrh,
jak vyřešit problém
s kanalizací.

Dobrobazar
v Čestlicích pomůže
mobilnímu hospici
Cesta domů

Dětství
v Konojedech
bylo krásné,
říká profesor MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc.

úvodník

trojsklo a trojité těsnění ?
– samozřejmě máme !

Poctivé české dveře a služby za rozumné ceny
Dříve, než se rozhodnete objednat si své interiérové
dveře, nechte si připravit bezplatnou cenovou
nabídku od nás – můžete být příjemně překvapeni!
PRIMUM
1280 Kč
folie

QUARTEX
3370 Kč

Komplet včetně
obložkové zárubně:
3130 Kč (folie)
4020 Kč (laminát)

PYROSAFE B2

6350 Kč

3860 Kč

laminát

laminát

laminát

Komplet včetně
obložkové zárubně:
5220 Kč (folie)
6020 Kč (laminát)

a vyhrajte ŠKODA YETI 4x4!

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

folie

1860 Kč

Využijte letních slev

TROJsklo a TROJité těsnění
v OSMIkomoře zdarma

(vhodné jako
vchodové dveře
do bytu)

Můžete mít i s elegantní oblou hranou! (příplatek 150 Kč)
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Průmyslová 62, 251 63 Strančice
Tel./fax: +420 725 878 565
cag-strancice@novedvere.cz

www.novedvere.cz
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Milí čtenáři!
V červnovém čísle vám přinášíme rozhovor s profesorem Janem Pirkem, který moc
rád jezdí do Konojed nedaleko Kostelce
nad Černými lesy. Když jsem si s jeho paní
sekretářkou domlouvala termín schůzky, ptala se mě, kolik času budu potřebovat. A já na
to, že tak hodinku, ale možná déle, protože
se vždycky zakecám. Paní sekretářka se jen
zasmála: „Hodinku? Tak dlouho! To budete
hotoví určitě dříve. Pan profesor je hrozně
rychlý.“ Nakonec mi pan profesor věnoval
skutečně celou hodinu, ale ani minutku déle.
Jó, někdo se opravdu nezakecá.
Pokud budete mít čas 19. června, zavítejte
na Dobrobazar v Čestlicích, který se koná
již poněkolikáté a vždycky pomůže dobré
věci. Výtěžek z akce poputuje stejně jako loni
mobilnímu hospici Cesta domů, který umožňuje umírajícím lidem důstojně dožít doma
mezi svými blízkými, a ne sami v nemocnici.
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Zajímá vás, komu patří Voděradské bučiny, černokostelecký zámek nebo moderní
školka okrasných dřevin u Jevan? Pokud si
přečtete náš článek, všechno se dozvíte.
Dobrovolní hasiči v Mukařově oslavili osmdesát let své existence, gratulujeme
a přejeme, ať vydrží elán a nadšení, protože
bez toho by to nešlo. Dobrovolní hasiči, ať
už jsou z jakékoliv obce na Zápraží, pomáhají nejen chránit naše zdraví a majetky, ale
také jsou nepostradatelnou součástí společenského života. Pomáhají organizovat
plesy, brigády a nejrůznější akce pro děti.
Stačí se podívat do kalendáře akcí.

Život v kraji:
Splňte si svůj sen
a naučte se malovat
str. 10

Mějte se moc hezky
Helena Vlnařová

K obvyklým distribučním místům, které fungují v mnoha případech na obecních úřadech,
přibývají nová: Prodejna U Čápů, Svojetice; Magniﬁc – čistírna oděvů, Černokostelecká 82/66,
Říčany; Tabák, Šípková ulice, Srbín; Tabák – drobné zboží, Pražská 383, Kostelec n. Č. l.;
Vinotéka Liverpool, Na Skalce 137, Jevany; Tabák Mukařov, Pražská ul.; Tabák na sídlišti
Olivovna, Říčany; obchod v Lendsedlích; obchod a vinotéka na náměstí ve Stříbrné Skalici;
obchod v Tehově; smíšené zboží v budově OÚ, Herink a další.
Zápraží vychází v těchto obcích: Babice, Božkov, Březí, Čestlice, Černé Voděrady, Dobřejovice,
Doubek, Herink, Hrusice, Chomutovice, Jažlovice, Jevany, Kamenice, Klokočná, Kolovraty,
Kostelec u Křížků, Kozojedy, Krabošice, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Kuří, Louňovice,
Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Myšlín, Nebřenice, Nupaky, Ondřejov, Pacov,
Petříkov, Pětihosty, Pyšely, Popovičky, Průhonice, Radošovice, Řehenice, Říčany, Senohraby,
Sluštice, Srbín, Strančice, Strašín, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice, Stříbrná Skalice, Štíhlice,
Tehov, Tehovec, Uhříněves, Velké Popovice, Voděrádky, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice, Žernovka.

Život v kraji:
Děti pracovaly,
maminky odpočívaly
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Sleva na ﬁnancování až 25 000 Kč
Prodloužená záruka na 4 roky/ 60 000 Kč
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Mukařovští dobrovolní hasiči
oslavili 80. výročí
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Osobnosti regionu

Rozvážel jsem pivo a těšil se na utopence s cibulí
V čele kardiocentra
a Kliniky kardiovaskulární
chirurgie IKEM stojí od roku
1991 přednosta profesor
MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Po náročné práci jezdí
rád odpočívat „k nám
na Zápraží“ – do Konojed.

 Profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc. se narodil v roce 1948. Vystudoval Fakultu
všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a v roce 1972 nastoupil na chirurgii
do nemocnice v Nymburce Od roku 1974 pracuje v pražském Institutu klinické
a experimentální medicíny (IKEM). Nejdříve byl chirurgem na Klinice kardiovaskulární
a transplantační chirurgie, v roce 1991 se pak stal přednostou Kliniky
kardiovaskulární chirurgie.
 V roce 1984 byla v IKEM provedena první transplantace srdce ve východní Evropě.
 Jan Pirk představuje již čtvrtou lékařskou generaci v rodině.
 Minulý měsíc se zúčastnil Pražského maratonu a zvládl ho za 3 hodiny 39 minut.

Pane profesore, jak dlouho jezdíte
do Konojed?
Rodiče tam zhruba před šedesáti lety koupili
takovou malou chatičku. Konojedy tenkrát byly
krásnou vískou a dodnes si zachovávají vesnický
ráz s malebnou návsí, kostelíčkem a především
bez nové mohutné zástavby. Sice se u nás také
mělo stavět asi šedesát nových domů, ale zvedla
se taková vlna odporu, že z projektu nakonec sešlo a tehdejší zastupitelstvo prohrálo volby.

k nám lékaři nejen z celé Evropy, ale i z Asie.
Beru to jako svoji povinnost předávat zkušenosti
dál a pomáhat. Nedávno jsem například operoval
v Nepálu. Byl jsem tam na dovolené, kolegové
se to dozvěděli a požádali mě, zda bych neudělal
v Káthmándú přednášku. A když jsem tam přijel,
už na mě čekali s rentgeny, že mají případ, který
nikdy nedělali. Přece jsem nemohl odmítnout.
Slíbil jsem, že až se za týden vrátím z treku po
Himalájích, tak operaci provedu.

Jak vzpomínáte na dětství?
Na chatě jsme trávili téměř každý víkend
i prázdniny. A bylo to úžasné dětství, které bych
přál každému klukovi. Celý den jsme běhali
venku a vymýšleli lumpárny. Dodnes vzpomínám na svůj první vědecký experiment. Viděl
jsem krávu vykonávat velkou potřebu za chůze
a natolik mě to zaujalo, že jsem to vyzkoušel
také. Přišel jsem domů úplně po… Chodili jsme
také pomáhat na žně a obědvali na mezi bílou
kávu a chleba se sádlem. Také pamatuji, že asfaltová silnice končila v Kostelci u cihelny. Dál
do Konojed vedla jen hliněná cesta, o kterou
se staral cestář pan Kratochvíl. Když jsem byl
starší, chodil jsem na brigády do černokosteleckého pivovaru, kde jsem prošel snad všemi
provozy. Nejlepší bylo rozvážení piva po hospodách. Jezdili jsem starou Pragovkou, která
jela nejvíce 40km/h. Hostinští nás občerstvovali pivem, zavináči a utopenci s cibulí.

Technika a vývoj jdou kupředu.
Zdokonalují se přístroje, operace
se zkracují. Co je v kardiochirurgii
poslední převratnou novinkou?
Skutečný přelom znamenal vynález přístroje
pro mimotělní oběh v polovině 50. let. A v těchto prvních letech šel vývoj velice kupředu. Každý mezinárodní kongres přinášel obrovské novinky. Dnes umíme zachraňovat lidi s akutním
infarktem myokardu i transplantovat pacientům
srdce od dárců. Pro nás byla převratnou událostí operace mechanické opory srdce neboli
umělého srdce v roce 2003. Teď už jde v tomto
oboru o malé krůčky. Stále se něco vylepšuje,
ale už to není tak markantní.

Máte kontakt se svými kamarády z mládí?
Nedávno jsme uspořádali velké setkání. Některé kluky jsem neviděl i čtyřicet let, ale vypátrali jsme je a krásně si zavzpomínali. Bohužel
už jsme nemohli slavit v původní staročeské konojedské hospodě, které měla obrovskou historii a dokonce v ní nocoval král Jiří z Poděbrad.
Majitelé ji prodali a dnes je v ní truhlárna.
Pane profesore, vy často v médiích otevřeně
o svém oboru hovoříte. Myslíte, že je dobré,
aby se o kardiochirurgii vědělo co nejvíce?
Určitě! Žijeme v době, která vyžaduje informace. A lidé by měli vědět co nejvíce, aby si
uvědomili, že kardiochirurgie není nějaký experimentální obor, kde se občas něco podaří. Provádíme na patnáct set operací ročně a je to dnes
v podstatě stejné rutina jako operace žlučníku.
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Lidé si často stěžují na lékařskou péči. Myslíte, že oprávněně?
Pokud mohu hovořit za svůj obor, tak z pohledu lékařské péče se můžeme směle srovnávat
se světem. Například v našem centru je čekací
doba na srdeční operace nejdelší v České republice, asi tak zhruba dva měsíce. Akutní případy
se samozřejmě operují kdykoli. Ve Velké Británii se na takovou operaci čeká více než rok! Co
se týče „hotelových služeb“, tak to samozřejmě
máme v Čechách, co zlepšovat. I když IKEM je
i v tomto směru na skvělé úrovni. Můžeme se
pyšnit moderními provozy, z nichž jsem některé pomáhal navrhovat. Ale i tak se může stát, že
se pacientovi něco nelíbí a má právo si stěžovat
a já ho rád vyslechnu.
Přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie jste od roku 1991. Je těžké vytvořit
tým špičkových lékařů?
Začal jsem šéfovat, když mi bylo 43 let. A to
jsem měl takové energie, že jsem si troufnul na
všechno. Několik let jsem neměl volno. Ale když
budujete tým, nemůže být každý generál. Tým
musí obsahovat i pracanty, kteří nemusejí vynikat a když jim zadáte úkol, stoprocentně ho splní.
Dobrý šéf na to musí pamatovat. Znám své lidi
a vím, s kým není řeč po ránu a komu mohu tolerovat jisté nedostatky, protože je skvělý odborník. Musíte umět v lidech vystihnout to nejlepší.
Je to jako ve fotbalovém mužstvu – nemůže být
každý útočník a střílet góly. Tým se také čas od
času obnovuje. Jednak lékaři odcházejí sami do
jiného působiště nebo se neosvědčí a doporučím
jim, aby zkusili jiný obor.

Je to těžké, sdělit mladému lékaři, že se na
kardiochirurgii nehodí?
Je to těžké. Zvláště děvčata to nesou špatně.
Ale já jim vysvětluji, že je ode mne daleko férovější a pro ně vlastně šetrnější, když jim to
sdělím hned, než abych je nechal pět let trápit
a ony by viděly, jak jim to nejde a všechny je
předbíhají.
To je jako ze seriálu Nemocnice na kraji
města, kde primář Sova vysvětluje doktorce
Čeňkové, že ortopedie není pro ženy…
No jo! Ale já ženy předem neodrazuji. Já měl
dokonce sen, že vychovám ženu – špičkového
kardiochirurga. Ale zatím se mi to nepoštěstilo. Zatím ty kluci byli vždycky dravější a dokázali se lépe prosadit. Je to fyzicky náročný
obor a operace trvají i několik hodin. A pak
samozřejmě ženy mají ten dar, že jsou matkami a mají geneticky dáno, že dávají přednost
rodině. A neříkám to vůbec hanlivě. Nesmírně
si toho vážím a myslím, že to ženy obrovsky
obohacuje.
Je zájem o kardiochirurgii? Přece jenom
je to náročný obor a trvá mnoho let, než se
mladý operatér vycvičí.
Před takovými 20, 15 lety byl zájem obrovský. Také kluci, kteří tenkrát u nás začínali, nyní
šéfují jiným klinikám v Čechách. Ale situace
se postupně horšila a když jsme před šesti lety
vypsali výběrové řízení, tak se přihlásil jeden
zoufalý uchazeč, který naprosto nevyhovoval.
Musím to zaklepat, ale v poslední třech letech
je to zase na dobré cestě a je z čeho vybírat.

