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Milí čtenáři!
Nad tématem tohoto úvodníku jsem nemusela dlouho přemýšlet. Udělala jsem chybu,
a proto vám dlužím velkou omluvu! V článku
o nové říčanské škole jsem si nevšimla špatně
přepsané částky – a tvrdila vám, že tato obrovská novostavba stála 3,9 miliónů. Ve skutečnosti celkové náklady činily na korunu přesně
388 553 907 Kč včetně DPH. Moc mě to mrzí,
protože to je docela zásadní informace. Navíc
se o této vysoké částce velmi diskutovalo…
Ještě upřesním, že Říčany na výstavbu získaly dotaci z programu Ministerstva ﬁnancí
ČR – Obnova materiálně technické základny
ve školství – v celkové výši 156 miliónů Kč.
Zbývající prostředky na dokončení stavby
byly čerpány z úvěru ve výši 225 miliónů korun, který městu poskytla Česká spořitelna.
I když je to velice nepříjemné, na druhou
stranu musím přiznat, že mě potěšilo, kolik
lidí si chyby všimlo. To znamená, že nás
opravdu čtete. Také mi udělaly radost vaše
maily a telefonáty. Nejenže jste se nezlobili, ale navíc jste vše brali s humorem. Jeden
pán například poznamenal, že když škola
stála 3,9 miliónů, že dá šest a koupí ji. Milá
paní čtenářka z Úval zase tvrdila, že roztrhá investiční rozvahu, ve které stavební ﬁrma nabízí opravu staré školy za 50 miliónů,

protože v Říčanech to zvládnou za mnohem
méně. Takže vám tímto děkuji a prosím pište
a volejte klidně dále. Jinak budu muset zase
udělat nějakou chybu…
A teď k jinému tématu. Na konci školního
roku se v celém našem regionu konala spousta
„dětských dnů“. Někde byly oslavy velkolepější, v menších obcích skromnější. V každém
případě se tyto akce mohly uskutečnit jen díky
ochotě spousty lidí, kteří pomáhali s organizací, sháněli ﬁnanční prostředky a dárky pro děti,
nebo třeba z vlastních peněz napekli koláče.
Všem patří velké uznání, protože díky nim se
můžeme pozdravit se sousedy, které bychom
jinak nepotkali a dětem dopřát prima zábavu.

Téma Zápraží:
Dobrý uzemní plán rovná se
spokojená obec
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A ještě jedno důležité sdělení. V srpnu
nemusíte u vrátek nedočkavě vyhlížet pošťáka
s novým číslem Zápraží, protože vyjdeme až
v září. Hezky si užijte prázdniny, opatrujte se
a v září se těším nahledanou!

Příjemné počtení
vám přeje
Helena Vlnařová

Život v kraji:
Velký dětský den s hasiči
v Mukařově
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O prázdninách pořádáme
 bohatý

letní příměstské tábory v našem areálu:

program (bazén, jízda na kolech, tenis, míčové hry a další)
stravování vč. pitného režimu
 7 týdenních turnusů vždy pondělí až pátek
 rodiče přivedenou dítě do 8:30
a odpoledne si dítě do 17:30 vyzvednou
 cena za týden: 3 250 Kč
 více informací na webových stránkách
 celodenní

Téma Zápraží

Dobrý uzemní plán rovná
se spokojená obec
Územní plán je pro obce nesmírně důležitý
dokument. Vytváří podmínky pro trvale
udržitelný rozvoj a komplexně řeší problémy
sociální, hospodářské a životního prostředí.
V územním plánu najdete například, jak mohou
být vysoké domy a jakou střechu budou mít,
kudy povede kanalizace, kde zůstane zelený
parčík a kde se plánuje postavit nová škola.
Co je to vlastně územní plán
a k čemu má sloužit, je uvedeno ve
stavebním zákoně. Územní plán je
tištěný dokument obsahující část
textovou a výkresovou. Stanovuje
základní koncepci rozvoje území
obce, určuje prostorové uspořádání v návaznosti na okolní krajinu
a také ujasňuje koncepci veřejné
infrastruktury.Území katastru obce
ale představuje jen malou částečku v mozaice celého území kraje,
potažmo České republiky. Je tedy
pochopitelné, že územní plán nemůže vzniknout bez ohledu, jakým
směrem se budou vyvíjet nadřazené velké územní celky.

Čím začít
při pořizování UP
Proces pořizování územního
plánu je velice složitý a trvá ně-

kolik let. Mezi první a nejdůležitější kroky patří vypracování
zadání územního plánu. Tento
dokument projektantovi určí
konkrétní cíle a požadavky. Takto
připravený dokument se poté projednává ve stanovených lhůtách
s dotčenými orgány, krajským
úřadem, a také se sousedními obcemi a s veřejností. Na základě
uplatněných podnětů pořizovatel
ve spolupráci s obcí zadání upraví. Jakmile je zadání obecním
úřadem schváleno, může být zahájena projekční činnost na „návrhu územního plánu“. Ale aby
to nebylo tak jednoduché, může
ještě pořizovatel zpracovat koncept s vyhodnocením vlivů na
udržitelný rozvoj území. A opět
dochází k připomínkování všech
dotčených orgánů.

ÚZEMNÍ PLÁN

Dostáváme se
k návrhu
Když je návrh konečně v deskách, zahajuje pořizovatel další
složitá a zdlouhavá projednávání.
Následně může být zahájeno řízení
o územním plánu, jehož součástí
je opět připomínkování. Na konci
celého procesu zastupitelstvo obce
dokument schválí. Nutno podotknout, že takto popsaný postup je
velmi zjednodušený. Každý krok
od zpracování zadání až po ﬁnále
podléhá přísným regulím, které nelze obejít ani zrychlit.

je zásadním podkladem
pro umisťování staveb
a schvalování různých
činností, zejména při vydávání
územních rozhodnutí. Žádnou
stavbu není možné povolit,
pokud je v rozporu s územním
plánem. Je-li například nějaký
pozemek vymezen jako
území pro školská zařízení,
nesmí na něm vyrůst třeba
bytový komplex. Naopak to
však platí také: je-li jednou
nějaký pozemek označen
jako stavební, je velmi obtížné
zabránit jeho zástavbě.

JAK SE VYJÁDŘIT?

Chcete bydlet na samotě u lesa
na krásném statku, nebo v satelitu...
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Nový stavební zákon rozděluje vyjádření
veřejnosti na „připomínky“ a „námitky“.
Připomínky může podat kdokoliv, nemají ale příliš velkou váhu. V připomínkách
je potřebné co nejkonkrétněji uvést,
jakých pozemků se připomínka týká
a co člověk navrhuje.
Námitky mohou podat vlastníci
dotčených nemovitostí a „zástupce
veřejnosti“. Zástupce může zmocnit
nejméně 200 lidí, kteří uplatňují „věcně
shodnou připomínku“. Magistrát je povinen námitky, na rozdíl od připomínek,
jednotlivě vypořádat.
V námitkách i připomínkách je dobré
se soustředit na konkrétní území, kde
žijete, pracujete, nebo které dobře
znáte. Mnohem větší hodnotu mají
propracované připomínky týkající se
malé oblasti, než obecné texty.