Vy své práci dáváte maximum. Myslíte, že je
nutné, aby lékař byl pro svůj obor zapálený?
Jsou obory, které lékaři dělají, protože to
vynáší a ne proto že jsou nadšení ze své práce.
Ale pro kardiochirurgii asi zapálení být musíte.
Protože jak jsem řekl – je to náročné a vždycky
budeme státními zaměstnanci. Neumím si představit, že by si někdo vybudoval soukromou
kardiochirurgickou kliniku.
Celé řadě lidí jste zachránil život.
Jsou vám vděční?
Většina pacientů nám přijde poděkovat a někteří se ozývají každý rok v datum své operace.
A posílají mi pozdravy nebo přinesou dobré
víno. S některými pacienty si i tykám a máme
přátelský vztah.
Jaký máte vztah s ostatními klinikami v republice. Nepanuje mezi vámi nevraživost?
Tak každý si hájí své pracoviště. Ale jsme
malá republika, takže si na velkou konkurenci
nehrajeme. Vzájemně se známe a respektujeme. I když si myslím, že mě asi pomlouvají, ale
to je normální ☺.
Dříve čeští lékaři jezdili na zkušenou do zahraničí. I vy sám jste byl v roce 1983 v USA.
Dnes je asi situace jiná…
Amerika pro nás byl neskutečný svět a vycestovat za zkušenostmi se podařilo málokomu. Nyní
se situace změnila a na stáže do zahraničí nechce
pomalu nikdo jezdit, protože se u nás naučí stejné
věci, ne-li lepší. Naše klinika funguje jako výcvikové středisko na operace umělého srdce. Jezdí

Používá se umělé srdce jako trvalá
náhrada? Je nějak omezená „životnost“
tohoto nesmírně složitého přístroje?
Model, který používáme, je už v USA
schválený jako náhrada transplantace srdce.
Takže američtí pacienti, u kterých se transplantace nedá provést, mají umělé srdce natrvalo. My si to zatím nemůžeme dovolit, protože umělé srdce stojí dva a půl milionu korun,
takže ho používáme jako most k transplantaci
srdce biologického. Dostávají ho pacienti,
kteří jsou v akutním stavu a další čekání na
vhodného dárce by nepřežili. Máme pacienty,
kteří s přístrojem žili i delší dobu a vedli plnohodnotný život.
Vy jste velice činorodý, aktivní člověk.
Neštvou vás lidi, kteří svůj čas jen tak
promarní?
Né! Každý ať si tady naplánuje svůj čas podle svého. Já jsem velmi aktivní a jsem rád, že
si mohu naplno užívat života. Je ještě spousta
věcí, které bych chtěl vyzkoušet. V mládí v Konojedech jsem třeba jezdil závodně parkur za
Státní statek Český Brod. Dodnes vzpomínám
na překrásné projížďky po Voděradských bučinách, a znovu bych chtěl na koních jezdit. Také
mám rád práci se dřevem, ale pro mé ruce je to
nyní velké nebezpečí. Dokonce jsem s kamarády postavil jachtu, která dodnes pluje. Je o mně
známo, že velmi rád sportuji – běhám, jezdím
na kole, plavu – proto mám rád triatlon, kde se
všechny disciplíny spojují. V létě si užívám jízdy ve velorexu nebo na skútru, v zimě běžkuji.
Baví mě spousta věcí.
Ne že bych vás už posílala na odpočinek,
ale jak byste si představoval ideální
důchod?
Já to mám úplně přesně vymyšlené. Skončit úplně s prací bych nemohl,to by pro mne
bylo strašné. Takže bych si představoval, že
bych dva, tři dny v týdnu pracoval. Samozřejmě pokud by to nový šéf, který po mně
nastoupí, dovolil. A já bych mu slíbil, že nebudu do ničeho kecat. Od jara do podzimu
bych bydlel v Konojedech a v zimě bych se
zase přestěhoval do Rokytnice nad Jizerou
a užíval bych si hory.
Helena Vlnařová, Foto: Petr Horník/Právo
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Může za to tchán – řezník
Kolovraty – Tradiční kolovratský jarmark, který uspořádalo místní Infocentrum s knihovnou ÚMČ,
zahájila výstava obrazů Američana
Lea Josepha, jenž před lety našel
svůj nový domov právě v Kolovratech. Vernisáž rozměrných obrazů
doplnilo milé vystoupení dětských
souborů Flautínek a Violínek působících při kolovratské pobočce
ZUŠ. Návštěvníky upoutaly především obrazy s námětem zabijačky
a jak prozradil sám výtvarník – za
zájem o tuto ryze českou tradici
může jeho tchán – řezník.
„Jarmareční program pokračoval v atriu, kde děti z loutkového
divadla Kašpárek z místní základní školy předvedly novou pohádku
O Šípkové Růžence. V prostoru
u kašny se pak vystřídaly dívky ze
skupiny irských tanců Coisceim
s mladými tanečníky, kteří si říkají Niňos Bailandos. Ke stálým
účinkujícím patří ženský pěvecký
sbor Jazzbáby z kolovratského
penzionu, který každým rokem
pod vedením impresária Jiřího
Vondrovice nastuduje novou zpě-

vohru,“ prozradila vedoucí Infocentra Blanka Oujezdská.
Další blok patřil souboru lidových písní a tanců Vonička
z nedalekých Česlic a dětskému
pěveckému sboru Coro Piccolo
z Kolovrat. Celou akci završil komorní koncert v Kostele sv. Ondřeje. V podání houslového Dua
Eco, které tvoří matka s dcerou
– Eva a Pavla Franců, zazněly
duchovní skladby od baroka po
současnost. Za zmínku stojí, že
Duo Eco je jediným souborem
v Evropě systematicky pracujícím
na budování repertoáru pro dvoje
housle nebo pro housle a violu.

Podařilo se
výrazně
snížit cenu
Velké Popovice – Komunikace
K Veseláku se dočká opravy, a to
z dotace Ministerstva pro místní
rozvoj. K výběrovému řízení poslalo své nabídky celkem pět ﬁrem.
Po dalších upřesňujících jednáních
byla vybraná ﬁrma s nejnižší cenou
– Dálniční stavby Praha. „Po dalším
jednání se nám podařilo cenu ještě
snížit, a to při udržení kvality díla,“
uvedl předseda ﬁnančního výboru
OÚ Velké Popovice Ing. Luděk Čermák. „Původní ceny se pohybovaly
v rozsahu od 4,2 mil. do 5,2 mil. Kč
bez DPH. Nakonec byla dojednána
cena 3 401 768 Kč bez DPH.“
Pan Luděk Čermák dále uvedl,
že po dokončení komunikace K Veseláku chce zkontrolovat i ostatní
cesty v obci, které byly v nedávné
době rekonstruovány. „Chci porovnat složení a způsob provedení
a samozřejmě cenu, kterou jsme
platili za metr. Například jde o komunikaci na Lipové, na kterou jsme
již obdrželi stížnosti.“
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NYNÍ JEDNÁME
S VLASTNÍKY POZEMKŮ
Říčany – Řešení problému nedostatečné kapacity
spodní části kanalizační stoky A se po četných jednáních opět posunulo kupředu. „Po několika jednáních
pracovní skupiny z řad odborníků i konzultacemi na
příslušných úřadech a geodetickém zaměření stavu se
podařilo vygenerovat technické řešení ve třech variantách,“ říká radní města Říčany Ing. Miloslav Šmolík. „Jako nejoptimálnější, a to z hlediska ﬁnančního,
technického i s dopadem na omezení provozu během
výstavby, byla nakonec zvolena „varianta B“ a nyní
dokončujeme vyjednávání s vlastníky pozemků, kterých se stavba dotkne.“
Varianta B zahrnuje zkapacitnění dimenze potrubí
téměř na dvojnásobek oproti stávajícímu stavu. Dále
rekonstrukci odlehčovací komory OK2A (v ul. Pod
lihovarem), přesunutí OK1A na stoku D těsně před
zaústěním do stoky A. Zároveň bude nutné vybudovat zakrytou retenční nádrž (na pozemcích města pod

Kozinovou ulicí) o navrhovaném objemu 450 m3, kde
bude na zkapacitněném úseku docházet k zadržení
a případně i k odlehčení odpadních vod při zvýšených
průtocích. Po snížení průtoku v kanalizaci bude z nádrže docházet ke zpětnému natečení do stoky. I zde
bude nutné vybudovat odlehčení pro případ vyšších
průtoků. Tím bude zásadně snížena četnost odlehčování vod při deštích do potoka a vždy bude docházet
k předčištění vod na česlích, které zachytí veškeré
plovoucí nečistoty.
„Protože se s realizací zkapacitnění stoky reálně
pohybujeme v horizontu jednoho roku, rozhodlo se
vedení města pro realizaci dočasných opatření, která
minimalizují dopad na přírodu a zároveň mapují situaci,“ doplňuje Miloslav Šmolík. „Na obě odlehčovací
komory byly nainstalovány koše, které zajistí hrubé
předčištění přepadající vody a zároveň čidla, která
mapují události, kdy k odlehčení dochází.“

Splňte si svůj sen
a naučte se
malovat
Hledáte pro sebe
a své děti zajímavou,
smysluplnou zábavu
na prázdniny? V tom
případě vyzkoušejte
letní školu výtvarného
umění v Jevanech,
kterou pořádají přední
čeští výtvarníci.
„Letní akademie Jevany je určená pro širokou veřejnost. Tvořivých
dílen se mohou zúčastnit malé děti
i studenti, kteří potřebují přípravu
na zkoušky na výtvarné školy. Kurzy kresby a malby jsou určené i pro
dospělé, kteří mají vztah k výtvarnému umění a chtějí se naučit něco
více,“ prozrazuje akademický malíř Jan Pištěk, jenž se svými kolegy
akademii pořádá. „Jsme připraveni naučit základy malby a kresby
i úplné začátečníky. Jde o to nebát
se popustit svou fantazii, naučit se
dívat a správně zvládnout techniku.
Nechceme z nikoho dělat nového
Moneta nebo Picassa, ale věřím, že
díky našemu kurzu vás začne kreslení a malování bavit a ze svých
výtvorů budete mít radost.“
Uznávaní výtvarníci mohou pomoci i zkušenějším adeptům výtvarného umění, kteří se ve svém
vývoji ocitli „ve slepé uličce“.
„Mnoho nadšených samouků může
dělat chyby, které je zbytečně brzdí,“ říká Jan Pištěk. „Díky našim
pedagogickým zkušenostem jim
můžeme poradit, jak se dostat dál.“

Jiří Votruba je
ilustrátor, graﬁk
a malíř. Ilustroval
zejména knihy
pro děti – například
Svěrákova Buřtíka
a Špejličku.
Graﬁcký design
je zaměřen na
klasickou hudbu.
Obrazy reagující
na život v konzumní
společnosti
maluje Jiří Votruba
v cyklech.

Účastníci Letní akademie Jevany
se navíc mohou těšit na zajímavé
přednášky o výtvarném umění.
„V případě zájmu můžeme prozradit
zajímavosti z našich oborů – třeba
jak se ilustrují knížky, jak vznikají
velkoformátové obrazy, co musí
umět výtvarník kostýmů nebo jak
se vyřezává socha z polystyrénu,“
dodal Jan Pištěk, který se podílel
například na muzikálech Rusalka,
Monte Cristo nebo na představení
Nachové plachty, které se odehrávalo na Vltavě na plující lodi Tajemství. S bratry Formanovými spolupracoval na opeře Kráska a zvíře,
jež byla uvedena v Národním divadle a také tvořil kostýmy pro představení J. Šlitra a J. Suchého Dobře
placená procházka. To pro Národní
divadlo režíroval Miloš Forman. Šlo
o jeho první divadelní režii.

Erika Bornová vystudovala
malířství, zabývá se vyřezáváním
plastik z netradičních materiálů.
Věnuje se také ilustraci
a scénické tvorbě.
Má několik
realizací
svých prací
v architektuře.

Letní akademie Jevany
nabízí odborné, profesionální
vedení. O zájemce se budou
starat akademičtí malíři Erika
Bornová, Lucie Dvořáková,
Jan Pištěk a Jiří Votruba.
V příjemném ateliéru se
zahradou v centru Jevan
najdete vše, co budete
potřebovat. Zahájení je
plánováno na 11. července
a přihlásit se můžete již nyní.
Na vaše dotazy rádi odpoví na
tel.: 607 892 941 nebo mailem:
info@letniakademie.cz.
www.letniakademie.cz

Lucie Dvořáková je
ilustrátorka knih pro děti,
výtvarnice animovaných
ﬁlmů, autorka výtvarné
podoby pořadů pro děti.
Pracuje jako pedagog na
střední umělecké škole.

Jan Pištěk je malíř, graﬁk, ﬁlmový
a divadelní výtvarník a pracoval jako
vysokoškolský pedagog. Těžištěm
jeho práce je volná tvorba – malba
velkoformátových obrazů.

ZAPRAZI.EU | 7

Snažíme se dobře hospodařit

Dokážete zákazníkům poradit
s výběrem a s ochranou rostlin?
Samozřejmě! Mohou k nám přijít
i zákazníci, kteří nemají vůbec žádnou představu. Těm se snažíme pomoci a doporučit jim, které rostliny
by byly vhodné na jejich typ zahrady. Postupně dodáváme k rostlinám
informační tabulky s popisy a nároky. Také je u nás v prodeji Katalog
rostlin s podrobnými popisy, vydaný Svazem školkařů České republiky, jehož jsme členy.

a studentům nabízet kvalitní praxi
V Kostelci nad Černými lesy
úspěšně funguje Školní lesní
podnik, který je účelovým
zařízením České zemědělské
univerzity v Praze. Založen byl již
v roce 1935 na pozemcích bývalého
Lichtenštejnského velkostatku zestátněného
1. pozemkovou reformou (o výměře 4 408 ha).
Současná velikost spravovaného
území činí téměř sedm tisíc hektarů.
Pod správu ŠLP spadají nejen rozsáhlé lesy včetně chráněného území
Voděradské bučiny, ale například
i soustava rybníků na Jevanském
potoce a černokostelecký zámek.

ŠLP se člení na lesní správu
a jednotlivá střediska – Středisko
dřevařské výroby Smrčiny, Středisko okrasných a lesních školek,
Středisko rybářství a myslivosti,
Středisko služeb (zajišťuje provoz
zámeckých budov). O tom jak celý

podnik funguje a jaký má smysl při
výuce studentů, jsem si povídala
s ekonomickým náměstkem Ing. Jiřím Neuhöferem.
„Hlavní činností a posláním Školního lesního podniku je naplňování
takzvané činnosti účelové, a to na
základě zákona o vysokých školách
č. 111/1998 Sb. ŠLP pořádá každoročně praxe pro studenty fakulty lesnické a dřevařské (současně se také
stará o zajištění výukových prostor
a objektů praktické výuky pro tuto
fakultu), fakulty životního prostředí
a další univerzitní pracoviště. Studenti tak mají možnost ověřit si teoretické poznatky v praxi. Účastní se
na zalesňovacích pracích, výchově
porostů, těžbě, jsou zapojeni ve vý-

robním procesu na Středisku okrasných a lesních školek a na Středisku
dřevařské výroby a vyučující mají
k dispozici ukázky různých typů
lesního ekosystému a způsobů pěstování lesa na relativně malé ploše,“
říká Ing. Jiří Neuhöfer.
„Se zajištěním tohoto poslání
souvisí i hospodaření s majetkem
České zemědělské univerzity v Praze a my se samozřejmě snažíme,
aby to bylo hospodaření výdělečné.
Ono by ani nebylo možné nehospodařit. Tak rozsáhlý majetek potřebuje údržbu a lesy jsou ve své podstatě
určené k hospodaření a nemůžeme
je nechat ležet ladem. Jde o kulturní krajinu Středních Čech, kterou
svými zásahy vytvořil a pozměnil
člověk. Původní přírodní „černé
lesy“, které tvořily hraniční hvozd
mezi územím Slavníkovců a Přemyslovců, sice nikdy nebyly zcela
vykáceny, přesto v současnosti už
jde o porosty, které byly, až na zcela
nepřístupné polohy, uměle vysázeny. A tudíž i s plánem na nich hospodařit. Což obnáší péči od počátku
jejich založení (výsadba a pěstování
nových stromků) až k těžbě v dospělých porostech. Vše se samozřejmě musí odehrávat v souladu s vývojem lesního ekosystému a pokud
možno s využitím přirozené obnovy lesních porostů. V posledních
letech se nám daří 40% našich lesů
obnovovat přirozeně, což znamená,
že dřeviny vyrostou samy ze semen
sousedních stromů a zbylých 60%
plochy obnovy lesa vysazujeme
uměle. Lesní hospodářství školního
podniku je certiﬁkováno mezinárodním systémem PEFC, kterým se
dokládá používání šetrných postupů
a technologií trvale udržitelného
hospodaření.“
Pro studenty university je určitě velkou výhodou, že mohou
sledovat, jak se dá v lese šetrně
hospodařit a ještě mít zisk…
Už z logiky věci nemůžeme
studentům předvádět krachující
podnik, a tak jim dát najevo, že se
v oboru, který studují, neuživí. I na
ochranu přírody je potřeba spousta peněz a my můžeme studentům
předvést, že lze provozovat úspěšnou hospodářskou činnost a přitom
lesnímu ekosystému neuškodit.
Mnoho studentů České zemědělské
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univerzity v Praze také vypracovalo
diplomové a bakalářské práce na
téma ekonomický provoz a základem jim byly konkrétní výsledky
z naší hospodářské činnosti.
Nesetkáváte se s názory, že je
zbytečné, aby vysoká škola
vlastnila takový majetek?
Ano, ale tento model funguje
a neumím si představit, jakým jiným způsobem bychom studentům
mohli zajistit plnohodnotnou praxi.
Lesní porosty a pracoviště školního
lesního podniku jsou každoročně
cílem několika desítek zahraničních
exkurzí, po vstupu do EU k nám
také přijíždějí studenti z různých
evropských univerzit na praxe.
Kladné hodnocení nezávislými zahraničními autoritami a dlouhodobá
spolupráce nás utvrzují v názoru, že
zvolený model zajištění praktické výuky lesnických, dřevařských
a environmentálních oborů je správný. Je to také důkazem, že uvedené
obory mohou úspěšně spolupracovat a vzájemně proﬁtovat z výsledků své činnosti.