MAS Servis Říčansko
uspořádalo ve
spolupráci s Českou
zemědělskou
univerzitou v Praze
pro zastupitele obcí,
podnikatele i občanská
sdružení zajímavý
dvoudenní seminář
nazvaný „Příprava
a realizace územních
plánů – Říčansko
strategicky společně.“
Všichni zúčastnění
akci přivítali.
Na konkrétní názor jsme se
zeptali starosty Mirošovic
MUDr. Tomáše Zvěřiny.
„Obce mají povinnost zpracovat
územní plán podle nového stavebního zákona, proto byl tento seminář vítaný a potřebný. Navíc, když
se ukazuje určitá možnost zčásti
pokrýt náklady na pořízení ÚP právě probíhající kontinuální výzvou
k podávání žádostí o poskytnutí
podpory, kterou vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z Integrovaného operačního programu
EU. Seminář nás provedl jednotlivými kroky celého pořizovacího
procesu ÚP a jen potvrdil a připomněl, že to je běh na velmi dlouho
trať, s povinnými fázemi a lhůtami.
Územní plán není program pro jedno volební období. Vytváří se strategie rozvoje na několik desítek let.
Každá obec by si proto měla velmi

Zástupci obcí seminář
“Příprava a realizace
územních plánů” přivítali.
Přednášející
Ing. arch Jaromír Myška
se snažil odpovědět
na všechny dotazy

pečlivě rozvážit, kam se vlastně
chce dál ubírat, jaké jsou její priority (z hlediska urbanismu, dopravy
a turistiky, životního prostředí, zemědělství, kultury a sportu, apod.)
A zde vidím největší úskalí celého
procesu. Ano, je nutné zjišťovat
názory občanů na budoucí podobu
obce, aby nebyl zapomenut nebo
zanedbán nějaký dobrý podnět
nebo nápad. Obec však musí plnit
i zájmy, které nejsou vždy v souladu s přáním jednotlivých vlastníků
pozemků. Nesmí bezhlavě a ustrašeně podlehnout vystavenému
nátlaku jednotlivců nebo skupin.
Je nutné a nesmírně složité hledat
společné zájmy a vyvážený kompromis. Během pořizování ÚP jistě
dojde k mnoha změnám a úpravám,
budou probíhat dohady s veřejností
i odborníky. Nakonec celého procesu však musí být jasné, ale uvážlivé rozhodnutí zastupitelstva.“
Za názor děkujeme
i starostce Sulic Ivě Kukačové
„Přednášku na téma zpracování
územních plánů jsem velice přivítala, protože za celé čtyři roky, co
jsem ve funkci, si nepamatuji, že

by nám starostům někdo s tímto
obtížným úkolem pomohl. Proto si
nesmírně vážím aktivit MAS Říčansko. Přednášející Ing. arch. Jaromír
Myška velice pěkně spojil znění
zákonů s praktickými zkušenostmi,
které on sám má v oblasti tvorby
územních plánů. Měli jsme možnost
ujasnit si některá sporná místa, která nás při územním plánování trápí
a bylo velice zajímavé poslechnout
si i názory ostatních zástupců obcí,
kteří se tohoto semináře zúčastnili.
Škoda jen, že tuto nabídku využilo
tak málo kolegů.
Sulice jsou v realizaci územních
plánů velice aktivní. Od roku 2003,
kdy jsme schválili první územní
plán, se již uskutečnily tři změny
včetně regulačního plánu na vybrané lokality . V současné době připravujeme nový územní plán tak,
aby vyhovoval platnému stavebnímu zákonu. Na našem území za
posledních 10 let došlo k velkému
nárůstu ploch pro bydlení. Na nás
zastupitele vyvíjejí majitelé orné
půdy velký tlak, abychom provedli
změny v jejich prospěch a povolili další výstavbu. A to i přesto, že
dopravní situace v Sulicích hrozí

velkým kolapsem, nemáme zdravotní středisko, školu, školku, chybí celá občanská vybavenost, není
ani dokončeno pokrytí celé obce
kanalizací a vodovodem. A protože
jsme se nedali, získali jsme řadu
nepřátel. Ale i to patří k věci.“
V rámci školení vznikla také
ucelená příručka, kterou zpracovala ČZU a vydalo MAS Říčansko nákladem 40ti kusů
v tištěné i elektronické podobě.
Vznikl také web www.uzemniplany.ricansko.eu, kde je kromě
informací i prostor pro diskuzi
na dané téma. Kdo semináře teď
nestihl, může se ještě přihlásit na
podzimní běh:15.9. 2010 1.část
29.9.2.část, 13.10. (exkurze)
Helena Vlnařová
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Život v kraji

Velký
dětský
den
s hasiči

PRIMA DEN
PRO DĚTI
Na zámku Berchtold v Kunicích uspořádali pro děti prima den. V celém areálu plnili
nejmenší návštěvníci pod dohledem pohádkových postav nejrůznější úkoly. Pro všechny byla
připravena sladká odměna a také bohatý program. Zasloužený
potlesk sklidila taneční country
skupina Podkovička z Mirošovic, kterou vede paní Burcevová.
Děti z taneční
skupiny Podkovička
se velice snažily

Loutkáři Josef Merhout
a Ladislav Suk dětem
předvedli, jak se vyrábějí
a opravují loutky. Pan
Merhout nám prozradil,
že na září připravuje
otevření muzea loutek ve
Svojšovicích, kde budou
k vidění mimo jiné velice
vzácná divadélka.
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Monika Spilková získala
v kategorii Working Cow
Horse Amateur třetí místo

vou rybu). Velké nadšení vzbudila
obrovská nafukovací klouzačka.
Kdo chtěl, mohl se nechat vyvézt
požární plošinou do výšky a podívat
se na okolí z ptačí perspektivy. Velký zájem byl o prohlídku vybavení
policie či zdravotnické záchranné
služby. Větší děti a dospěláci si na
trenažéru nárazu při třiceti kilometrové rychlosti připomněli, že být
nepřipoutaný v autě se nevyplácí.
I „mlsálkové“ si zde přišli na své.
Vedle kopečkové zmrzliny, které

se snědlo neuvěřitelné množství,
lákala všechny přítomné svou vůní
horká čokoláda tekoucí z fontány
a výtečné koláče. Po splnění úkolů a odevzdání soutěžních kartiček
dostali všichni „závodníci“ diplom
a tašku s odměnou.
V závěru dětského dne předvedli
mladí hasiči z Mukařova své „umění“ a bravurně uhasili malý hořící

domek. Odměnou jim byl velký potlesk všech přihlížejících.
Zlatým hřebem odpoledne, na
který děti nedočkavě čekaly, byla
pěnová show. Asi po čtvrthodině
řádění v pěně následovalo „sprchování“ z hasičské hadice. I toto
osvěžení všichni přivítali s velkým
jásotem. „Věřím, že se všem téměř
dvě stě ratolestem i jejich „doprovodu“ odpolední dovádění líbilo
a příští rok na mukařovské hřiště
opět zavítají,“ dodal starosta Dobrovolných hasičů Mukařov Michal
Pokorný. „Velký dík patří nejen
sponzorům, ale i všem, kteří svou
pomocí přispěli k úspěšnému průběhu odpoledne.“
inzerce

ŽALUZIE
ROLETY

Kovbojové
ve Svojeticích
Milovníci koní a westernu si minulý měsíc přišli na své na ranči
El Paso ve Svojeticích. Konaly se
zde prestižní závody zaměřené na
dobytkářské disciplíny. Špičkoví
jezdci z Čech, Slovenska, Polska
i Německa se představili v široké
škále disciplín, jako jsou například
Cutting, Working Cow Horse, Calf
Ropping, Team Penning a další.
Diváci mohli napjatě sledovat, jak
se jezdcům daří oddělit telata od
stáda, jak umí chytit krávu do lasa
nebo jak dokáží perfektně pracovat
s koněm. „Podotýkám, že lasování
se provádí tak, že jakmile se smyčka zachytí na krku zvířete, nestáhne
se, ale okamžitě se díky hondě uvolní,“ prozradila Lenka Svobodová
z pořádající ﬁrmy Westernshop.

Mukařovští hasiči uspořádali
na místním fotbalovém hřišti senzační zábavné odpoledne doplněné
ukázkami techniky integrovaného záchranného systému. Děti si
mohly vyzkoušet svoji šikovnost
na šestnácti různých stanovištích.
K nejoblíbenějším disciplínám patřilo jako obvykle stříkání hasičskou
přenosnou stříkačkou na plechovky,
zatloukání špalíčků nebo lov rybek v bazénu (letos si malí rybáři
mohli zkusit chytit opravdovou ži-

Cutting – Jezdec má pouhé
2,5 minuty na to, aby si správně
zvolil určený kus dobytka,
oddělil jej od stáda, zahnal
do středu arény a zabránil
mu v návratu k ostatním
zvířatům. Jakmile je dobytek
oddělen od stáda, jezdec už
nesmí používat k vedení koně
otěže a musí nechat koně
samostatně pracovat. Je
povoleno udělovat pobídky
nohama a je pouze na koni,
aby zvolený kus stále sledoval,
odhadoval jeho reakce
a vlastním tělem bránil zvířeti
v pohybu rychlým cvalem,
obraty a zastavením. Tuto
napínavou a velice náročnou
disciplínu hodnotí rozhodčí.