Vypěstováno pro vás!
Pokud máte chuť udělat si příjemný rodinný výlet a strávit den
v krásném prostředí mezi spoustou rostlin, určitě zavítejte do prodejního centra Střediska lesních
a okrasných školek, které najdete
asi 4 km od Jevan.
Na 7000 m2 najdete okrasné
rostliny v úžasném sortimentu od
malých jehličnanů a listnatých keříků, přes popínavky, azalky rhododendrony, trvalky a traviny, ovocné
stromky až po vzrostlé alejové a soliterní stromy.
Kromě toho zde můžete také pořídit substráty, hnojiva, přípravky na
ochranu rostlin, keramiku, pokojové rostliny a další doplňkové zboží,
které je zaměřeno na zahradnictví.
K pohodlí zákazníků slouží přilehlé
parkoviště, nákupní vozíky, samozřejmostí je WC a dětské hřiště.

O okrasné školce a obrovské práci,
která je potřebná k vypěstování nabízených rostlin, jsem si povídala
s vedoucím střediska Ing. Vojtěchem Vargou.
„Školka má celkovou rozlohu
32 ha, na které pěstujeme přes
1,25 miliónů rostlin od mladých
namnožených řízků až po vzrostlé
stromy,“ vysvětluje Ing. Vojtěch
Varga. „Na 6 ha probíhá intenzivní výroba, zde pěstujeme rostliny
v pěstebních kontejnerech různých velikostí. Z tohoto množství
je připraveno k prodeji zhruba 500
až 700 tisíc kusů. Ze sedmdesáti
procent dodáváme zboží českým
realizačním ﬁrmám a z necelých
třiceti procent maloobchodním zákazníkům, kteří si přijedou vybrat
rostliny do naší prodejny.“
I ve vašem oboru je asi nutné sledovat módní trendy a odhadovat
zájem zákazníků…
Naší snahou je nabídnout zákazníkům co nejpestřejší sortiment
okrasných rostlin, a to v různých
velikostech. A samozřejmě musíme sledovat novinky a předem naplánovat, kolik čeho vypěstujeme.
Musíme mít dostatečný předstih
alespoň dvou let. Žádná školka však
nepěstuje celý sortiment, proto také
obchodujeme s jinými českými
i zahraničními školkami, abychom
mohli zákazníkům vyhovět ve
všech jejich přáních.
Jak je to s ošetřováním rostlin?
Základním předpokladem pro založení školky je dostupnost vody pro
závlahu. Tu si vlastním vodovodem
přivádíme z Jevanského rybníka do
školky. Tady ji potom pomocí čerpadel, rozvodů a postřikovačů dodáme
rostlinám. Závlaha je řízena dvěmi
počítači. Co se týče vlastní výroby,
většinu rostlin množíme vegetativně
pomocí řízků z vlastních matečnic.
Ty po zakořenění přesadíme do
požadovaných kontejnerů. Hnojení
rostlin je řešeno už při přesazování,

kdy do substrátů přidáváme dlouhodobé hnojivo s řízeným uvolňováním živin. Doplňkové hnojení pak
ručním přihnojením, nebo rozpuštěné pomocí závlahy. Práce s rostlinami ve školce v podstatě nikdy
nekončí. Musíme je hlídat a chránit
před hmyzem, plísněmi a houbami,
před plevelem a také před mrazem
a větrem. Rostliny, které to potřebují se musí vyvazovat k opěrám a také zastříhávat.

Doporučil byste letní měsíce
k návštěvě vašeho zahradnického centra?
Určitě. Kontejnerované rostliny
mohou zákazníci vybírat po celé
léto i podzim. Nabídka je během
léta prakticky neomezená. Velkou
výhodou je i to, že už opadl jarní
shon kolem zahrádek a v centru
panuje větší klid. Vy si můžete nerušeně vybírat a kochat se krásnými
rostlinami, které pro vás pěstujeme.

Středisko okrasných školek najdete 4 km od Kostelce n. Č. l.
směrem na Jevany, otevírací doba duben až říjen:
Po-Pá od 8 do 17 hod., So: od 9 do 12 hod.; listopad až březen:
Po-Pá od 8 do 15 hod., Sobota zavřeno, tel.: 321 677 649, www.slp.cz
inzerce

Život v kraji

PR prezentace

Maminky odpočívaly, děti pracovaly
Mirošovice – Mateřské centrum Čolek uspořádalo u Štičího
rybníka další vydařenou akci. Pro
maminky na oslavu jejich svátku
připravilo piknik na pláži. „Počasí
nám přálo a nálada byla báječná.
Na všechny příchozí (a to nejen na
maminky) tu čekalo chutné domácí pohoštění, kafíčko a čaj. Pro děti
byla připravena šťáva, aby uhasily
svou velkou žízeň – měly totiž to

odpoledne spoustu práce. Zatímco
si maminky mohly pohovět na plážových lehátkách, děti donesly našim oslavenkyním něco dobrého na
zub. A také pro ně vyráběly korálkové náramky, které teď určitě budou důležitým módním doplňkem
každé ženy, pro kterou byl tento
šperk vyrobený, ze srdce a s láskou,“ prozradila Gábina Tesařová
z MC Čolek, www.colek.eu.

Plynoﬁkace by stála
přes sto miliónů

Dalším vydařeným počinem MC Čolek byla akce
„Malované za čokoládové“. Děti originálně zdobily vajíčka
a za odměnu dostaly čokoládové. Všechny výtvory byly
nakonec zavěšeny na vrbu u Štičího rybníka, aby dělaly
radost všem kolemjdoucím.

Kostelec n.Č.l. – Mnozí obyvatelé Kostelce se často ptají, proč
není v tak velkém městě ještě zavedený plyn. Důvodem je velká
ﬁnanční spoluúčast, kterou si městský rozpočet nemůže dovolit.
„Samozřejmě bychom plynoﬁkaci Kostelce přivítali, ale z posledních šetření společnosti RWE GasNet bohužel vyplývá, že bychom
se museli na stavbě podílet částkou řádově několika desítek miliónů,“ říká zastupitel Václav Kuba.
Společnost RWE GasNet vypracovala studii, která zahrnovala jak
návrh celkového technického řešení – vybudování 28 km plynovodů
včetně vysokotlakého přivaděče k obci a regulační stanice, tak i průzkum potenciálního zájmu o připojení ze strany obyvatel. Celková
investiční náročnost byla vypočtena na částku převyšující 100 miliónů Kč. Ačkoliv jsou vyhlídky na plynoﬁkaci v současnosti spíše
teoretické, určitou nadějí zůstává, že v budoucnu může Kostelec získat část ﬁnančních prostředků na plynoﬁkaci například z některého
z dotačních titulů, a v neposlední řadě může pak dojít i k nárůstu
zájmu o plyn, který výrazně ovlivňuje návratnost.

DOBROBAZAR
pomůže mobilnímu
hospici Cesta domů
Čestlice – V neděli 19. června můžete zavítat na další ročník
dobročinného bazaru. Koná se na
farní zahradě vedle kostela svatého Prokopa od 9.30 do 16 hodin.
V poledne si nenechte ujít dražbu.
Podle pravidel, která během let
existence Dobrobazaru vykrystalizovala, lze výtěžek darovat pouze
neziskové organizaci, jež se věnuje
lidem na sklonku života. Kateřina
Pisková, která patří mezi iniciátory
a hlavní organizátory akce, k letošnímu ročníku říká: „Stejně jako loni
jsme se rozhodli obdarovat mobilní
hospic Cesta domů. Snad se na nás
naši příznivci nebudou zlobit, že se
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zdánlivě odchylujeme od původního
směru. V prvních letech jsme výtěžek věnovali starým lidem, obyvatelům domovů důchodců, na které
se podle nás v záplavě různých dobročinných sbírek a akcí myslí jen
velmi málo. Budovu Cesty domů
nikde nenajdete, její pracovníci docházejí za klienty do jejich domácností a organizace může fungovat
jen díky štědrosti dárců. Současná
legislativa zatím neumožňuje hradit provoz domácí paliativní péče
ze zdravotního pojištění,“ říká Kateřina Pisková a uzavírá: „Chceme
podpořit organizaci, která umožňuje umírajícím lidem, pokud to tak

chtějí, dožít doma, mezi svými blízkými, a ne sami v nemocnici.“
Dobrobazar nabídne dětský koutek s hrami a soutěžemi, vystoupí
Sax & Rhythm z Říčan, k dispozici bude stánek s občerstvením.
K příjemnému pocitu z předprázdninového dne ve velké zahradě
jistě přispěje větší počet laviček
a další novinky. Každým rokem
narůstá počet návštěvníků i jejich
štědrost, a to je pro organizátory
nejlepší motivace, aby se pokusili
připravit Dobrobazar zase o něco

pestřejší a přívětivější. Pokud byste
chtěli přispět do nabídky prodávaných předmětů, přineste je na faru
v Čestlicích vždy večer po 19. hodině, příp. jindy po domluvě s Dášou
Šubrtovou (telefon 737 741 789).
Vítány jsou především sportovní
potřeby, drobnosti pro zařízení domácnosti, hračky, dětské oblečení,
funkční elektronika.
Více informací o chystaném
Dobrobazaru i předchozích ročnících se dozvíte na http://cestlice.
farnost.cz.

Pomoz mi, abych to
dokázal sám
Rozhodli jste se umístit vaše dítě do soukromé školky, ale
stále váháte, která by vám nejvíce vyhovovala? V tom případě
uvažujte o nabídce mateřské školy Centra Soﬁe v Říčanech, ve
kterém jsou děti vedeny podle zásad Montessori pedagogiky.
Co je to Montessori pedagogika?
„Montessori pedagogika vznikla na základě dlouholetých pozorování a výzkumů italské lékařky
paní Marie Montessori“ říká Olga
Matláková, která je spolu se svým
manželem Patrikem zakladatelkou
Centra Soﬁe. “Paní Montessori
sledovala, za jakých okolností děti
nejlépe přijímají nové informace, kdy se dokáží soustředit a co
naopak jejich zájem o nové věci
zcela utlumí, to vše při zohlednění
skutečnosti, že každé dítě je jiné.
Došla k závěru, že nejdůležitější je
dát dítěti inspirující prostředí, kde
má dítě dostatek podnětů a učitel působí jako průvodce a rádce.
Dítě si pak určuje, jakým tempem
se bude vyvíjet. Není správné děti
„lámat“ do našich představ o tom,
co všechno by měly v daném věku
ovládat. Nabízíme klukům a holčičkám takovou činnost, která je
zaujme a nenásilně dovedede k tomu, že se naučí něco nového.
Dalším důležitým krédem Montessori pedagogiky je „Pomoz mi,
abych to dokázal sám“. S touto
prosbou se kdysi obrátilo malé dítě
na paní Montessori.
To musí být velice náročné na
přípravu?
Naše paní učitelky to rozhodně nemají jednoduché a opravdu
s dětmi cíleně pracují po celý čas.
Máme pro děti na každý školní rok
připravená témata, ale jak dlouho
a do jaké hloubky v nich půjdeme
je dáno zájmem dětí. Každý den
ráno si o daném tématu povídáme
a potom následují praktické aktivity. Například, když je tématem
voda, můžeme si povídat o mořích,
o koloběhu vody v přírodě, pozorovat venku kaluže, kreslit sněhové vločky, přenášet vodu pipetou
z jedné nádoby do druhé, sledovat
co se stane s vodou, když ji zmrazíme. Procvičujeme tak zručnost,
seznamujeme se s fyzikálními
vlastnostmi vody a navíc trénujeme
koncentraci. Zároveň musíme počítat s tím, že některé děti tato činnost
nezaujme a musíme jim nabídnout

Vzdělávací program Montessori je alternativní
vyučovací program pro předškolní výchovu,
první i druhý stupeň základní školy schválený
Ministerstvem školství České republiky.

Děti mají ve
školce králíčka,
o kterého se samy
staraj. Zvládají
i úklid kolem klece.
Svačinka
venku v krásné
zahradě.

Děti si hrají a zároveň se
dozvídají něco zajímavého.

jiné aktivity – buď opět na téma
voda a třeba si přečteme knihu o rybách, nebo si mohou vybrat úplně
jinou aktivitu. Záleží jen na nich,
co budou dělat a jak dlouho. Dítě
si může svobodně zvolit úkol, který
ho přitahuje, ale zároveň si nějakou
činnost zvolit musí. V žádném případě to však neznamená, že když se
jim nechce, nedělají nic nebo přebíhají od jedné činnosti ke druhé. Je to
i logické, když už si něco vyberou
samy, pracují soustředěně.
Montessori školka tedy není
o tom, že dítě si dělá, co chce
a poroučí dospělým?
Ne! V montessori školkách
a školách sice panuje svoboda, ale
zároveň řád. A v tom je tato metoda úžasná. Děti cítí, že jim důvěřujeme, dáváme jim možnost volby,
a to je podvědomě vede k tomu,
aby se chovaly zodpovědně. Vedeme je také ke vzájemné toleranci
a spolupráci. Té se učí mimo jiné
díky tomu, že třídy jsou věkově

Pokud se chcete o Montessori pedagogice dozvědět něco
více, přijďte na den otevřených dveří, který se koná 7. června
od 14 do 17 hodin. Přijít můžete i s dětmi. Centrum Soﬁe
najdete v Říčanech, Žižkova 12, tel.: 773 220 281, e-mail:
info@centrumsoﬁe.cz, www.centrum-soﬁe.cz

smíšené. Ale v žádném případě
nechci, aby to vypadalo, že v montessori školce panuje jen harmonie
a tvůrčí klid. K nám chodí úplně
normální děti, které někdy pěkně zkoušejí, co vydržíme. My si
ovšem autoritu udržet umíme ☺.
Děti v předškolním věku seznamujete s informacemi, které se
učí až ve škole. Probíráte s nimi
základy přírodovědy, zeměpisu
nebo matematiky. Takže děti
například ví, kde leží Afrika,
jak funguje trávicí ústrojí
člověka a umějí počítat. Není to
předčasné?
Všechno je naprosto přirozené.
S dětmi si povídáme např. o zeměkouli a vhodnými pomůckami
a názornými příklady jim dokážeme vysvětlit základní poznatky. Je
neuvěřitelné, jak to děti baví a co
všechno si dokáží zapamatovat. Je
dokázáno, že děti přibližně do šes-

ŠANCE MONTESSORI
Pro předškoláky a jejich rodiče je připraven zajímavý projekt- Šance
pro Vaše dítě. Zájemci se mohou přihlásit v Centru Soﬁe a pokud
budou vybráni, mohou navštěvovat zcela zdarma předškolní
přípravu vedenou podle Montessori pedagogiky. Rozhodně se
nebudou nudit děti, ani rodiče. Více informací o tomto projektu
schváleném a garantovaném Ministerstvem školství České
republiky najdete na adrese: http://www.sance-montessori.cz

ti let nasávají všechno kolem sebe
jako houba. Potom začnou přijímat
nové poznatky jiným způsobem
– začnou se učit systematicky, pomocí vůle. Mnoho věcí, které se
naučí v tomto raném věku, jim pak
pomůže dobře zvládat školu. A zase
platí – pokud by je to nebavilo, nic
nevnucujeme.
V Centru Soﬁe pracujete i se
speciálními pomůckami…
Hodně pracujeme s různými podnětnými a speciálně vyvinutými
pomůckami a materiály. Pro laika
se mohou zdát pouhými stavebnicemi, skládačkami nebo puzzlemi.
Většina těchto pomůcek obsahuje
kontrolní prvky, které dítěti cestou
pokusu a omylu pomohou uvědomit si případnou vlastní chybu bez
vlivu učitele nebo jiných dětí. Děti
jsou tak schopné řešit problémy samostatně, což buduje jejich sebedůvěru a analytické myšlení. Děti se

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM:
18. – 22. 7. 2011
– Týden s cestovateli
25. – 29. 7. 2011 – Týden s indiány
1. – 5. 8. 2011 – Týden s divadlem
Cena za týdenní program
od 8 do 12.30 hod. 2.000 Kč,
od 8 do 16.30 hod. 2.500 Kč.
Připraven je bohatý program,
strava, výlety.
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SIMPLY CLEVER

Život v kraji

450 lidí dostalo Mukařovskou kecku
Mukařov – Místní TJ Sokol uspořádala již
35. ročník oblíbeného pochodu Mukařovská
kecka. I letos si účastníci mohli vybrat ze tří
tras – 7, 15 a 25 km. Účast byla jako tradičně
vysoká – přišlo na 450 lidí všech věkových kategorií. „Máme radost, že se zúčastňuje i hodně
dětí, které by třeba jinak seděly doma u počí-

tače,“ říká starosta TJ Sokol Mukařov Zdeněk
Týce. „Účastníci i letos dostávali za absolvování trasy diplom a krásnou keramickou botičku.
Zdarma bylo zajištěné i pití, koláčky a opékání
buřtíků. Zdaleka tedy nejde o výdělečnou akci.
Bez ﬁnančního přispění obecního úřadu a také bez nadšení všech organizátorů bychom ji
uspořádat nemohli. Na přípravě a zdárném průběhu se podílí kolem třiceti lidí – musí se dovést občerstvení, označit trasy, napsat diplomy,
vytisknout popisy tras a mapky, zajistit službu
na kontrolách.
Musíme být také připravení poskytnout první pomoc, kdyby se něco stalo, ale naštěstí se
vždycky jen lepily puchýře. Také musíme sledovat, zda-li všichni účastníci dorazili v pořádku. Párkrát se nám stalo, že někteří lidé se z lesa
nevrátili, ale naštěstí ne kvůli úrazu, ale protože
cestou natreﬁli na hospodu,“ dodává s úsměvem Zdeněk Týce.

Magická výbava
Magická cena
ŠKODA Fabia Magic.

Výtěžek z plesu hasičů
v roce 1931 činil 704 Kčs
Mukařov – Sbor dobrovolných hasičů v Mukařově oslavil 80. výročí svého založení a bylo
se na co dívat. „Členové sboru si řekli, že když
už slavit, tak pořádně, protože máme být na co
hrdí,“ sdělil nám velitel Michal Pokorný.
Oslavy začaly dopolední soutěží v požárním
sportu okrsku č. 5 Mukařovsko. Na místním
fotbalovém hřišti se sešlo 140 soutěžících,
což představuje celkem 20 družstev. Mukařovští hasiči dokázali, že jsou nejen schopnými
organizátory, ale umí i vyhrávat. V kategorii
Muži starší i Muži mladší obsadili první místo. Tečku za sportovním kláním udělala exhibice družstva „Žen po 20 letech“. „Bylo to
překvapení a chodily jsme tajně trénovat - do
hospody. Ale to nikomu neříkejte,“ prozradila se smíchem jedna z dam ze „staré gardy“
paní Zdeňka Březinová. „Ačkoliv jsme ženské
od padesáti do pětašedesáti let a závody jsme

samozřejmě pojaly jako legraci, nepředvedly
jsme špatný výkon.“
Nedílnou součástí oslav byla slavnostní výroční valná hromada, na které poslední dva starostové sboru František a Michal Pokorní připomněli bohatou historii hasičů v Mukařově.
Například první ﬁnanční výtěžek z plesu hasičů
v roce 1931 činil 704 Kčs, první zásah proběhl
Družstvo žen
v roce 1976

6. ledna 1932 v Tehově, první ruční čtyřkolová
stříkačka stála úctyhodných 16 320 Kčs a výstavba původní požární zbrojnice byla zahájena
23. 5. 1938.
„Úctyhodných 80 let činnosti by nebylo možné bez nadšení a podpory členů sboru. Některá
období nebyla jednoduchá, ale i ta byla úspěšně
překonána. V současné době patří SDH Mukařov k úspěšným sborům v České republice.
Děkujeme všem, kteří mukařovské hasiče podporují a váží si jejich práce,“ uzavřel Michal
Pokorný.

Ilustraní foto

ŠKODA Fabia Magic již od 229 900 K.
Vykouzlili jsme pro Vás ideální vËz s výbavou, která má vše, co potºebujete.

Snímek
z roku 1946

• Klimatizace
• Rádio
• Centrální zamykání
• Kola z lehké slitiny
• Prodloužená 4letá záruka
Verze Combi za pºíplatek pouze 10 000 K. Více na www.skoda-auto.cz. A navíc akní úvr od ŠkoFINu bez navýšení.

Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Fabia Magic: 5,5–5,9 l/100 km a 128–139 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozË ŠKODA:
Družstvo žen
v roce 2011
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TUkas a.s. Praha
K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10
Tel.: 267 229 310, 606 688 232
E-mail: skoda@tukas.cz
www.tukas.cz

TUkas a.s. Beroun
Na Parkán 367, 266 01 Beroun
Tel.: 311 653 041, 724 167 408
E-mail: skoda.beroun@tukas.cz
www.tukas.cz

PR prezentace

Školička funguje
celé prázdniny

Vítejte u specialisty
na prodej dřeva

Útulná Školička Hlubočinka se těší na
své malé žáčky, které mohou rodiče
zaregistrovat již nyní! Toto profesionální
soukromé zařízení přijímá děti již od
18 měsíců a garantuje odbornou péči
s důrazem na individuální přístup.

Sháníte kvalitní dřevo na topení do kamen nebo na ohníček?
Máte chuť postavit na zahradě novou pergolu, opravit plot
nebo vybudovat dřevěnou terasu? V každém případě se obraťte
na společnost EUROPALIVO, která se specializuje na výrobu
a prodej kvalitního krbového a stavebního dřeva.

„Do každé třídy budeme přijímat maximálně osm dětí, o které se bude starat jedna „teta“.
Chceme, aby každé dítě mělo
dostatečnou péči a vládla zde
příjemná, rodinná atmosféra,“
říká paní ředitelka Monika Francová. „S dětmi budeme pracovat
podle programu „Step by step
– Začít spolu“. Každý den nás
čeká cvičení, hraní, aktivity cílené na získávání nových dovedností a vědomostí, zpívaní podle

vat celé
Školička bude fungo
všechny
pro
íc
nav
prázdniny a
A!
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SL
50%
tí
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i
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piana. Každý pátek si pak budeme
vyprávět, co jsme během týdne
zažili a dokázali a seznámíme se
s programem na další týden. V případě zájmu se děti mohou přihlásit
do kroužků angličtiny, plavání, minitenisu, minigolfu a také budeme
jezdit do solné jeskyně a v zimě na
hory. Od září je domluvená spolupráce s logopedkou, která naše
děti naučí správně vyslovovat.
Školka je otevřená od 8 do 18
hodin. V případě zájmu zajistíme

i delší hlídání. Příjemnou službou
pro rodiče je dovoz i odvoz dětí
školičkovým velkým autem,“ upozornila paní ředitelka.
Školička je nově, útulně vybavená a splňuje všechny hygienické předpisy. Nechybějí ani nová,
pohodlná lehátka na spaní. Svačiny se připravují přímo ve školce
a obědy se dováží z nedaleké ZŠ
v Kamenici. Školka má k dispozici zahradu s houpačkami a velkou
trampolínou.

Během prázdnin je připraven
pro žáčky prvních i druhých tříd
speciální kroužek splývavého
čtení podle metody Sfumato.
Tato metoda pomůže všem
dětem, které mají problémy
se čtením (je vhodná i pro
dyslektiky a dysgraﬁky).
Navíc rodičům odpadne starost,
jak děti během prázdnin
smysluplně zaměstnat.
Kontakt: Hlubočina 816,
tel.: 724 838 418,
e-mail: info@skolka-jesle.cz,
www.skolka-jesle.cz
inzerce

Modrá pyramida
s výhodami přímo u vás!
Moudré spoření se zhodnocením vašich peněz 4 %
Spoření pro děti zdarma
Dostupné půjčky na vylepšení bydlení
Zajištění na penzi
Výhodné kombinace produktů na míru
Bezplatné ﬁnanční poradenství pro místní občany Říčanska
Blíž ke klientům, toto heslo naplňuje Modrá pyramida doslova a do písmene
už více osmnáct let a důkazem je i nově otevřené poradenské centrum
v Říčanech. Denně od 9.00 do 18.00 hodin tu kvaliﬁkovaní ﬁnanční poradci
poskytují komplexní servis týkající se vašich ﬁnancí. Nejen stavebního spoření
a půjček na bydlení, ale místním občanům zdarma poradí, jak nejlépe pojistit
sebe a svou nemovitost, jak spořit pro děti nebo jak se zajistit na stáří.
Vše přesně podle přání a ﬁnančních potřeb a možností každého zájemce.
A komu by se nehodila návštěva v poradenském centru, ten se může domluvit
na individuální schůzce třeba u vás doma.
Modrá pyramida nyní rozšířila nabídku svých produktů a služeb, ale rozšiřuje
i týmy svých poradců, aby mohla poskytovat ten nejkvalitnější servis svým
stávajícím i novým klientům. Ale dejme slovo oblastnímu řediteli Vladimíru
Šafránkovi: „Mnozí si myslí, že stavební spoření už není tak výhodné, ale
není to pravda. Státní podpora 2000 korun přece není málo a k tomu úročení
od spořitelny. Vždyť Modrá pyramida vám při uzavření Moudrého spoření
garantuje úrok 4 % na peníze, které naspoříte v prvním roce. Takové bezpečné
zvýhodnění jen těžko jinde najdete. A co víc. Stavební spoření v naší oblasti
nejvíce využívají v současné době lidé na rekonstrukce bytů a domků,
především koupelen nebo kuchyní, ale také výměny oken, zateplení fasád
atd. Tady se částky pohybuji kolem 100 tisíc korun a jejich splácení skutečně
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KDO NAVŠTÍVÍ PORADENSKÉ
CENTRUM MODRÉ PYRAMIDY
V ŘÍČANECH DO KONCE
ČERVNA S TÍMTO OBRÁZKEM,
ZÍSKÁ OD NÁS DÁREK.

rodinné rozpočty příliš neztíží. Ti, kteří objevili výhodnost stavebního spoření
s Modrou pyramidou už dříve, se mohou pustit i do koupě bytu nebo domu.
Pro ně má Modrá pyramida také připravenu výhodnou nabídku v podobě
Hypoúvěru. Na co ale dávají lidé největší důraz, je pojištění peněz, zázemí
silné banky a úročení úspor vyšší než nabízí běžný nebo termínovaný účet
a to všechno Modrá pyramida zaručuje.“
Zdá se vám to výhodné, ale složité? Žádné obavy, když se setkáte s rodinným
ﬁnančním poradcem Modré pyramidy, všechno vám vysvětlí, spočítá a budete
překvapeni, jak rychle si můžete splnit svá přání. Ten, kdo by měl zájem stát
se ﬁnančním poradcem, osobně si řídit svůj čas i peníze, může se přihlásit do
výběrového řízení. Domluvit si schůzku je tak snadné, zajdete do kanceláře
přímo v Říčanech nebo se domluvíte na níže uvedených kontaktech.