KONOPIŠŤSKÁ
DESÍTKA
pro zdraví
Pokud rádi běháte a chcete zažít
příjemný den plný pohybu, určitě si
nenechte ujít 14. ročník tradičního
běžeckého závodu „Konopišťská
desítka“. Koná se v Konopišťském
parku v neděli 4. července 2010
a je určen pro širokou sportovní veřejnost. „Soutěžit mohou malé děti
i senioři – na věku, ani výkonnosti
nezáleží,“ prozradil pořadatel Jan
Mayer. „Důležité je dobře se pobavit a udělat něco pro své zdraví.“
Dětské kategorie od 3 let startují od 10 hodin (tratě od 100 do
1 500 m). Dospělí a celé rodiny mohou zkusit okruh “Buď ﬁt” dlouhý
3 200 m, start je v 10.45 hod. Hlav-

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

A
ZÁRUK
4 ROKY
Nabízíme 50% slevu z ceny montáže

DODACÍ LHŮTA 3-5 DNŮ
ní závod “Konopišťská desítka”
na 10 000 m startuje v 11.15 hod.
Pro všechny je připraveno občerstvení, tombola, příjemné prostředí,
možnost koupání a pěkný sportovní zážitek.

tel.:

728 863 201 ŽALUZIE

www.zaluzie-suchy.cz

SUCHÝ

Osobnosti regionu

Nestačilo mi být dobrá
jen v šachu

Učíme se s Figurkou

„Už jsem se smiřovala s tím, že mě žádný výrazný
šachový úspěch nečeká,“ svěřila nám výborná česká
šachistka Martina Kořenová z Říčan. Nyní ovšem získala
stříbrnou medaili v Mistrovství ČR v rapid šachu
ve Znojmě, a to jí dodalo novou chuť hrát.

ÚSPĚCHY NADĚJNÉ
ŠACHISTKY
Martina Kořenová se stala pětkrát
mistryní Československa a s šachovými
ﬁgurkami procestovala kus světa.
Získala například bronzovou medaili
na Mistrovství světa dívek do 18 let
v německém Düsburgu, uspěla
na Mistrovství světa juniorek
v Argentině i Brazílii nebo
na olympiádě družstev
v Moskvě. V roce 1992
postoupila v tvrdé konkurenci
na mezipásmový turnaj
mistrovství světa žen
v Djakartě. Pro představu
se ho mohlo účastnit jen
40 nejlepších šachistek
světa a Martina ve svých
osmnácti byla jednou
z nejmladších účastnic.

Vašek si prohlíží maminky
sbírku šachů z celého světa

Paní Martino, patřila jste mezi nejlepší tehdy ještě československé hráčky. Ve dvaceti
letech jste však svoji slibně se rozvíjející
kariéru ukončila.
Šachy jsem začala hrát ve svých osmi letech
v Rychnově nad Kněžnou, odkud pocházím
a kde fungoval skvělý kroužek. Náš trenér se nám
naplno věnoval a vzbudil v nás chuť vítězit a mít
úspěchy. A ty se opravdu začaly dostavovat. Najednou jsem vyhrávala prestižní turnaje, jezdila
po světě a šachy mi pomalu zaplňovaly celý život. A to tak, že jsem nestíhala ani školu. Dříve se
totiž turnaje hrály dva až tři týdny. Když k tomu

připočtete tréninky v Hradci Králové, kam jsem
z Rychnova dojížděla a přípravu doma, tak mi
nezbývala čas na nic jiného. A to mě neuspokojovalo. Chtěla jsem studovat práva a pak být k něčemu užitečná. Hrát jenom šachy – to mi přišlo
nedostatečná náplň pro celý život.
To vás opravdu nelákalo vybudovat si šachovou kariéru?
Ne a už můj první trenér mě prokouknul a říkal, že mi nestačí být dobrá jen v jedné věci.
Že vždy potřebuji mít více aktivit. V roce 1993
mě čekala maturita, přijímací zkoušky na práva
a také mezipásmový turnaj žen v Djakartě. Byl
to obrovský zápřah a já se tehdy deﬁnitivně rozhodla, že s šachy končím. Na práva jsme se sice
nedostala, ale vzali mě na pedagogickou fakultu
a já se naplno vrhla do studia. Cítila jsem, že to je
obor, ve kterém mohu být užitečná druhým, a to
mě naplňovalo. Pak jsem začala učit malé děti,
vdala se a najednou pocítila, že mi šachy chybí. Pustila jsem se do tréninku a v roce 2000 se

Martina Kořenová na Mistrovství České
republiky v rapid šachu ve Znojmě porazila
například velmistryni a reprezentantku
Evu Kulovanou nebo další ženu z českého
reprezentačního výběru Soňu Pertlovou.
Úspěšné byly i její dcery. Magdaléna skončila
třetí v turnaji do 14 let a právě šestiletá
Karolína byla suverénně nejmladší účastnicí
a dokázala porazit i mnohem starší soupeřky.

Majda i Karolínka
se v šachu nebojí
ani starších kluků
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Martina Kořenová spolu se svým manželem
Vladimírem, redaktorem ČT a ekonomkou
Petrou Rožkovou založili obecně prospěšnou
společnost Figurka, která podporuje rozvoj
intelektuálních dovedností u malých dětí.
Originální a velice zábavný výukový program,
který je založen na šachovém prostředí, učí děti
hravou formou přemýšlet a logicky uvažovat.
Pro školská zařízení byl vytvořen speciální set,
„Z projektu máme velkou
který umožňuje metodiku naplno využívat.
radost a musím říci, že se
Obsahuje krásné ilustrované cvičebnice pro
úspěšně rozjíždí,“ prozradila
děti, speciální šachové ﬁgurky, několik typů
Martina Kořenová. „Některé
šachovnic a příručku pro pedagogy. Pilotního
paní učitelky se úžasně zapojiprojektu, který podporuje Evropský sociální
ly a samy vymýšlejí na principu
fond a Ministerstvo školství, se zúčastnilo
„Figurky“ nové úkoly. Dosněkolik škol a školek z celé České republiky.
táváme krásné fotky a obrázky
Metodiku „Figurková školička“ s úspěchem
od dětí. O metodiku je zájem
používají i zařízení, která navštěvují nejrůzněji
i v zahraničí, v současné době
hendikepované děti – například Církevní ZŠ
dojednáváme s Ministerstvem
Don Bosco pro děti s poruchami řeči v Praze
školství podmínky, za jakých
8, ZŠ pro děti s poruchami sluchu v Praze 2
budeme moct „Figurku“
nebo speciální ZŠ v Kouřimi, Českém Brodě,
poskytovat dalším zájemcům.“
v Unhošti, Táboře, Jindřichově Hradci a Liptále.
Od nového školního roku budou metodiku
Bližší informace na www.ﬁgurka.net
využívat i děti z 1.ZŠ v Říčanech.

zúčastnila přeboru ČR v rapid šachu Znojemská
královna. První den se mi dařilo a vypadalo to,
že půjde o slavný návrat. Získala jsem pět a půl
bodu ze šesti. A chyběl mi pouhý bod na medaili.
Ale druhý den jsem všechno prohrála a skončila
nakonec šestá. Došly mi síly, nedokázala jsem se
soustředit, zkrátka jsem to nezvládla.
A za deset let jste se vrátila a skončila
druhá…
Ale ono to nebylo tak jednoduché. Začátek
nebyl tak skvělý – uhrála jsem tři a půl bodu
ze šesti a poslední dvě partie prohrála. A zase
ze stejného důvodu - nedokázala jsem se koncentrovat a vzbudit v sobě správnou bojovnost.
V noci jsem pak nemohla usnout a stále nad tím
přemýšlela. Vždycky když na mě dolehnou nějaké starosti a v noci nad nimi přemýšlím, mám
pocit, že se propadám do černé díry. Ale snažím
se najít nějaké řešení a pomyslně se vyškrábat nahoru. No a jak jsem tak vězela v myšlenkách v té
díře, najednou mi to došlo. „Vždyť já jsem srab.
Já se snad bojím vyhrát!“ Úplně mě to překvapilo, protože dříve jsem byla ctižádostivá a chtěla
být nejlepší. A nyní jakoby se ta cílevědomost
někam vytratila. Také jsem se zastyděla před svými holkami. Já po nich chci výsledky, honím je,
aby trénovaly a učily se a sama to takhle vzdám.
Nedotáhnu do konce jediný turnaj… „Tak to ne,
musím to zvládnout, už kvůli dětem, aby ve mně
měli vzor,“ řekla jsem si, usnula a druhý den
všechno vyhrála a skončila nakonec druhá. Pro
mě je toto umístění strašně cenné, protože jsem
zjistila, že na to ještě mám a že se nad mojí šachovou kariérou ještě nezavřela voda. Nyní tré-

nuji, pročítám knihy o mistrech světa
a dochází mi mnoho souvislostí, které
jsem dříve nedokázala pochopit. I když
jsem patřila mezi špičku.
Myslíte, že nyní ve zralejším věku šachům
lépe rozumíte?
Asi ano! Víte on je veliký rozdíl mezi šachem,
který se hraje na oblastním přeboru a který
předvádějí velmistři. To už je opravdové umění a většina lidí není vůbec schopná pochopit,
kam ta hra vlastně směřuje a jakou má logiku.
Proto se v moderním šachu mohou dostat na
vrchol jen lidé, kteří tvrdě trénují a donekonečna studují partie nejlepší hráčů. Nestačí mít jen
talent a intuici. Hra se zrychlila a pravidla vám
neumožní dlouho vymýšlet nějakou kombinaci.
Prostě to musíte mít už v hlavě naučené a pak
to správně použít.
Máte tři děti – Majdě je osm let, Karolínce šest a Vaškovi byly dva roky. Zmínila
jste, že děvčata také hrají šachy a že s nimi
trénujete…
Ano a musím říci, že jsou dobré. Majdě se
ovšem moc trénovat nechce, ale zase ráda hraje turnaje. Ona to bere jako společenskou událost a užívá si to. Také dobře hraje na housle
a chodí na balet. Karolínka je podle mne velký
šachový talent.
A lze to poznat v tak ranném věku?
Když má trenér zkušenosti, intuici a možnost
srovnání, tak ano. Já ovšem netrénuji profesionálně. Vedu kroužky více méně jen pro kama-

rády našich holek. Ale dochází k nám devítiletá
Zuzanka Petrášková z říčanského šachového
oddílu, a ta je mezi svými vrstevnicemi špička.
A právě ve srovnání s ní si dovoluji tvrdit, že
Karolínka talent je.
Vaše děti asi mají nabitý program…
Musím přiznat, že ano. Já i manžel jsme velice činorodí, a přenášíme to na děti. Rozhodně
je nenecháme jen tak poﬂakovat. Někomu to
možná může připadat, že toho mají až moc, ale
například Majda naplánovaný program vyloženě
potřebovala. Vůbec ji nebaví hrát si. Že by šla
do pokojíčku a tam se zabavila s panenkami, to
ani náhodou. Tak jsem musela vytáhnout ﬂétnu
nebo šachy a učit ji. Myslím, že dětem do života
vůbec neuškodí, když budou vědět, že nic není
zadarmo a že se musí učit, aby něčeho dosáhli.
Jaké plány máte do budoucna? Naladil vás
úspěch ve Znojemské královně?
Určitě mám z úspěchu velkou radost a chtěla
bych se příští rok zúčastnit velkého přeboru republiky, ze kterého se postupuje na olympiádu.
Také mám pozvánku do německé bundesligy,
kam mám díky svým studentským úspěchům
otevřené dveře. Ale uvidíme, jak se mi podaří skloubit péči o rodinu s náročnou přípravou.
Problémem je i délka turnajů. Znojemská královna trvala jen dva dny, protože v rapid šachu je
na partii určeno pouze 25 minut. Klasické partie
se mohou hrát i několik hodin a přestože se hra
zrychluje, stejně turnaje trvají nejméně týden.
Helena Vlnařová
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Starosti měst a obcí

Developeři podepíší všechno,
ale záruku nemáte…
„Na počátku mého starostování byla silná vize udělat
vše pro to, aby se ve struhařovkém rybníce zase
dalo koupat,“ svěřila nám na začátku rozhovoru
starostka Struhařova Mgr. Dagmar Fedáková.
„Nedošlo mi zpočátku, že než se budu moci
zaměřit na odbahnění a vyčištění rybníka, čekají mě mnohem závažnější úkoly – zejména kanalizace, vodovod a čistírna odpadních vod, což
jsou investičně velice náročné akce. Takže jsem
to musela vzít všechno popořádku, vybudovat
v obci kompletní vodohospodářskou infrastrukturu a nyní po více jak sedmi letech mého působení ve funkci jsem se dočkala – rybník je
čistý,“ dodala paní starostka. „Dříve to opravdu
nemělo smysl, protože lidé byli zvyklí pouštět
do rybníka komunální odpadní vody. Teď už
mají kanalizaci.“
Předpokládám, že i Struhařov musel žádat
o dotace. Dokážete si je vypracovat sama?
Snažím se o to, i když je to docela náročné
při všech dalších povinnostech starosty. Není
to jen něco sepsat, ale pídit se po informacích,
projednávat, snažit se dozvědět co nejvíc o podmínkách a kriteriích a podle toho žádost postrkovat kupředu. Nedokázala jsem většinou přijmout
drahé služby dotačních agentur a už vůbec ne
nabídky ﬁrem, co nám chtěly dotaci zařídit, když
budou stavět právě ony. Vždy jsem o plánovaném projektu a jeho postupu dotačním řízením
chtěla všechno vědět, abych mu mohla efektivně
pomoci na svět. Ale! Na druhou stranu, když se
něco nepovede, jsem za všechno zodpovědná.
Ani vaší obci se nevyhnula nová zástavba.
Územní plán počítá se třemi lokalitami…
Když jsem začala starostovat, byl územní
plán téměř hotový a lokality pro novou zástavbu určené. Tehdy jsme nepředvídali následné
problémy a územní plán v té podobě odsouhlasili. Po čase, když člověk získá zkušenosti,
najednou zjistí, že není úplně ideální přistavět
k obci, kde stojí zhruba 280 domů a 250 chat,
dalších osmdesát rodinných domů. Protože to
znamená, že dalších osmdesát rodin bude chtít
jezdit domů po dobré silnici, využívat školku,
nakupovat a také se někde bavit a setkávat. A to
všechno by dobře fungující obec měla lidem zajistit. Ne jen namačkat baráky vedle sebe. A to
ani nemluvím o celkovém zásahu nové zástavby
do krajiny. Nová zástavba by měla citlivě navazovat a jaksi nenásilně splynout s okolím. Měla
by mít dostatek veřejných prostor a zeleně, propojenost s původní částí obce a volnou krajinou
a také občanskou vybavenost. Je smutné, když
se k malé vesničce s pár domy nalepí dvě stě
novostaveb a jinak nic! To nemůže fungovat.
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Bývalá škola se jednou změní ve
volnočasové centrum

Na tomto poli za obcí vyroste
nová zástavba Struhařov Jih
Vyčištění Hliněného
rybníka se
uskutečnilo díky
poskytnuté dotaci
od Evropského
fondu pro regionální
rozvoj v rámci
Operačního
programu životního
prostředí.