KONTAKTY:
Modrá pyramida, oblastní zastoupení Praha východ
Ing. Vladimír Šafránek, ředitel oblasti
Vladimir.safranek@mpss.cz, +420 606 269 224
17. listopadu 216/29, 25101 Říčany

Co všechno nabízí společnost
Europalivo jsme se zeptali majitele pana Škopána.
„Co se týče dřeva na topení, nabízíme ho v základních délkách 25
a 33 cm popřípadě i v jiných rozměrech podle přání zákazníka, dále dřevo upravujeme na špalky o průměru
8-12 cm, čímž dosahujeme dlouhé
doby hoření a zároveň snadné manipulace. Fyzikální vlastnosti dřeva
jsou velice důležitým kritériem při
výběru vhodného paliva pro váš krb
či kamna. Z tohoto důvodu využíváme při výrobě zejména dřeviny
4 až 5 tvrdostní třídy, tedy buk, dub,
habr, jasan a břízu. Ty se vyznačují
kultivovaným a dlouhým hořením
a vysokou výhřevností. Zákazníkům nabízíme možnost dřevo si
u nás zarezervovat už nyní za výhodné letní ceny a do zimy u nás
uskladnit.
Co jsou to biobrikety a peletky?
Tyto produkty se vyrábějí lisováním odpadního dřeva (suchých pilin
a hoblin) bez jakéhokoliv pojiva pod
vysokým tlakem. Za kvalitní peletky a brikety považujeme vyráběné
z měkkého dřeva bez kůry, tzv. bílé
varianty. Tmavé obsahují i kůru.
Takto zpracované dřevo na topení
je velice výhodné, protože má minimální vlhkost (jen 9%) a spalováním
vzniká minimum popela. ObdobSpolečnost nabízí i velký
výběr stavebního dřeva
– prkna, palubky, krovy,
trámy, a také OSB desky,
MFP panely a durelis desky
– jedná se o konstrukční
mikroštěpkovou desku
určenou k nosným účelům
s třískami rozloženými
všemi směry ve třech
vrstvách. Tato technologie
výroby zaručuje výborné
pevnostní vlastnosti a deska
také vyniká velmi kvalitní
povrchovou úpravou.

Objednejte si dřevo,
biobrikety nebo peletky
na topení už nyní – a to
za velice výhodné ceny!
Stačí zaplatit jen zálohovou
fakturu a zbytek zvýhodněné
„letní ceny“ doplatit v zimě.
Do vzdálenosti 30 km
od Říčan je doprava
krbového dřeva zdarma.

Obložení
bazénu z proﬁlů
Grenadeck

ně jsou vyráběny pelety ze slámy
a různých biologických odpadů,
jako je řepková sláma, makovina,
cukrovarnické řízky a rašelina.
Naštěstí už máme topnou sezónu
za sebou a můžeme přemýšlet,
co hezkého si vybudujeme na
zahrádkách…
Nabízíme například Grenadeck
– unikátní systém pro venkovní
plochy, vhodný zejména na terasy,
balkóny, prostory kolem bazénů, do
zahrad, jako obložení domů, rošty
do koupelen a saun nebo jako podlaha například do vinného sklípku.
Obsahuje 60% dřevěných pilin.
Velmi kvalitně nahrazuje exotická
dřeva, a přitom nemá žádné růstové defekty jako suky nebo otvory
po hmyzu. Neklouže, neztrácí barevnost jako dřevo a jednoduše se
čistí. Podlahový proﬁl Grenadeck
se vyrábíme v 5 módních odstínech
– hnědé, pískové, šedé, červenohnědé a oranžové. Zákazník se může
rozhodnout i pro materiál WPC,
který se pyšní stejnými vlastnostmi
- skládá se ze 70% dřevěných pilin
a cca 30% plastových polymetrů.
Zákazníkům bych také doporučil

bezúdržbové plotové dílce, které se
vyrábějí v různých barvách z dřevěných vláken (60%) a polypropylenu. Výhodou je dlouhá životnost,
záruka 10 let, snadná montáž, stálá
barevnost, naprostá bezúdržbovost
– není nutné natírat ani konzervovat a v neposlední řadě hezký estetický vzhled. Využití je od plotů
až po pergoly, vrata, zástěny nebo
ohradníky.
Pokud se zákazník rozhodne
postavit pergolu a nemá jasnou
představu, jak by měla vypadat,
dokážete poradit?
Určitě! Zákazník může přijít buď
s hotovým návrhem nebo ho vytvoříme společně až u nás. Promyslíme všechny detaily, spočítáme
spotřebu dřeva a uděláme cenovou
kalkulaci. To vše nezávazně, bez
poplatků. Zákazník si od nás může
odvést nejen vysoce kvalitní a vyschlé dřevo, ale i veškerý nátěrový
a ochranný materiál. V případě zájmu provádíme i odbornou montáž
pergoly na místě.

Firma nabízí možnost
zpracování dřeva přímo
u zákazníka na místě. Vaše
dřevo nařežeme, naštípeme
a vyskládáme na domluvené
místo. Při zpracování většího
množství dřeva u zákazníka
dřevo dovezeme v kulatině
a poté zpracujeme na místě.
Prodejní sklad Všechromy
Hala 1 dálnice D1 Exit 15,
otevírací doba:
Po-Pá: 7 až 17 hod.,
So: 8 až 12 hod.,
tel.: 774 505 111,
774 605 111, 312 310 773,
www.europalivo.cz
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U jednoho stolu

ZPRÁVY
Z OLIVOVNY

Krásné zeleninové záhony
a výstava bylinek
Průhonice – Přijměte pozvání do Dendrologické zahrady v Průhonicích, kde
se koná tradiční výstava zeleniny, jejíž
pěstování se v posledních letech posouvá z čistě produkční i do estetické sféry.
Návštěvníci se zde mohou seznámit nejen
s novými kultivary, ale také s trendy estetického uspořádání zeleninových záhonů.
„Letos se nabídka vystavovaných rostlin
rozšíří i o přehled kořeninových bylinek
užívaných v gastronomii,“ prozrazuje
Ing. Marta Černá. „První skupinou jsou
bylinky přidávané do polévek. Doplňují
v nich nejen chuť a vůni, ale obohacují je
i o éterické oleje, vitamíny C, B, karoten,
vápník, draslík, fosfor a železo. Většinu
z nich notoricky znáte. Jedná se například o kmín, majoránku, petržel zahradní,
libeček, pažitku pobřežní, ale třeba také
méně známou pažitku čínskou mající výraznější česnekové aroma. Druhou skupinou jsou bylinky používané při přípravě
různých druhů mas. Na výstavě mimo
jiné uvidíte tymián, rozmarýn, bazalku,
koriandr, saturejku jednoletou i víceletou.
Pro větší zahradnickou pestrost nabízíme
větší zastoupení kultivarů u šalvějí s různě barevnými listy. Zajímavou zvláštností
této skupiny je Salsola komarovii „Osaka“, tradiční japonské kuchyňské koření
s podlouhlými křehkými zelenými listy
s lehce slanou chutí, jež se používá například při přípravě sushi.
Třetí skupinou jsou bylinky užívané do
salátů. Patří sem určitě pažitka, pažitka
čínská, petržel, kerblík, estragon a bazalka – těch nabízíme opět více kultivarů.
Nakládaná zelenina je v našich domácnostech jistě nepostradatelnou součástí,
věnovali jsme jí proto čtvrtou skupinu.
Dozvíte, jaké bylinky lze k čemu požít.
Další skupina zahrnuje bylinky užívané
při přípravě dortů a likérů. Seznámíte se
s kultivary vyšlechtěných pro užití do
sladkých jídel a nápojů. Je to například
máta peprná „Chocolate“, vonící po čokoládě. Dále pak šalvěj sličná, která voní
po zralých melounech či šalvěj anasová.
U bazalek jsou to pak kultivary s vůní
připomínající perníkové koření, citrón, či
skořicové aroma.
Poslední skupina není příliš obsáhlá,
o to je však zajímavější. Jsou to rostliny
které můžeme použít jako sladidla. Stévie sladká je rostlina pocházející z Jižní
Ameriky obsahující sladidlo steviosid necukerné povahy až 300x sladší než cukr.
Je vhodná pro diabetiky, ale i na redukční
diety, protože má nulovou kalorickou hodnotu. S lístky a natí se běžně sladí tak, že
se přelijí horkou vodou a používá se výluh, který přidáte do kávy, čaje či do peče-
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ného moučníku. Lípie sladká pocházející
ze Střední Ameriky, je sice 1000× sladší
než cukr, ale pro mírně kafrovou příchuť
ji nemůžeme používat místo cukru všude.
Hodí se do ovocných salátů, na ochucení
čajů a jiných nápojů nebo její lístky můžeme konzumovat přímo jako zajímavou
cukrovinku,“ uzavřela Ing. Marta Černá.
Dekorativní zeleninový záhon doplněný přehlídkou kořeninových bylinek najdete v Dendrologické zahradě po celou
sezónu. Prodej aromatických bylinek se
bude konat od 7. 6. do 19. 6. 2011 v prodejně Dendrologické zahrady. Další informace o Dendrologické zahradě najdete na www.dendrologickázahrada.cz .
inzerce

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 İ 250 84 İ tel. 323 605 313-6 İ www.ﬁat-krenice.cz
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 Zaměstnancům Olivovy dětské léčebny, o.p.s., představila 11. 5. 2011 ředitelka Mgr. Zdeňka Provazníková spolu
se správní radou nového primáře léčebny, kterým je od 1. 6. 2011 MUDr. Petr
Koťátko, pediatr a pneumolog z Kliniky
dětského a dorostového lékařství VFN
a 1.LF UK v Praze, v ulici Ke Karlovu.
 Nový odborný zástupce léčebny vybírá
s vedením léčebny lékařský tým, ve kterém dochází k zásadní obnově. Lékařům,
kteří z Olivovny odcházejí, patří za jejich
práci poděkování. Potřebné změny souvisejí s koncepcí rozvoje léčebny. Cílem
je užší kontakt s odbornými pracovišti,
kde se děti léčí. Další pediatr a neurolog
ze stejné kliniky, MUDr. Petr Klement,
PhDr., bude mít zájem o umístění neurologických pacientů a je nasnadě, že
rodičům s dětmi bude těmito odborníky
v Olivovně nabízena i ambulantní a poradenská péče. Navýšením kvality léčebné
a rehabilitační péče Olivovna potvrzuje
svoje směřování. V koncepčních změnách postupuje Olivova dětská léčebna,
o.p.s., spolu s majitelem nemovitosti
Hlavním městem Prahou a svými zakladateli - Olivovou nadací a panem Josefem Srbem. Areál léčebny bude nadále
otevřen pacientům a klientům s diagnózami dětské obezity a nemocemi pohybového ústrojí. Nebudou chybět také klienti sociálního programu, který odpovídá
záměrům, pro které byla Olivovna před
115 lety postavena.
 Akademický malíř Miloslav Slavík
převzal do opravy a údržby obraz Madony obklopené dětmi, jak je malířem
Emanuelem Dítětem nazván obraz z oltáře Olivovy dětské léčebny. Dosud obraz
nebyl restaurován, malován byl v roce
1895. Přesto, že se nejedná o zapsanou
památku, jde o významné a kvalitní dílo
ﬁgurální malby konce 19. století. Pro věž
léčebny se odlévá v pasovském zvonařství Perner zvon, který je kopií originálu
odvezeném nacisty v roce 1942. V průběhu jsou i další opravy, které ﬁnancuje
Olivova
nadace,
jež získala loni
na podzim grant
z Programu
rozvoje venkova
ve výzvě MAS
Říčansko.

zal. 1896

Festival věnovaný dětem
11. a 12.června
Olivova nadace ve spolupráci
s Olivovou léčebnou, MAS Říčansko, městem Říčany a měsíčníkem Zápraží
pořádá

Dva dny plné hudby, her, soutěží, zábavy i příjemného odpočinku
v krásném prostředí parku Olivovny v Říčanech.
Festival, jehož výtěžek bude věnován prostřednictvím Olivovy nadace dětem
se zdravotními a sociálními problémy podpoří svým vystoupením známí
zpěváci i hudební skupiny.
Sobotní odpoledne zahájí ve 13:00 hod
Michal David
dále vystoupí

5Angels
Felix Slováček
Vlasta Horváth
Daniel Kvasnička, farář
Mário Bihári a Bachtale Apsa
The Cell
Blue Ground
a další
Akci budou moderovat: Jiří Holoubek a Nikol Moravcová
Na festivalu se představí jako prodejci nejen neziskové organizace, ale i profesionální řemeslníci a umělci. Pro děti bude
k dispozici skákací hrad a další atrakce, divadlo, soutěže a hry, dospělí si mohou pod vedením profesionální lektorky Venduly
Kořínkové zacvičit zumbu doprovázenou divokými rytmy. Dále se můžete těšit na ukázky Taekwonda, breakdance a další.
Dětské návštěvníky jistě potěší možnost navštívit pohádkovou říši a osobně se setkat s lesními vílami, vodníkem nebo ježibabou.
V sobotu dopoledne bude slavnostně vysvěcen nový zvon kaple Olivovny, v neděli v 10 hodin proběhne v kapli služba
kazatele Bronislava Matulíka a koncert smíšeného pěveckého sboru pod vedením kantora Tomáše Najbrta.
Svou účastí můžete nejen potěšit sebe i své rodiny, ale přispět i dobré věci.

www.zumbafitness.cz

DĚTI VYRÁBĚLY MASKY
Říčany – Na říčanském koupališti Marvánek se uskutečnil druhý ročník akce
„Poznej svoji MASku“, který pořádala
MAS Říčansko v rámci Mezinárodního
dne rodiny. Pro děti i dospěláky byl připravený bohatý program – chůze na chůdách, plavba loďkou, jízda na koni, ukázka
hasičského vozu a také ochutnávka výborného sýrového fondue. Děti také vyráběly
nápadité masky, které budou vystavené
v Olivovně. Na závěr se uskutečnilo opékání buřtíků a losovala se bohatá tombola
– každý, kdo si koupil lístek, něco milého
vyhrál. Vydařenou akci podpořilo město
Říčany a mnoho dalších sponzorů.
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Zatočte s mšicemi,
plevelem a se slimáky

Vezměte si nůžky
a určitě přijďte
Zapište si do kalendáře datum 4. a 5. června!
Tyto dny se totiž koná slavnostní otevření
HOTELU ZÁMEK BERCHTOLD v Kunicích a pro
návštěvníky je připraven opravdu bohatý program.

V zahradnictví Alfík
v Louňovicích vám
poradí spoustu tipů,
co pro svoji zahrádku
udělat v červnu.

Červnová nabídka
zahradnictví Alfík:
Co ještě můžeme pro zahrádku
v červnu udělat?
Červen je důležitý i pro boj proti
škůdcům a nejrůznějším chorobám.
Zákazníkům doporučuji například
Sprej proti škůdcům od ﬁrmy Neudorf, který je vyroben na přírodní
bázi a je tudíž netoxický. Je účinný
proti sviluškám, mšicím, červům,
stítěnkám. Alfík nabízí i další eko-

logické výrobky od ﬁrmy Neudorf,
a to Přípravek proti plevelům, proti
Americkému padlí a také proti slimákům. Stačí, abyste granulky nasypali
na zem a slimáci neodolají a pustí se
do nich. Za chvíli po nich zbude jen
loužička, která navíc pohnojí zahradu. U Alfíka si vyberete i extra silné
přípravky proti mšicím, a také třeba
proti vosám a mravencům.

Uzenému pstruhu neodoláte
V zahradnictví Alfík najdete malé sádky, kde jsou
k dostání třebonští kapříci, pstruzi, amuři, candáti
i štiky. Zaručeně čerstvé ryby, které nejsou cítit
„bahnem“, vám na přání zabijí a očistí. Takto
připravené ryby pak stačí jen dát na pekáč, posolit
a s trochou másla upéct v troubě nebo připravit
na grilu. Velice žádaní jsou také uzení pstruzi, na
jejichž přípravu dohlíží sám pan Alfery. „Ryby udím
na bukovém nebo švestkovém dřevě pěkně pomalu
chladným kouřem. Výsledek stojí za to a určitě přijďte
ochutnat,“ pozval pan Alfery všechny milovníky dobrého jídla. Pstruzi se udí během pátku
a v prodeji jsou v sobotu. Po telefonické domluvě lze objednat větší množství ryb.

Pokud
milujete
růže…
Do módy opět
přicházejí
tradiční
staroanglické
růže, které
se vyznačují
velkými,
vícelístkovými
květy a také
opojnou vůní.
Přijďte si vybrat!

 Vybrat si můžete z mnoha druhů
trav, které jsou nenáročné a velice
dekorativní. K dostání jsou již
zastřižené a připravené k růstu.
 Zakrslý bambus – tato zajímavá
dřevina dorůstá pouze do 80 cm.
 V prodeji je velký výběr trvalek
– například hořce, astřičky,
lupiny a další. U Alfíka vám
poradí vhodnou skladbu druhů,
aby kvetly postupně a dělaly vám
radost co nejdéle.
 Koupit můžete i vzrostlé a dobře
prokořeněné Japonské javory,
které obrůstají nádhernými
červenými a zlatými listy. I když
také neodolaly letošním jarním
mrazům, už nasazují nové pupeny.
 Moruše vám během června
a července začne rodit výborné
jedlé plody.
Zahradnictví Alfík najdete
v Louňovicích u silnice
Kutnohorská (na první hrázi).
Otevírací doba: po-so:
9 až 17 hod., ne: 9 až 12 hod.,
tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Nová tělocvična
a multimediální učebna
Mirošovice – V říjnu loňského
roku byla zahájena rekonstrukce
základní a mateřské školy v Mirošovicích. Ukončení je plánováno na 1. září, takže žáci se po
prázdninách budou učit v novém
prostředí. Tento projekt za 22 miliónů korun bude z 50% podpořen
prostředky z Regionálního operačního programu (ROP) pro Střední
Čechy Rozvoj venkova, druhých
50% tvoří vlastní zdroje obce Mirošovice. Generálním zhotovite-
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lem díla se stala benešovská ﬁrma
Sládek Group.
„Budovy základní a mateřské
školy ze 70. let projdou kompletní
rekonstrukcí,“ uvedl starosta Mirošovic MUDr. Tomáš Zvěřina.
„Dojde k výměně střešních krytin včetně komínu, modernizaci
topného systému a sociálních
zařízení, vytvoří se bezbariérový
výtahový vstup a objekty dostanou novou, zateplenou fasádu.
Speciﬁckým cílem projektu je

výstavba nové tělocvičné haly
(rozměr 26 x 14 m, hrací povrch
Taraﬂex) a multimediální učebny (12 počítačových sestav, data
projektor, interaktivní tabule, aj.).

Zvláště z nové tělocvičny máme
obrovskou radost, protože ta ve
škole citelně chyběla a děti musely v zimních měsících cvičit ve
třídách mezi lavicemi.“

PR prezentace

„I v červnu je na zahrádkách dost
práce. Každému zákazníkovi rádi
doporučíme, jak postupovat v péči
o okrasnou zahradu i v pěstování
zeleniny,“ říká majitel zahradnictví
Petr Alfery. „V červnu především
zastřiháváme jarní rostliny po odkvětu. Podpoříme tak tvorbu květních pupenů na příští rok a zabráníme vytvoření semen. Červen je
vhodný i pro nákup nejrůznějších
keřů a stromků pěstovaných v kontejnerech, které jsou v této době
v plné kondici a zákazníci si mohou vybrat nejlepší a nejodolnější
kusy. Nabídku průběžně doplňujeme každý týden a pro naše zákazníky sháníme jen to nejlepší,“ usmívá
se Petr Alfery.

„V sobotu i neděli začínáme
od deseti hodin. Po oba dny bude
probíhat dětský den plný zábavných soutěží a her, a dáreček si
odnese opravdu každý,“ informuje
ředitel Hotelu zámek Berchtold
JUDr. Václav Růžička. „A to není
všechno! Návštěvníci se navíc mohou těšit na výstavu veteránů, na
které se předvedou unikátní modely automobilů i motocyklů ve 2 kategoriích (vyrobeno do roku 1950
a od roku 1950). Tato výstava má
vždy velký úspěch a i letos bude
rozhodně co obdivovat.“
Slavnostní otevření hotelu se
uskuteční v sobotu po 11. hodině,
kdy patron areálu Antonín Panenka
přestřihne spolu se všemi dětskými
návštěvníky 100 metrů dlouhou pásku. Pokud chcete být u této slavnost-

ní chvíle, určitě neváhejte, doneste si
nůžky a společně se pokuste vytvořit
rekord v největším počtu „pásku stříhajících dětí“.
„Přijďte s námi oslavovat, areál
Hotelu zámek BERCHTOLD je otevřen pro každého,“ srdečně zve návštěvníky JUDr. Václav Růžička.
Hotel je umístěn v překrásné
přírodě a je obklopen nádherným
parkem, který je plný zajímavostí.
Dokonale zrenovovaný interiér nabízí ubytování v 16 pokojích. Dva
z nich jsou speciálně připraveny
pro novomanžele, ostatní pokoje
nabízejí útulné ubytování pro rodiny s dětmi. Hotel je bezbariérový
s výtahem a pokojem pro invalidy.
Jeden ze sálů lze využít na pořádání společenských události, jako
jsou plesy, soukromé oslavy, kon-

certy, výstavy, svatby
a jiné nevšední příležitosti. Recepce Druhý sál
je vybaven konferenční
technikou a je plně připraven pro ﬁremní akce.
Naprostou pohodu a relaxaci lze
zažít ve wellness centru vybaveném
hydromasážními vanami, masážními lůžky a řadou služeb. Součástí
hotelu je i restaurace s názvem
Kouzelná zahrada, která je zaměřena na lokální a italskou kuchyni
a během teplejších měsíců otevírá
nádvoří a přilehlý park k příjemnému zahradnímu stolování. Rozličné

gastronomické akce připravují kuchaři s osobním nasazením. Velký
výběr nápojů nabízí zámecký bar
nebo sport bar. V areálu hotelu
v zámeckém parku navíc najdete Dětský ráj s pohádkovou zemí
a stálou expozicí miniatur českých
hradů a zámků. A také moderní
sportovní areál na tenis, golf, fotbal
a další sportovní vyžití.

Vyberte si správného kominíka
Velká medializace nového Nařízení vlády o podmínkách bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv upozornila
na povinnost pravidelné kontrolory a čištění komínů. „Tím přilákala
spoustu nepoctivých kominíkům,
kteří si narychlo zajistili živnostenský list a jde jim jen o rychlý
zisk,“ říká jednatel a zakladatel
ﬁrmy Kominictví PECHLÁT s.r.o.
pan Josef Pechlát.
„V praxi to funguje většinou
tak, že tito „kominíci“ sami bez
předchozího vyzvání obcházejí
domy jako za dřívějších let a nabízejí své služby, které jsou v mnoha
případech nekvalitní,“ prozrazuje
jeho syn Michal Pechlát, který je
rovněž jednatelem ﬁrmy Kominictví PECHLÁT „Sice se mohou
prokázat živnostenským oprávněním v oboru kominictví, ale nemají potřebné vzdělání v oboru, ani
praxi, a tak mohou napáchat více
škody než užitku. Společenstvo
kominíků ČR, jehož je naše ﬁrma
členem, zaznamenalo již mnoho
takových případů, kdy byla odvedena nekvalitní práce.

Kominictví PECHLÁT, s.r.o., Široká 241, Říčany, tel.: 323 603 444,
777 21 23 21, e-mail: info@pechlat.cz, www.pechlat.cz

Kromě toho, že může dojít k přehlédnutí závady, zde hrozí i další
věc. Ze zákona máme povinnost
vypracovat „Zprávu o kontrole
a čištění spalinové cesty“. Ta musí
obsahovat určité náležitosti a bohužel jsem i já sám viděl zprávy,
které naprosto nevyhovovaly. Sice
byly napsány na správném formuláři, ale byly špatně a neodborně
vyplněny. Kdyby došlo k požáru
a vyžadovali byste náhradu škody
od pojišťovny, tak by vám takový
doklad o kontrole spalinové cesty
nemusela pojišťovna vůbec uznat.
Proto bych chtěl doporučit všem
spoluobčanům, aby výběru svého

kominíka věnovali náležitou péči
a danou ﬁrmu řádně prověřili. Zjistěte si, jakou má ﬁrma tradici, zda
má živnostenské oprávnění v oboru kominictví, platné pojištění
odpovědnosti za způsobenou škodu alespoň od výše hodnoty vaší
nemovitosti a řádné sídlo abyste
se v případě reklamace měli kam
obrátit. Vždyť jde o hodně – o váš
majetek a vaši bezpečnost,“ uzavřel pan Josef Pechlát
inzerce

MAS Říčansko

PR prezentace

ZA POKLADY VENKOVA Psáry v regionu Říčanska
První květnovou sobotu
byly slavnostně otevřeny
pěší stezky mezi Říčanskem
a Pošembeřím. Bohatý
doprovodný program, setkání
s postavami historie našich
regionů a množství zábavných
zastavení, přilákal stovky
návštěvníků. „Cesty které
nás spojují“ jsou v provozu
pro místní i turisty. Letáček
s mapou můžete dostat v turistických
infocentrech a v zapojených obcích
Babice, Březí, Dobročovice, Křenice,
Květnice, Sibřina, Sluštice, Stupice ,
Škvorec, Třebohostice a Zlatá, kudy
také cesty vedou.
„Za poklady venkova“ je nový
projekt MAS Říčansko, připravovaný
ve spolupráci s ﬁnskou a litevskou
MAS a českými MAS – Zálabí,
Podlipansko a Krajina srdce. Cílem
projektu je mapování místních
výrobců (katalog) a identiﬁkace
výrobků pro regionální značení
a registrování značky.
A dále festivaly místních produktů
s prezentací regionálních výrobců
a doprovodným kulturním
programem. Ve Finsku proběhne také
soutěž kovářů. Výstupem budou
i zážitkové balíčky pro rodiny
s dětmi, ucelené nabídky zajímavých
míst a turistických služeb zaměřené
na objevování tradic regionu.
Těšíme se na výměnu zkušeností
a tradic mezi národními i zahraničními
partnerskými MAS. Do projektu
budou zapojeny také místní základní
a umělecké školy, chráněné dílny,
mateřská či rodičovská centra,

kluby důchodců, aj. Zorganizují se
řemeslné workshopy, kde budou
kumštýři učit kolegy z oboru, děti
a veřejnost vlastnímu speciﬁckému
stylu řemesla a prezentovat svůj
stát a region. Projekt vedený
na Říčansku Petrou Přílučíkovou
budeme podávat do Programu
rozvoje venkova, výzvy projektů
spolupráce MAS, na konci června
2011. Realizace proběhne od jara do
podzimu rok následující. Tím však
projekt nekončí, v případě zájmu
a možnosti, se mohou festivaly stát
zavedenou tradicí. Kdo by nechtěl
podpořit místní producenty?

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO
Olivova 224/82, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881,
mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu
ŘEDITEL – Vladimír Haš
manager@ricansko.eu
SPOLUPRÁCE
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu
PROJEKTY
Pavlína Filková,
kancelar@ricansko.eu

Kalendář
akcí MAS:

 Výzva MAS
30. 5. do 16.00 ukončení
příjmu žádostí, 11. 6.
9 –15.00, prezentace projektů
a zasedání výběrové komise,
prostory MAS Říčansko,
 13. 6. schválení výběru
programovým výborem
a 20.6. registrace projektů
na SZIF
 Slavnostní otevření muzea
realizovaného z PRV Leader
a hotelu v zámku Berchtold
4. 6. od 11.00, Kunice
– zámek Berchtold
 Olivovy dny – festival
v Olivově dětské léčebně
11. a 12. 6., Říčany
 Diskuzní setkání starostů
obcí s řediteli a zástupci
Základních a Středních
škol nad tématem
„Nedostatečná kapacita škol
na Říčansku“ 16. 6. od 10.00,
Školský odbor,
Komenského nám. Říčany
 Bílý Kámen – slavnostní
otevření odpočinkového
místa revitalizovaného
z PRV Leader
konec června Kunice

MAS Říčansko rozšířilo svou působnost o další katastrální území
– o obec Psáry. A co ji k připojení se Říčansku vedlo? Kromě sympatií
k metodě Leader a Strategickému plánu Říčanska také možnost
dosáhnout na dotační peníze určené pouze (podpořeným) místním
akčním skupinám.
Hlavním cílem metody Leader je spolupráce – aby se představitelé
venkovských oblastí (veřejnost, podnikatelé, spolky, NNO, veřejná
správa) společně zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých
regionů a současně postupovali strategicky společně pro udržitelný
rozvoj venkova.
Základní myšlenkou je postup zdola nahoru (princip: bottom up). Lidé
žijící a působící v oblasti vědí, více než vrcholní úředníci, co jejich
region potřebuje. A dále spolupráce mezi místními aktéry nabízí
přidanou hodnotu – synergický efekt (několikanásobně lepší výsledek
než práce jednotlivců). Jde o společné plánování, vzájemnou
podporu a výměnu informací a dobrých zkušeností z praxe.
Jako zastřešující organizace, která sbírá a poskytuje informace
a funguje jako servis pro partnerství, je právě místní akční skupina
(MAS, MASka). MAS Říčansko působí na území svých (nyní 39) obcí
již od roku 2006. Za dobu svého působení podpořila na padesát
projektů za více než 36 milionů Kč a sdružila čtyřicet pět aktivních
partnerů, kteří pomáhají svému regionu růst.