A vám taková situace hrozí?
Ze všech sil se snažím, aby nehrozila. V územním plánu máme přísné regulativy – například
parcely musí mít v některých částech nejméně
950 m2, jinde dokonce 1200m2, šířka komunikací deset metrů. Také po developerech požadujeme příspěvek na související infrastrukturu obce.
Samozřejmě byly různé tlaky, abychom podmínky změnili, ale neustoupili jsme a nakonec zůstali pouze dva developeři. V zóně Pod Hliněným
rybníkem se nám s ﬁrmou Optreal podařilo vykomunikovat slušné podmínky. Kvalitním urbanistickým řešením počínaje, kdy v nové zástavbě
je pamatováno na centrální klidné náměstíčko se
zelení, rekonstrukcí příjezdových komunikací
a adekvátním příspěvkem na související veřejnou infrastrukturu konče. Jako záruka, že splní
své slovo, dali do zástavy pozemky. To že vám
developer podepíše smlouvu, totiž nic neznamená. Papír snese všechno, ﬁrma se zruší a kde

jsou sliby. V tomto případě by nám po nedodržení smlouvy připadly pozemky. V druhé lokalitě Struhařov Jih je situace horší. Se společností
pana Konhefra se dohadujeme přes pět let i přes
právníky velice složitě. Až po těch letech developer pochopil, že územní plán nezměníme, ale
ani tak z toho nemám dobrý pocit. Svůj projekt
protlačují nebývalou silou a arogancí a obávám
se, že i během výstavby bude docházet k dalším
komplikacím. Struhařov zástavbou tohoto území
pravděpodobně získá jen další potíže. Dosud ražená strategie obce, že když už se má zastavovat, tak aby se tu novým občanům dobře žilo,
je bohužel dost problematicky prosaditelná proti
obchodním zájmům developera.
Místní lidé s novou zástavbou souhlasili?
V roce 2008 proběhlo referendum, ve kterém
se občané vyslovili proti rozvojovým zónám.
Jenže tato vlna nevole se zvedla v době, kdy už
majitelé pozemky prodali developerům, a ti začali investovat. Kdybychom v tomto okamžiku
změnili územní plán, stálo by nás to velké peníze. Tak jsme zvolili strategii, že výstavbě dáme
zelenou, ale vše maximálně ohlídáme. Jisté je,
že další plošný rozvoj ve Struhařově občané
nechtějí. Výsledky referenda se cítím být zavázána a tak ani v rámci změny územního plánu
žádné nepřibudou.
Rozumný rozvoj obce závisí na dobře zpracovaném územním plánu. MAS Říčansko

Znak Struhařova je šikmo dělený zlatým břevnem. V pravé modré
polovině najdete zlaté kolo o osmi loukotích, které připomíná rod
pánů ze Strhařova (Struhařova), kterým obec ve 14 až 15. století
patřila. V levé zelené polovině leží stříbrný poříz se zlatými
rukojetěmi (pořízem se strouhaly šindele a předpokládá se, že právě
od strouhání je odvozen název obce). Modrá barva asociuje oblohu,
přirozené čisté prostředí a Hliněný rybník, zlatá představuje pole
a zelená barva znázorňuje okolní přírodu a hluboké lesy.

uspořádalo seminář na přípravu a realizaci
tohoto důležitého dokumentu. Myslíte, že je
to prospěšná akce?
No samozřejmě! Takové semináře bychom
přivítali již dříve. Problematika územního plánování je složitá a zastupitelstva se v ní musí
zorientovat, aby dokázala tlaku developerů
efektivně čelit. Osobně bych obcím doporučovala dát pro rozvojové lokality do územního
plánu povinnost vypracování regulačního plánu
tzv. „na žádost“ – kdy kromě toho, že regulační
plán musí developer zaplatit, si následně obec
může vyžádat od developera plánovací smlouvu, ve které je zakotven nárok na příspěvek na
veřejnou infrastrukturu.
Také si myslím, že by celé situaci pomohlo,
kdyby Středočeský kraj ve spolupráci s expandujícím Hlavním městem Praha vypracoval
komplexní strategii, jak se bude celá oblast dále
vyvíjet v závislosti na limitech stávající dopravní a ostatní infrastruktury. Kraj sice schvaluje
jednotlivé územní plány, ale dosud příliš neřeší
celkový pohled.

se klidně mohlo stát, že dotace nedopadne a budeme občanům peníze vracet. Devadesát procent obyvatel příspěvek dalo – buď přímo nebo
formou stavebního spoření a já jim touto cestou
děkuji za důvěru. Kdo ale zaváhal, má to nyní
o mnoho dražší, ale kanalizační přípojku zřídit
musí dříve či později.

Struhařov se může pyšnit kanalizací s ČOV
a vodovodem, na který přispívali místní občané. Byli lidé ochotní vložit do akce vlastní
peníze?
Přesvědčit lidi, že jde o potřebný projekt,
a že mu mohou věřit, byl první náročný krok
k jeho realizaci. Ale myslím, že nikdo z těch,
kteří před těmi šesti lety uvěřili a stavbě ekonomicky pomohli, určitě nikdo nelituje. Občané
přispívali za přivedení kanalizace až po jímku
s čerpadlem a napojení vodovodu až k hranici
pozemku řádově méně, než teď stojí vybudování nové přípojky. Komplikované bylo, že jsme
potřebovali peníze od lidí předem, než bylo
jasné, že dotaci dostaneme. Systém je totiž nastaven tak, že obec musí nejdříve prokázat, že
má vlastní zdroje a potom teprve dostane dotační peníze. Bylo to ohromné riziko, protože

Úvěrování nebyl jediný problém, který stavbu vodovodu a kanalizace provázel…
Nepříjemné komplikace nám způsobila skupina obyvatel, která chtěla celou akci zmařit zřejmě
z obavy, že následné připojení na kanalizaci bude
pro ně drahé, neboť se k akci nepřihlásili včas
a tudíž si budou přípojky hradit na vlastní náklady. Vypracovali a do schránek roznesli letáky
s informací, že stavbou kanalizace se zhorší stav
vody ve studních. Byla to úplná absurdita. Museli
jsme podat trestní oznámení pro šíření poplašné
zprávy a stálo nás to zbytečnou energii, která se
dala použít pro řešení dalších projektů……

Museli jste si jako obec vzít úvěr?
Abychom zvládli kanalizaci předﬁnancovat,
což byla podmínka dotace, použili jsme peníze z prodeje obecních pozemků a také jsme si
museli vzít krátkodobý úvěr. Což samozřejmě
nebylo zadarmo a každý měsíc jsme platili nemalé úroky a čekali, až dojdou peníze. Peníze
sice došly, ale s tříměsíčním zpožděním od vyúčtování, což nás stálo bezmála 300tisíc korun
na úrocích a jistou dávku nervozity. Dotační
systém je pro obce šílená zátěž a pro banky
a stavební ﬁrmy zlatý důl. Kdyby se dotační
prostředky rozdělily napřímo do obcí na infrastrukturu, byly by obce ze zlata, jen bankovní
domy by nerostly tak rychle.

Kromě starostování fungujete také jako
předsedkyně představenstva Svazku obcí
Region Jih, který investuje regionální vodovod a v současnosti převzal i jeho provoz…

Do této funkce si mě vybrali kolegové starostové zřejmě proto, že se nám v obci podařilo úspěšně zrealizovat vodohospodářskou infrastrukturu
a i moje vzdělání a původní praxe směřovala
k vodě. I když je to mnoho práce navíc, dělám ji
ráda. Z hlediska zásobování pitnou vodou a odkanalizování byl na tom náš region velice špatně
a jen po krůčkách se daří situace zlepšovat. Snažím se prosazovat strategii provozování vodovodu vlastními silami s cílem udržet ﬁnance v regionu, neposílat je prostřednictvím vodárenských
společností do zahraničí, a tak pomoci splácet
nemalé investiční úvěry, které Svazek obcí musel
na sebe vzít, aby dílo vůbec dostavěl. To také není
lehká cesta, při stávajícím státním trendu podpory velkých vodohospodářských společností.
Myslíte, že to máte ve funkci starostky jako
žena těžší?
Jednoduché to není, má to svá pro a proti.
Každý starosta musí v prvních dvou letech vstřebat ohromné množství informací, aby byl schopen obec efektivně vést, já k tomu měla ještě dvě
malé děti, vlastní práci a rozestavěný dům. Stálo
to ohromnou hromadu energie, ale cítila jsem, že
to prostě má smysl. Chtěla jsem Struhařov, jako
domov mých dětí a obec, kterou jsem si vetkla
do srdce, vylepšit jak nejlépe dokáži.
Postavení ženy mi však v prosazování cílů pro
obec nikterak nevadilo, ba právě naopak. Možná
my ženy máme pro tak pestrou práci určité vlohy, jsme zvyklé dělat více věcí najednou a dobře
organizovat. Ale samozřejmě to nelze paušalizovat, protože každý jsme jiná osobnost. A krom
toho v typicky mužské roli, jako je řídit vlastní
průběh staveb, jsem vždy měla 100% oporu
v místostarostovi Pavlu Kratochvílovi, který stavitele nikdy nenechal na pochybách o chlapské
autoritě, zatímco já jim mávala před nosem papíry a zákony. Bez něj by se to všechno opravdu
nepodařilo realizovat a já mu za to děkuji.
Helena Vlnařová
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Život v kraji