ZŠ Bezručova Říčany a knihovna
Průhonice novými partnery MAS
S radostí oznamujeme zapojení
ZŠ Bezručova Říčany a občanského
sdružení ČTE, provozovatele veřejné
knihovny v Průhonicích, do místní akční
skupiny Říčansko. Vzájemná spolupráce
na obecně prospěšných aktivitách pro
region, získávání dotací jak pro investiční
projekty tak i akce pro děti a veřejnost
a vzájemná propagace jsou prioritami
partnerství.
Základní škola Bezručova Říčany
má své jedinečné zaměření na hudební
výchovu, výtvarnou výchovu a jazykové
vzdělávání a rozvoj nadaných dětí prvního
stupně. Pro ně je připraven speciální program formou samostatného projektového
vyučování. Na druhém stupni funguje
školní kapela, která má k dispozici vlastní
hudební studio vybavené nahrávacími

prvky, elektronickými hudebními nástroji
a reprodukční technikou. Vybavení školy
moderními komunikačními technologiemi a spolupráce se zahraničními školami
(nyní již v rámci projektu Comenius) je
také jednou z priorit vedení.
Více na www.2zsricany.cz
Knihovna v Průhonicích byla
založena v undergroundových prostorách bytového domu Na Sídlišti III.
Vytváří oázu klidu nejen pro milovníky
dobrého čtení, ale také bude fungovat
jako galerie, klubovna deskových her
a ﬁlmový klub pro děti i dospělé.
I ve spolupráci s MAS má v plánu
připravit semináře a vzdělávací kurzy,
kroužky pro děti a mládež a doprovodné
kulturně-společenské aktivity.
Více na ww.knihovnapruhonice.cz

MAS Říčansko nabízí k pronájmu prostory v areálu
Olivovy dětské léčebny vhodné pro školení, kurzy, ﬁremní
setkání, zasedání apod. K dispozici je moderní dataprojektor, plátno,
ﬂipchart, v přilehlé kuchyňce je možné připravit si občerstvení.
Partnerům a neziskovým organizacím poskytujeme slevu.
 Ceny od 300 Kč/hod.
 Klidné místo pro nerušené jednání.
 Příjemné prostředí a technicky
dobře vybavený sál.
 Možnost stravování přímo v areálu.
 Wiﬁ připojení k internetu zdarma.
 Parkování přímo v místě.
 Kapacita dle uspořádání až 25 osob.
 Kontaktní osoba:
Kristýna Vyorálková, tel.: 774 780 037, e-mail: projekty@ricansko.eu

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

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

V Říčanech již pátým
rokem působí ﬁrma
Bazény Waterair, která
svým klientů nabízí
luxusní značkové
bazény renomovaného
francouzského výrobce
Piscines Waterair, jenž
na celosvětovém trhu
úspěšně funguje již
čtyřicet let a v Čechách
šestnáct let.

Navštivte showroom v Říčanech. Jste vítáni!
Den otevřených dveří pro širokou veřejnost
se uskuteční ve dnech 4. a 5. června.

Pro opravdové
milovníky bazénů
Bázeny Waterair jsou unikátní
svou technologií, kterou charakterizuje samonosná konstrukce
z vlnitého ocelového pláště, který
nahradí betonovou zeď o tloušťce 45 cm! „Díky nejmodernějším
postupům a použitým materiálům
si můžeme dovolit zákazníkům
nabízet dvacetiletou záruku na životnost konstrukce a 12 let na vodotěsnost bazénové fólie,“ prozrazuje manažerka obchodního týmu
Ing. Lenka Dvořáková.
„Naší hlavní ﬁlozoﬁí je, že bazén není běžný výrobek. Pokud
se rodina rozhodne investovat do
výstavby bazénu, rozhodně by měl
nejen bezproblémově a dlouho
sloužit, ale také skvěle vypadat,“
říká Ing. Lenka Dvořáková. „Bazény Waterair jsou konstruovány
tak, že vám budou přinášet radost
opravdu dlouho a nebudete muset za pár let řešit spoustu závad.
Patentovaný systém samonosné

montované konstrukce nabízí bezkonkurenční variabilitu. Sedmdesát základní modelů můžeme
libovolně upravovat podle přání
zákazníka. Na výběr je navíc mnoho variant schodišť a barev vnitřní
fólie. Každý dodaný bazén je proto v podstatě originální. Ráda bych
upozornila i na to, že zákazník si
může podle svého vytvarovat i dno
a zvládneme i velké sklony, takže
pokud někdo touží skákat do hluboké vody, žádný problém,“ dodává Ing. Lenka Dvořáková.

Tvar a velikost
bazénů si může
zákazník navrhnout
podle svého
přání. V případě
zájmu je možné
dodat i zařízení
na slanou vodu,
ﬁltrační jednotky,
protiproud, balneoterapii, podvodní
osvětlení či senzory
upozorňující na pád
dětí do vody.

Vodotěsná fólie je
připravená na míru
Jednotlivé dílce samonosné
konstrukce se smontují přímo ve
výkopové jámě a stěny se ukotví
speciálními patkami. Konstrukce
se pak obsype zeminou a dno je
vyplněno betonovou „mazaninou“
o tloušťce 5 cm. Potom se dovnitř
vlepí geotextilie na vyrovnání dna
Společnost Bazény Waterair uspořádala
ve své krásné zahradě příjemnou
slavnost. Pozvání přijali zástupci
nejrůznějších významných ﬁrem, kteří
si mohli luxusní bazény této značky
detailně prohlédnout a vyzkoušet. Milou
společenskou událost si nenechal ujít ani
ředitel exportu francouzské společnosti
Piscines Waterair pan Christian Jund (na
snímku se svými českými kolegy zcela
vpravo), který přítomné hosty přátelsky
přivítal a všem popřál krásné léto
a dokonalé osvěžení v bazénech Waterair.

a popřípadě isolační vrstva a nakonec se vloží vodotěsná fólie, která
je připravena na míru přímo ve výrobním závodě ve Francii. Okraje
jsou osazeny velice dekorativními
pískovcovými kameny. Voda se
může napouštět okamžitě. Obrovskou výhodou bazénů Waterair je
i to, že se dodávají ve stavebnici
po částech, takže ho můžete smontovat i na nepřístupných místech
a v nerovných terénech.

Vydrží extrémní
podmínky
Zkoušky provedené organizací
CETIM v extrémních podmínkách
ukázaly, že ani po 3 000 hodinách
působení slaného oparu (odpovídá
30 letům na slaném mořském vzduchu) se neobjevily sebemenší stopy
koroze. Prázdný bazén dokázal
vzdorovat i mrazům -24°C a jeho
konstrukce se ani nepohnula.

V případě zájmu navštivte showroom v Říčanech,
Úvalská 593, kde vám vše rádi předvedou a vysvětlí.
Kontakt: tel.: 323 601 998, e-mail: info@waterair, www.waterair.cz

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková
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Kalendář akcí
4. června

Divadlo pro radost

 Svatbín – náves, od 15 hod.
OS Pro Svatbín pořádá Dětský den
plný her a překvapení.
 Pyšely – dětský den
na fotbalovém hřišti. Čeká vás
bohatý program, pořádá SDH,
SK Pyšely a TJ Sokol Pyšely.

5. června

 Strančice, fotbalové hřiště,
od 13 hod.
Dětský den pro děti – těšte se
na vystoupení mažoretek
Konopišťská růže, taneční vystoupení Twist Říčany, soutěže pro
děti a občerstvení pro děti zdarma
 Kamenice – Klub žen pořádá
od 14 hod. „Cestu pohádkovým
lesem“. Sraz u Mlýnského rybníka.
 SDH v Těptíně pořádá
dětský den 5. 6. ve 13 hodin
u Dlouhého rybníky

11. června

 Hrusice, sokolovna,
od 12.30 hod.
Sdružená obec Baráčníků
oslaví 100leté výročí založení.
Průvod obcí, kladení věnců, od
15 hod. vystoupení mateřinky
+ česká beseda, po vystoupení
slavnostní zasedání a volná zábava
v sokolovně.
 Říčany – Plážová párty na
koupališti Jureček od 15. hod.
II. ročník turnaje v plážovém
volejbalu o Jurečkův plný pohár.
Těšte se na živou hudbu, míchané
koktejly, venkovní grilování
a speciality řecké kuchyně
(tzatziky, moussaka, souvlaki,
baklava), více na
www.jurecek-ricany.cz

12. června

 Mukařov, fotbalové hřiště,
od 14 hod.
Dětský den – SDH Mukařov
za přispění OÚ pořádá skvělou
akci pro děti – těšit se můžete
na skákací hrad, zmrzlinu,
nafukovací balónky. Nebude
chybět spousta soutěží,
občerstvení a dárky pro děti.
Děti si mohou prohlédnout
hasičské a policejní auto
a sanitku. Na závěr se uskuteční
skvělá pěnová show.

15. června

 Říčany – Kreativní dílna Domeček
Korálkování, prýmkování,
www.domecek-ricany.cz

18. června

 Říčany, Kreativní dílna Domeček
Pletení z pedigu – ošatky, košíčky,
www.domecek-ricany.cz

19. června

 Babice – Den otců
s nohejbalovým a volejbalovým
turnajem, večerní posezení
pro tatínky. Více info na
www.babickydrak.cz.
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Strančice – Rock´n´roll a tři známé komedie nabídne divadelní
přehlídka ve Strančicích s podtitulem „Divadlo opravdu pro radost“.
Už druhý ročník tohoto minifestivalu pořádá místní divadelní spolek
„Strančické divadlo Pro radost“ za podpory OÚ Strančice.
Akce se bude konat v prostoru u kaple sv. Anny ve dnech
16. – 18. června 2011. Občerstvení zajištěno!
 MC Lodička pořádá Dětský
letní výlet k Sázavě – vyrazíme
v 9.55 hodin ze strančického
nádraží do Senohrab. Dojdeme
pěšky do Zlenic – Hláska
– k přívozu a přeplujeme Sázavu.
Cestou si zahrajeme hry. Výlet
zakončí jízda posázavským
motoráčkem přes Čerčany domů.
 Říčany – Nedělní pochod
s Líbou
Trasa: Heřmaničky – Miličín
– Střezimíř – 15,5 km
Odjezd vlakem: Říčany 6.47 hod.
Zájemce o pochod prosíme o potvrzení účasti alespoň 3 dny předem
na tel.: 723 513 431 nebo na mail:
libuse.rohoskova@centrum.cz.
Další informace
na www.kct-ricany.wz.cz
 Zámek Štiřín, od 17 hod.
Koncert harfenistky Jany
Bouškové (Händel, Rosetti, Liszt,
Prokofjev, Smetana)
Vstupné 250 Kč. Rezervace
vstupenek na tel.: 255 736 111

21. června

 Uhříněves – Hurá na prázdniny
První letní den v Domě UM vám
přinese zábavné odpoledne plné
her a soutěží. Přijďte si k nám
pohrát, společně se těšit na
prázdniny a zahopsat na skákacím
hradě. Koná se na zahradě
DDM - Domu UM
(ul. V Bytovkách 803) od 15:00
do 17:00, vstup je volný.

24. června

 Zámek Štiřín, od 19.30 hod.
Koncert Jiří Korn a 4TET,
vstupné 300, 400 a 500 Kč

Červnový program
kino Jevany
(vedle restaurace na Statku)

4. 6. Jsem číslo čtyři
– thriller USA
11. 6. Světová invaze
– drama USA
18. 6. Na vlásku
– animovaný USA
25. 6. Cizinec
– dobrodružný USA

MUZEUM ŘÍČANY
 Hliník se odstěhoval do Říčan – Interaktivní tematická
výstava k soutěži pro školy “Těžíme hliník z našich domácností”.
Užitečné informace o hliníku (těžbě, zpracování, recyklaci),
ukázka hliníkových výrobků minulosti i současnosti, umělecké
objekty, interaktivní instalace, zábavné a vzdělávací aktivity
pro děti i dospělé. Výstava potrvá do 29. 6.
 Filmový klub
Vždy druhou středu v měsíci se koná ﬁlmový klub s nejlepšími
ﬁlmy české kinematograﬁe z období 60. let. Projekci celovečerních
ﬁlmů rámuje krátká přednáška o vzniku ﬁlmu, tvůrcích a zasazení
snímku do historického kontextu.
8. 6. Markéta Lazarová – ﬁlmová rapsodie režiséra Františka Vláčila,
označovaná za nejlepší ﬁlm naší kinematograﬁe.
Vstupné 65 Kč – od 19.30 hod.
 Cyklus rukodělných dílen našich prababiček
13. 6. – dílna kukuřičné šustí – Přijďte si vyrobit panenky a ptáčky
z tradičního přírodního materiálu. Vstupné 70 Kč, od 18 hod.
 Cyklus přednášek kolem světa
21. 6. – Jedinečné obrázky a zážitky z tříměsíční cesty
po Novém Zélandu, kterou lze absolvovat i s dvěma malými dětmi.
Promítat budou Bára a Radek Smetánkovi.
Vstupné 20 Kč, od 18 hod.
 3. 6. – Projekce vítězného ﬁlmu EKOFILMU 2009 Architekt odpadu.
Američana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky a také bez
urážky nazvat nejvýznamnějším světovým architektem odpadu.
Přes tři desítky let s úspěchem staví velmi levné domy, které
disponují vlastním zdrojem energie, vody i tepla. K jejich stavbě
využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve.
Vstup zdarma, od 18 hod.
Muzeum Říčany, Rýdlova 271/14, tel.: 323 603 161, 605 169 533,
http://www.ricany.cz/org/muzeum,
otevřeno: po-čt: 14-18 h, pátek zavřeno, so-ne: 13-18 h.

Turnaje v „Klubu 803“
Uhříněves – Je libo fotbálek, ping – pong, šipky, deskové hry?
Dvakrát do měsíce se v Klubu 803 konají otevřené turnaje.
„Přijít může kdokoli ve věku od 8 do 26 let a dokázat, že je
ve vybrané disciplíně nejlepší. Většinou se hraje o nejrůznější
sladkosti nebo třeba o pěkné ﬁxy,“ říká Vojtěch Tyle
z DDM-Dům UM. „Občas pořádáme i netradiční turnaje, třeba
závody na autodráze či poker o bonbóny. Je třeba počítat
s časem konání mezi 4 až 6 hodinou. Poslední turnaj se protáhl
natolik, že museli ﬁnalisté nejmladší kategorie volat domů
a prodlužovat si vycházky – naštěstí úspěšně, nikdo z rodičů se
kluky neodvážil připravit o potencionální titul Mistra Klubu 803
ve fotbálku. Neváhejte
a určitě přijďte také.“
Klub najdete na adrese DDM – DůmUM,
V Bytovkách 803
(suterén objektu)
Aktuální přehled
turnajů naleznete
vždy na internetových
stránkách
www.dumum.cz
pod odkazem akce.