MNICHOVICKÉ
KRAMAŘENÍ
oslavilo 10 let

Starostka Průhonic PhDr. Hana Borovičková (uprostřed) přebírá
od zástupců společnosti EKO-KOM “Kříšťálovou popelnici”

Na Masarykově náměstí
v Mnichovicích se uskutečnila
již po desáté dobročinná
kulturní akce. Vybralo se přes 100 000 Kč a celá částka
byla rozdělena na podporu dětí z mnichovické mateřské
a základní školy, z Dětského domova ve Strančicích
a peníze poputují i na pomoc dětem v Africe.

Křišťálová popelnice
v Průhonicích

Program byl opravdu bohatý a nikdo se nenudil. Se svými vystoupeními se předvedly děti
z Mnichovic, Mirošovic a také zatančily skupiny
Kuličky ze Struhařova, Jo Jo efekt Alice Bardové
a TEAM Gábiny Jirákové. Velký potlesk sklidilo
komické vystoupení učitelek z mnichovické základní školy – zavzpomínaly na 80. léta a předvedly cvičení „Poupata“. Všechny děti se mohly
zúčastnit veselých soutěží a získat milý dárek.
Ve stáncích se prodávaly knihy, hračky, domácí pečivo, sladkosti, občerstvení, výrobky od dětí
a zboží od sponzorů. Za utržené peníze se například pořídí herní objekty do zahrady v mateřské

Vítězem celostátní soutěže „O křišťálovou popelnici“ za rok 2009 se
stala obec Průhonice. Akci pořádá společnost EKO-KOM, která zajišťuje
fungování systému zpětného odběru a využití druhotných surovin. Zástupci společnosti předali vítězi šek na 150 tisíc Kč.
V soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků a míry aktivity v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek odpadů. Do hodnotících kritérií spadá
i komplexnost hospodaření se všemi komunálními odpady v obci a také
informování občanů o způsobech nakládání s jednotlivými druhy odpadů
a výsledcích odpadového hospodářství obce. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do systému.

školce a Základní škola T.G. Masaryka si koupí
interaktivní tabuli pro zkvalitnění výuky.
Celou akci pořádalo město Mnichovice ve
spolupráci s hasičským sborem, Společností pro
aktivní rodinu – provozovatelem Klubu Přístav,
Občanským sdružením ROSa, Občanským sdružením Mnichovický Rynek, Občanským sdružením Myšlín, tedy jsem, společností Mountﬁeld
a MAS Říčansko.
„Děkuji všem, kteří se na Mnichovickém kramaření podíleli. Zažili jsme příjemný den a navíc přispěli na dobrou věc,“ uzavřela tajemnice
MěÚ Miroslava Vojtíšková.
inzerce
SIMPLY CLEVER

SLAVNÉ KERAMICKÉ
TRHY
Bludičky
zavítaly
i do Pyšel
V dětském domově v Pyšelích
a v dalších lokalitách natáčela režisérka Irena Pavlásková třídílný televizní ﬁlm Bludičky. Snímek podle
scénáře Ivo Pelanta vypráví o velkém problému naší současné reality
– o dětech z dětských domovů, které na počátku dospělosti vstupují do
normálního života, na nějž jsou jen
málo připraveny a s nímž se musí
mnohdy bolestně srovnávat.
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V Kostelci nad
Černými lesy se
uskutečnil další
ročník vyhlášených
Keramických trhů.

Letos se představilo na tři sta
vystavovatelů z celých Čech, kteří nabízeli originální keramické
výrobky. „Kolik přišlo lidí, přesně nevíme,“ sdělila nám Hana
Flusserová z městského úřadu.
„Jisté je, že návštěvnost je každoročně velice vysoká. A to nás těší.
Snažíme se návštěvníkům zajistit
bohatý doprovodný program. Letos vystoupily nejrůznější místní
soubory, přičemž největší potlesk
sklidily děti. Zájemci si mohli vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu. A hvězdou celého příjemného
dne byl zpěvák Michal Prokop.“

Těšte se na každou přehlednou
rovinku, prudké stoupání i chvíle
předjíždění. Díky přeplňovaným
čtyřválcovým motorům TSI s vynikající
akcelerací nabízí totiž nová Škoda Fabia
dynamickou a úspornou jízdu.
Okouzlí Vás jistě nejen svou vyspělou
technikou a dospělejším vzhledem, ale
také moderními prvky výbav.
Nová ŠkodaFabia. Nyní může být
Vaše již od 199 900 Kč.

Nová ŠkodaFabia
Právo konání
trhů dostalo
město od
majitelky
panství
Marie Terezie
Savojské
v 18. století

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,2–5,7 l/100 km, 109–132 g/km

PŘEDJEDE VAŠE OČEKÁVÁNÍ

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany

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

Osobnosti regionu

OLIVOVA NADACE a dávno zapomenutí lidumilové
Jan Boček, čerstvý šedesátník, který Olivově dětské léčebně
dal desítky let svého života. V současnosti ředitel Olivovy
nadace (založené Aloisem Olivou v roce 1896) byl od
začátku u obnovy Olivovy nadace, která zajistila léčebně
dobré zázemí, prostory a vybavení. Jan Boček je také
neúnavným badatelem v historii českých nadací a v nedaleké
budoucnosti mu vyjde na toto téma kniha popisující
podrobnou historii dávno zapomenutých lidumilů štědře
rozdávajících své prostředky potřebným.
Kaple v Olivově
léčebně ukrývá
nádherný oltář

dejší společnost si zakladatelů nadací a nadačních fondů velmi vážila, a proto nadace vnímala
jako právnické osoby, které jsou zřízeny na věčné časy. Bohužel část současné veřejnosti, která
vyrůstala v době totality a má zkušenosti z řady
zneužití ﬁnančních prostředků např. u kampeliček, kuponové privatizace a ve fondech, se na
nadace dívá nedůvěřivě. Naopak nejvíce nadacím
důvěřují lidé, kteří nadační sektor znají a nebo
získali nadační příspěvky v oblasti zdraví, vzdělání, sociální péče, životního prostředí apod.
Jan Boček
je ředitelem
Olivovy
nadace

Co si máme představit pod pojmem nadace?
V poslední době je to pojem označující organizace, skrze níž prolévají velké ﬁrmy své peníze na charitu. Nadace je majetková podstata
věnována na věčné časy, kdy její výnosy jsou na
základě vůle zakladatele darovány k určitému
účelu. V poslední době vzniklo několik velkých
ﬁremních nadací s velkým nadačním jměním
– jako nadace O2, České spořitelny, Komerční
banky a další.
Kolik bylo nadací v českých zemích a jak se
lišily od nynějších?
V historii bývalo nejvíce nadací studentských,
dobročinných a církevních, které vznikaly v českých zemích již od 12. století. Tyto nadace musely být schváleny panovníkem, později místodržitelem a po vzniku ČSR zemskými úřady podle
příslušného zákona a nařízení. Nadace v I. republice měly značný majetek a jen jmění studentských nadací dosahovalo 250 mil. předválečných
korun. V českých zemích vzniklo mnoho nadací
a nadačních fondů a asi nejstarší nadace byla
zřízena blahoslaveným Hroznatou ve 12. století
k založení kláštera v Teplé.
Když hovoříme o nadacích, jsou v něčem
české země zvláštní?
Jsou. V českých zemích bylo nejvíce nadací a nadačních fondů v celém Rakousku-Uhersku především koncem 19. a počátkem 20. století.
Důvodem bylo to, že české země byly poměrně bohaté, protože zde bylo soustředěno 60%
veškerého objemu průmyslové výroby Rakouska-Uherska. Počet nadací a nadačních fondů
v I. republice není přesně znám, ale bylo to
odhadem 12 tisíc. Nejvíce nadací bylo pochopitelně v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, o hodně méně na Slovensku a na Podkarpatské Rusi.
A jak je to dnes?
Rozdíl mezi nadacemi I. republiky oproti současnosti především ve vnímání veřejnosti. Teh-
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Nadace u nás byly vykradeny Hitlerem a komunisty. Kolik se jich vrátilo po roce 1989
k životu?
V roce 1989 nebyla v platnosti potřebná legislativa, a proto nadace byly zakládány podle zákona České národní rady č. 83/90 Sb. o sdružování
občanů. Až v roce 1998 vstoupil v platnost zákon
227/97 Sb. který velmi přísně stanovil podmínky
nadacím a nadačním fondům. V současné době
je v nadačních rejstřících v ČR zapsáno asi 400
nadací a 800 nadačních fondů. Rozdíl mezi nadací a nadačním fondem je především v tom,
že nadační fond je zřízen k jednomu účelu a při
jeho založení není třeba nadační jmění v minimální výši 500 tis. Kč jako u nadací. Část nadací
a nadačních fondů je sdružována v občanském
sdružení Fórum dárců, kde je jednou z podmínek
členství dodržování etického kodexu. Nadace
v ČR mají přísné kontrolní mechanismy a neznám příklad, kdy by zneužily své poslání.
Olivova nadace je jedinou nadací obnovenou
po roce 1989 a slaví v sobotu 19. června 2010
svých dvacet let nové existence. Jak takové
vzkříšení vypadalo a co vás k němu vedlo?
Obnovení Olivovy nadace vyžadovalo ohromné úsilí skupiny nadšených lidí, kteří si kladli za
cíl navázat na odkaz mecenáše Aloise Olivy. Při
obnově nadace jsme shromažďovali především
vlastní ﬁnanční prostředky. Později se dařilo pře-

svědčit i další dárce o našem záměru – pomáhat
dětem se zdravotním a sociálním postižením. Postupně jsme realizovali projekty, jako byl ozdravný pobyt dětí z oblasti Černobylu, organizování
ozdravných a léčebných pobytů v Jánských Lázních, odstátnění léčebny v Říčanech a získání
ﬁnančních prostředků ve výběrovém řízení na
dělení Nadačního investičního fondu. Máme za
sebou mnoho dalších aktivit, ve kterých jsme pomohli potřebným.
Právě v souvislosti s Olivovou dětskou
léčebnou byla Olivova nadace zmiňována negativně. Média v březnu tohoto roku dostala
zprávu, že se vše urovnalo. O co vlastně šlo?
Nadace byla v minulých létech nesmyslně obviňována, že léčebnu tuneluje. Nejen, že nájem
placený léčebnou vracela průběžně do léčebny,
jak jí ukládají smlouvy, ale navíc přispěla k investicím 16 milióny Korun českých. Pravdivá čísla
ověřily nezávislé audity i kontroly Magistrátu hl.
Města Prahy. Není o čem diskutovat. V léčebně
v současnosti probíhá nezávislý audit, v řádném
výběrovém řízení byla vybrána nová ředitelka
Mgr. Zdena Provazníková a nadace opět spolupracuje na obnově služeb i jejich kvality. A dělá
to ráda a bez hořkosti.

Komunitní nadace pomáhají
V restauraci Na Pyšelce se 17. a 18. června 2010 sešla asociace komunitních nadací.
K rozhovoru byli ve čtvrtek 17. června večer
také přizváni zástupci MAS Říčansko. Propojení nastalo díky nové člence správní rady
MAS Říčansko Markétě Krausové, místopředsedkyni Českého centra fundraisingu. A důvod je jasný: Začíná se hovořit o komunitní
nadaci v našem kraji. Pět komunitních nadací
rokovalo v Pyšelích spolu s nadací VIA, jež
zrod komunitních nadací významně podporuje. Hovořilo se mimo jiné o možnosti rozšíření
myšlenek komunitního ﬁnancování. První váž-

né debaty o konceptu komunitních nadací lze
v ČR datovat do roku 1996. Právě nadace VIA,
ve spolupráci s C.S.MOTT Foundation, nadací
Open Society Fund Praha a nadací Regionální fond, která se v roce 1997 transformovala
do první české komunitní nadace (dnes Komunitní nadace Euroregionu Labe) stála na začátku všeho.
Má smysl budovat nadace dnes? Co se skrývá pod pojmem komunitní nadace?
I dnes je třeba bránit a rozvíjet občanskou
společnost, do které patří i nadace, které podporují bohumilé aktivity. Tyto aktivity nejsou
nebo nemůžou být podporovány státem. Naše
společnost si pozvolna musí zvykat na to, že
darovat peníze nadacím je ušlechtilá výsada rozvinuté občanské společnosti. A právě
s rozvojem demokratických principů se mluví
o komunitních nadacích. Je samozřejmostí, že
nadace musí působit ve společnosti důvěryhodně a její činnost musí být především pro dárce
průhledná.
Není takovou aktivitu lepší nechat velkým
ﬁrmám a bohatým jedincům?
Určitě ne. Vznik komunitních nadací je aktivitou zdola. Začalo to v Ústí nad Labem. V letech
2005-2006 vznikly další tři nadace – Blanicko-Otavská, Nadační fond Via Vitae a Echo Moravia. Rozvíjejí koncept, který pochází z USA, kde
je tato práce dávno vyzkoušena. Komunitní nadace vznikají a shromažďují ﬁnanční prostředky
na zlepšování života v určité oblasti. Tyto nadace
jsou zcela nezávislé na veřejné a státní správě.
Drobným i velkým dárcům nadace zaručují, že se
jejich peníze podle zadání vyjádřeného při darování průhledně dostanou k těm, kteří je potřebují.
Komunitní nadace poskytují granty neziskovým
organizacím, zaměřují svoji činnost na budoucnost a poskytují služby, které pomáhají dosahovat
ﬁlantropických cílů.

Nová členka
správní rady
MAS Říčansko
Markéta
Krausová

Zástupci komunitních nadací
rokovali v Pyšelích
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Rádce a tipy

Život v kraji
inzerce

Tip na dobrou knížku
pro čtenáře Zápraží
připravila Helena Papírníková, knihovna Velké Popovice

Fuj! Plzák
španělský

Patricie Woodová: Výhra
Vypravěč a zároveň hlavní postava knihy Perry hned v úvodu čtenáře
ujistí, že není retardovaný – jeho IQ totiž o jeden bod překračuje
hranici této diagnózy. Svůj životní příběh začne líčit od chvíle, kdy
mu zemřela babička, do jejíž péče ho odložila matka. Sourozenci ho
vzápětí připraví o domek i dědictví. Naštěstí má Perry dobrou práci
v obchodě s potřebami na plachtění a přítele Keitha, který nad ním
drží ochrannou ruku. Zlom přichází v okamžiku, kdy Perry vyhraje
v loterii dvanáct miliónů dolarů.