S DĚTMI
DO PYŠEL
NA NOVOU
EKOSTEZKU
S příchodem jara byla v Pyšelích
slavnostně otevřena interaktivní,
zábavná ekostezka pro děti s názvem
Příroda hrou – Poznávej les a uč se
s veverkou, která doplnila nedávno
rozšířené dětské hřiště. Vybudovalo ji
občanské sdružení Pro Pyšely, které
si klade za cíl přispět k tomu, aby se
v této středočeské obci lidem dobře
žilo a rádi zde trávili svůj volný čas.
Otevření ekostezky doprovázela výstava
výtvarných prací pyšelských dětí, jež se
podílely na její výtvarné podobě, a také
společné vysazení vzácného stromu
jinanu dvoulaločného.
Celý projekt, který byl podpořen z Fondu
T-Mobile prostřednictvím Nadace Via
a realizován ve spolupráci s městem
Pyšely, měl dvě fáze: Nejprve došlo
k rozšíření stávajícího dětského hřiště,
jež se nachází v městském lesoparku
poblíž pyšelského náměstí. Hřiště bylo
vybudováno před dvěma lety svépomocí
a nabídlo originální atrakce ve stylu
mořského světa. V loňském roce pak
díky grantu i podpoře města Pyšely
mohlo být dále rozšířeno.
Nyní hřiště doplnila zábavná ekostezka
pro děti od 2 let. Ta je dlouhá cca 1 km,
vede lehkým terénem vhodným i pro
kočárky a tvoří ji osm tabulí, doplněných
interaktivními prvky a hrami. Děti na ní
provází veverka, která jim dává různé

otázky a úkoly. Malí návštěvníci se tak
zábavnou formou seznámí s přírodou
a s místem, kde žijí, a dozví se, jak
mohou sami pomoci chránit životní
prostředí. Originální podobu daly stezce
ilustrace, které vytvořily děti z místního
výtvarného kroužku a pyšelská malířka
Marie Kolářová, jež kroužek vede.
„Mrzelo nás, že v Pyšelích chybí místo,
kam by si mohly chodit hrát malé
děti i jejich rodiče. Zároveň jsme děti
chtěli zábavným způsobem seznámit
s přírodou místa, kde žijí,“ vysvětluje
myšlenku, která stála u zrodu projektu,
členka občanského sdružení Pro Pyšely
a autorka koncepce a graﬁcké stránky
ekostezky Martina Tichá. „Věříme,
že se nově rozšířené hřiště spolu
s ekostezkou stane lákadlem pro místní
občany i návštěvníky našeho města,
a to nejen pro děti, ale i zástupce
všech generací.“
Kontakt: Pro Pyšely, o.s.,
Michaela Mairichová, Tel.
776 258 038, www.propysely.cz,
propysely@seznam.cz

V červnu v galerii Kotelna začíná
nová výstava s názvem
„Sestup do štol nejhlubších…“.
Své obrazy zde představí dva mladí malíři O. Maleček a O. Tkačík.
I letos měli návštěvníci Kotelny možnost celý květen obdivovat
díla amatérských výtvarníků z celé české republiky. Na výstavě se
sešlo kolem stovky prací – maleb, graﬁk, ale také plastik
ze sádry nebo bronzu. „Velmi nás potěšil velký zájem jak ze strany
vystavujících umělců, tak návštěvníků galerie. Je to pro nás impuls, že podobné akce mají smysl a rádi bychom v této tradici
pokračovali i v dalších letech,“ řekla ředitelka galerie E. Kočová.
inzerce
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Kurzy pro dospělé budou v Mortimer English Clubu
v Říčanech probíhat i během prázdnin. Pojďte se připojit
a objednejte se na ukázkovou hodinu zdarma,
tel.: 602 663 910, www.mortimer-anglictina.cz
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Vezměte to za dobrý konec

BICÍ, HIP HOP
A CVIČENÍ
PRO SENIORY
SKC Ondřejov připravuje pro širokou
veřejnost bohatý program na celý týden.
Podrobné informace o jednotlivých akcích
najdete na www.obecondrejov.cz/skcentrum
pod odkazem „kurzy“. Vybíráme z nabídky:
V úterý od 15 do 17 hod. probíhají kurzy
badmintonu pro děti a juniory, od 19
do 20 hod. můžete vyzkoušet Cvičení
pro zdraví. Ve čtvrtek od 18 hod. oblíbená
Olga Šípková a od 19 hod. je tu pro vás
Pavla Landová s Fitness latinou. Od 20 hod.
učí děti break dance skvělý P. Staňa. V pátek
se můžete přihlásit na individuální výuku
na bicí. Ve SKC v Ondřejově dále funguje
Power jóga, Body Form cvičení, Bosu, balet
pro děti, jazykové kurzy, keramické kurzy,
školička Yamaha, hip hop, hra na kytaru
a mnoho dalších kurzů. Veškeré informace
vám rádi zodpoví na tel.: 775 564 064.
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PR prezentace

REALITNÍ PORADNA

Vsázíme na kvalitu,
rychlost a solidnost

Chci prodat nemovitost, mám
ji k prodeji nějak připravit?

Oﬁciální dealer vozů Iveco společnost
PROFI AUTO CZ a.s., uspořádala ve svém moderním
areálu v Říčanech „den otevřených dveří“. Obchodní
partneři a zákazníci si mohli prohlédnou jednotlivé
provozy ﬁrmy a byla připravena i prezentace
modelů lehké, střední i těžké řady značky Iveco.
Společnost PROFI AUTO CZ
nabízí prodej nových i použitých
vozidel Iveco celé modelové řady,
autorizovaný servis, přípravu na
STK, přímý prodej náhradních
dílů na všechna vozidla Iveco,
opravy návěsů a přívěsů. K dispozici je i čerpací stanice s nepřetržitým provozem. Zákazníci také
mohou využít služeb dopravní
společnost PROFI TRANSPORT.
„Od počátku našeho působení
na trhu vsázíme na kvalitu, rychlost, solidnost v jednání a trvalou péči o zákazníka. Výběrem
a prodejem vozu naše spolupráce
zdaleka nekončí,“ uvedl ředitel

společnosti Jiří Tovara. „Naši zákazníci oceňují nejen profesionální služby, ale i výhodné umístění
areálu, který se nachází u Říčan
u silnice č.101 směrem na dálnici
D1. K dispozici je velké odstavné parkoviště, sociální zařízení
i možnost občerstvení.“
Firma v současné době začíná
s výstavbou servisního a obchodního komplexu pro značku FIAT,
které nabídne nové moderní servisní a obchodní prostory. Nově
poskytuje kompletní pozáruční
servis pro vozy VOLVO. Vlastní
diagnostické zařízení s programem VOLVO Tech Tool.

Ředitel společnosto
Proﬁ Auto CZ Jiří Tovara
s Ivetou Bartošovou

Potenciálním zájemcům o koupi vozidla ﬁrma nabízí i jeho
vyzkoušení v jeho konkrétních podmínkách – na týden dva mu
požadované vozidlo zapůjčí s tím, že zákazník hradí pouze
palivo. Vozidla jsou pojištěna a vybavena dálniční známkou.

Servis vozidel
Otevírací doba servisu je od pondělí
do pátku od 7 do 22 hod., v sobotu
od 7 do 17 hod. Servis je zařazený
do sítě čtyřiadvacetihodinových
servisů IVECO. Na základě dohody
se zákazníkem lze provést potřebnou
opravu i v prodloužené směně.
Výhodou pro stálé zákazníky je,
že v případě delší opravy jejich
vozidla jim PROFI AUTO CZ nabídne
i náhradní vozidlo (IVECO Daily van,
IVECO EuroCargo skříň, ale i valník
s plachtou, tahač návěsů).

SLEVA
10% A VÍCE
na lehké střešní krytiny Lindab
a okapový systém Lindab Rainline

Využijte možnosti akční ceny u prodejce
6 do 30.6.2011
Platnost akce od 1.5.

SANTAK s.r.o.
Ondřejovská 76
251 64 Mnichovice
Tel.: 323 640 304
Mob : 777 052 064
Email: santak@santak.cz
www.santak.cz
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Na realitních trzích na západ od našich hranic, kde realitní trh
vykazuje větší známky kultivovanosti (měli na to více času) a 90%
obchodů na realitním trhu se děje prostřednictvím realitních kanceláří,
protože tam už majitelé nemovitostí zjistili, že je to pro ně výhodnější
a pohodlnější, prodávající investují do nemovitosti ještě před tím, než
ji dají do prodeje.
Jejich investice spočívají ve vymalování, v úpravě okolního pozemku
zahradníkem, designérem si nechají upravit interiér a další řemeslníci
jim odstraní v domě nebo bytě ostatní závady.
Tyto investice se prodávajícímu vrátí v podobě vyšší ceny a kratší
době prodeje.
Bohužel na našem realitním trhu prodávající chápou tyto věci jako
zbytečně vynaložené prostředky a mnohdy je problém je přemluvit,
aby alespoň nemovitost uklidili. Je to důležité pro zhotovení kvalitní
fotograﬁe, protože fotograﬁe je to první, s čím se zájemce o koupi
setká a ovlivňuje to z velké míry jeho názor na nemovitost. Za další je
úklid důležitý před samotnou prohlídkou nemovitosti zájemcem, aby
se tam cítil příjemně.
Ještě bych dodal, že každý, kdo se rozhodne nemovitost prodat, na
ni musí pohlížet jako na zboží a nemůže ji dále považovat za svůj
domov. Měl by odstranit co nejvíce osobních věcí, aby nemovitost
působila neosobně a neutrálně, a do pozice majitele domova se tak
mohl vcítit zájemce.
Na otázku odpovídá jednatel realitní kanceláře Evropa, Benešov.

Řádková inzerce
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na pravidelné cvičení po úrazu.
Speciﬁkace úrazu: Tetraplegie
Kontakt: Martin Brož,
Sluštice, 602 279 160,
e-mail: martin.broz@nip.cz
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 ČENDA ÚKLID – úklid oken,
zimních zahrad, koberců,
sedaček či pravidelné úklidy
kanceláří, domů. Tel. 603 874 107
www.cenda-uklid.wbs.cz
cendauklid@seznam.cz
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 Masáže sportovní a regenerační,
medové a lymfatické v Jevanech.
Nebo po dohodě dojíždím.
Michaela Petráková, 607 593 934,
www.masáže-petráková.cz
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 Přijmu práci pokojské nebo
pomocné síly do kuchyně.
Tel. 739 056 275

 Hledáme nové ﬁnanční poradce.

VÝKUP LESŮ

Náplň práce: dlouhodobá komplexní péče
o portfolio klientů, ﬁnanční analýza klienských
potřeb a následné poradenství s doporučením
vhodných ﬁnančních produktů.
Požadujeme: SŠ vzdělání,
výborné komunikační schopnosti.
Nabízíme: nástup možný ihned, zaškolení
v prvních 3 měsících pod vedením zkušených
kolegů s počáteční podporou až 60 000 Kč.
KONTAKT: Ing. Vladimír Šafránek
vladimir.safranek@mpss.cz

A LESNÍCH POZEMKŮ
ZALESŇOVÁNÍ
VYKÁCENÝCH PLOCH
TEL.: 602238849
www.broukal.cz
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 Služby “Hodinového manžela”
pro Váš byt, dům či zahradu.
Drobné opravy, údržba.
Říčany a okolí. Tel. 737 878 311
 Restaurace Jureček v Říčanech
přijme kuchaře/ku, servírku/číšníka.
V případě zájmu napište e-mail:
info@jurecek-ricany.cz

Plastové jímky,
žumpy, septiky

přijme číšníka nebo číšnici,
pouze vyučený s praxí.
Bižší info: 323 660 029,
info@mlynpataki.cz

KVALITNÍ BRIKETY, PELETY, PALIVOVÉ DŘEVO A
DŘEVĚNÉ UHLÍ
DOPRAVU VÁM ZAJISTÍME
AŽ K VÁM DOMŮ
OPROTI
PLYNU U
ŠETŘÍT
TOPNÁ
E AŽ 50
SEZÓNA
%
ZA 15 –
16.000
,- Kč
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100 kg
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PRODEJNA:
PRODÁ
NÍ ZÁSO
B
Biomac Ing. Černý s.r.o.
Sklad Všechromy Hala 1, dálnice D1, exit 15
mob.: 774 505 111, e-mail: prodejna.ricany@ekopaliva.com

výuky anglického jazyka
5 víkendů – 20 vyuč. hodin, 2 900,- Kč
KONTAKT: Jana Lightburn
j.lightburn@seznam.cz
775 614 778, 317 704 532

Rychlá realizace

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE - SOFTWARE

 POČÍTAČE
 PRODEJ A SERVIS

 MODERNIZACE PC
 PŘIPOJENÍ NA INTERNET

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

www.zavacomp.cz

BETON Strančice s. r. o.
Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek

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

Mlýn Pataki

JAZYKOVÁ LABORATOŘ
CHOCERADY
otvírá víkendové kurzy

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

Svojšovice 27
251 63 Stránčice
Tel: 323 640 900
Fax: 323 640 966

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

PRONTO ŘÍČANY
VZORKOVNA

KOUPELEN

betonárka

Sháním rehabilitační
sestru (bratra)
nebo fytioterapeuta

 vybavení koupelen
 voda – topení – kanalizace

nové koupelnové
doplňky
a drátěný program

Prodáváme kvalitní osvědčené zboží

Výrazné

slevy
z doporučených cen

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

Černokostelecká 152/62
tel. 323 602 235

Po-Pá 7.30-17.00
So 8.30-12.00

www.pronto-ricany.cz

www.biomac.cz
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NOVĚ PROJEKTOVÁ
ČINNOST
ZATEPLENÍ RD
Kompletní
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
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STAVEBNÍ FIRMA PROCE
Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

STAVBY

rekonstrukce a zateplování
Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU
Tel. 312 315 211

Palivové
a krbové dřevo
SUCHÉ PELETY BRIKETY
Sklady-odběrná místa:

Prusice (tel.608 302 917)
Všestary (tel.777 280 341)
Otevírací doba: Po-Pá: 7-17 So:7-13
Ceník: www.broukal.cz

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI
Tel. 312 315 212

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

www.procestavby.cz
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Vladimír Cífka
zemní práce
JCB3cx

výkopové
práce:
základové pasy, přípojky, jímky, bazény,
terénní úpravy a menší demolice
převoz palet

739 017 087

,VDIZÊTLÁTUVEJP4ZLPSB
FSOPLPTUFMFDL¹ °ÅÀBOZ
5FMFGPO
.PCJM
&NBJMTZLPSBSJDBOZ!JPMD[

www.azrelax.cz

ZAHRADNÍ BAZÉNY PRO KAŽDÉHO
fóliové — na míru — plastové — dřevěné
AZ-RELAX spol. s. r.o., Černokostelecká 480, 251 01 Říčany,
tel./fax: 323 601 980–1, mobil: 774 409 999, e-mail: azrelax@azrelax.cz
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KABY

 Revizní technik
 Elektroinstalace
 Hromosvody

www.kaby.cz
602 330 491

e-mail: kaby@seznam.cz
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KAVKA
P. Kavka

 veškeré ocelové prvky

stavebního zámečnictví
 vrata, ploty, brány,

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