Iva Hlaváčková: Osudu neutečeš
Studentka gymnázia Natálie Pešková není na škole oblíbená.
Matka je alkoholička a otec už nežije. Jednoho dne chce spolužačka
Aneta po Naty vyzvednout balíček, ve kterém je deník Anetiny
matky a fotka otce – slavného hudebního skladatele, jehož Aneta
nikdy nepoznala. Druhý den ráno se rozhodne odjet, zastaví se
v motorestu, kde zahlédne zprávy. To, co spatří, ji šokuje. Po tragické
události, v níž byla nevědomky děsivým aktérem, se chladnokrevně
rozhodne ukrást Anetě život. Když má konečně pocit, že nalezla to,
po čem toužila, dostává dopis od policie. Náhle ji minulost a záměna
identity začínají dohánět na každém kroku…
Příště zavítáme do některé z dalších knihoven u nás na „Zápraží“

Na křídlatku s motykou…
Křídlatku japonskou, sachalinskou a českou řadíme v České republice mezi nepůvodní
a invazní druhy. V posledních letech dochází
k jejímu masivnímu rozrůstání na území města
Říčany a v dalších lokalitách našeho regionu.
Nebezpečí křídlatky spočívá v tom, že vytlačuje a hubí původní druhy rostlin. Tak narušuje
přírodní rovnováhu.
Křídlatka česká je kříženec křídlatky japonské a sachalinské, a patří mezi nejagresivnější
druhy. V České republice byla popsána roce
1983. Její výskyt je pravděpodobnější tam, kde
se vyskytují oba rodiče, avšak poslední zjištění
ukazují, že se může nacházet i na jiných místech, kam byla zavlečena například jako okrasná rostlina. Tyto rostliny
se doporučuje cíleně ničit
jako plevel, a to buď mechanicky nebo chemicky.
Pokud jsou moderní chemické postřiky aplikovány odborně, je riziko
ohrožení přírody prakticky nulové. Selektivní
postřik nepoškodí ostatní
vegetaci a po dopadu na
zem se rozkládá do několika hodin (nepřetrvává
v půdě).
Agresivní křídlatky ale
mají i pozitivní stránky.
Mladé rostliny (do výšky asi 1 m) lze použít
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jako čerstvé krmivo pro dobytek. Křídlatka
díky svému rychlému růstu tvoří velké množství biomasy a uvažuje se o jejím energetické
využití – usušené rostliny
lze zpracovat například do
briket na topení. Luhováním listů křídlatky ve vodě
nebo v alkoholu můžete
získat ochranný prostředek proti plísním (sama
křídlatka je velmi odolná
proti nejrůznějším plísním
a chorobám).

Křídlatky se ze zahrad
a parků dostaly do
volné přírody, kde škodí.
Vyskytují se nejvíce
podél komunikací
a vodních toků.

Pokud s odporem sledujete,
jak vám po zahradě lezou
obrovití hnědí slimáci neboli
Plzáci španělští, máme
pro vás řešení – pořiďte si
speciální druh kachen.
Plzák španělský se do Čech dostal z jižní
Evropy v dovozové zelenině. U nás bohužel
nemá přirozeného nepřítele, a tak se může
nerušeně rozmnožovat. Slimáci kladou vajíčka
v srpnu a pokud nejsou v zimě velké mrazy,
může pouhý jedinec přivést na svět na jaře až
1000 nových plzáčků. A jak se jich zbavit? Určitě
každý z vás slyšel nějakou z brutálních metod
– solení, topení v pivu, napichování na jehlice…
Kdo tyto návody vyzkoušel, zjistil, že přes svou
radikálnost fungují většinou velice omezeně anebo jsou časově velmi náročné. Tohoto hnědého
nadělení nás nejlépe zbaví sama příroda.
„Nejšetrnější způsob, jak redukovat počet plžů,
je nalákat do zahrady jejich přirozené nepřátele,“
radí Petr Dobrý z Hnutí DUHA střední Čechy.
„Požírají je především ježci, ropuchy, skokani
a střevlíci, ale pochutnají si na nich, když je
nejhůř, i rejsci, slepýši a někteří ptáci. Ale
všechny je bohužel nesnědí.
Mezi největší jedlíky
slimáků patří druh
kachen Indičtí běžci.
Svojí vzpřímenou chůzí
a neustálým popobíháním připomínají
tučňáky. Na zahradě
neustále prohrabují
trávu a zeminu a hledají
potravu. V Německu
dokonce existuje
farma, kde chovají tyto kachny a za poplatek je
půjčují zahrádkářům. Kachny zájemcům vyžerou
po zahradě slimáky a poté se na farmu vrátí.
Více o Indických běžcích najdete například
na www.indickybezec.estranky.cz.“
„Další slibnou pomocí by mohly být parazitické
hlístice. Ty napadají slimáky v půdě a pronikají do
jejich těla,“ prozrazuje Petr Dobrý. „Hlístice nesou symbiotickou bakterii (Moraxela osloensis),
kterou vypustí uvnitř hostitele a ten za několik
dnů uhyne. Tyto hlístice lze již zakoupit v obchodech. Ale metoda funguje jen u mladých slimáků,
na velké to už nezabírá. Podle mého názoru však
také nikdo nepotvrdil, že tyto hlístice nemohou
likvidovat v zahradě další užitečné živočichy.
Proto se kloním spíše k Indickým běžcům.
Nezbývá než doufat, že lidé se z tohoto slizkého
nadělení poučí a budou v budoucnu více bránit
rozšiřování nepůvodních druhů v krajině,“
uzavřel Petr Dobrý z Hnutí DUHA střední Čechy,
www.hnutiduha.cz.

FITlady Říčany, studio pro ženy, které zahájí
svůj provoz v září 2010 na Komenského náměstí,

HLEDÁ KE SPOLUPRÁCI

Zvládneme první pomoc
Na dětském dopravním hřišti
v Říčanech se pro žáky třetích tříd
Základní školy Bezručova uskutečnil „Den bez úrazů“. Pořádávající
občanské sdružení Cesta integrace
si pro dětské účastníky přichystalo soutěže a informace zaměřené
na první pomoc, jízdu zručnos-

ti na kole a vědomostní soutěž
s dopravními značkami. Na část
programu též přijela a program si
připravila Městská policie Říčany
a Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje. Akce se konala ve spolupráci se „Zdravým
městem Říčany“.

 Instruktorky skupinových lekcí – aerobic,
bodystyling, joga, pilates, zumba, alpinning,
malé-velké míče, bosu a další…
 Výživové poradkyně
 Kosmetičky, Masérky
 Manikérky/Pedikérky „2 in 1“
 Paní na dopolední hlídání dětí
 Paní na úklid
Hledáme schopné, inovativní profesionálky,
které jejich práce baví.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, práci
v nově vznikajícím týmu. Preferujeme práci na ŽL.

Kontaktujte nás prosím:
ﬁtladyricany@centrum.cz
tel. 606 507111

zajišť uje návrhy a realizace zahrad, široký sortiment
rostlin, doplň kové zbož í a celoroč ně prodej ž ivých ryb

723 516 513

SVĚTOVÝ DEN
BEZ TABÁKU
Občanské sdružení Cesta integrace pod záštitou Zdravého města Říčany uspořádalo na Masarykově náměstí pro širokou veřejnost akci Světový
den bez tabáku. „Účastníci měli možnost získat řadu užitečných a mnohdy alarmujících informací,“ prozradila Petra Nyklová z Cesty integrace.
„Největší pozornost byla věnována žákům základních škol, protože podle
statistik mají děti první zkušenost s cigaretou v deseti letech. Naučný program byl připraven tak, aby nikoho nenudil. Nejvíce pozornosti sklidila
názorná ukázka simulované plíce z PET lahve s cigaretou. Po pokusu na
bílém papírovém kapesníku bylo názorně vidět, co kuřák vdechuje.“
Zajímavé informace a rady, jak přestat s kouřením, najdete na www.
dokurte.cz, www.clzt.cz, www.prestantekourit.cz, nebo na lince pro odvykání kouření 844 600 500.
Pořadatelé děkují za spolupráci při poskytnutí informačních materiálů či odborné konzultace České koalici proti tabáku, Státnímu zdravotnickému ústavu, Všeobecné zdravotní pojišťovně a paní MUDr. Markétě
Černovské.
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MAS Říčansko

U jednoho stolu

Výherci
na bruslích
a na Berchtoldu

SOUTĚŽ!!!
MODLITBA ZA DOMOV

MASka rozdávala výhry. Pětiletá Marcelka Řádková, která vyhrála soutěž o nejkrásnější masku
u příležitosti Dne rodiny pořádaným v polovině května MAS Říčansko, absolvovala v červnu
dvouhodinový kurz in-line bruslení. Ten věnoval jako 1.cenu do soutěže Sportovní klub Slunéčko.
Rodinné volné vstupenky do zámku Berchtold si během Mnichovického kramaření vysoutěžili:
Ondřej Pleva z Kostelce, Jitka Hesová z Chotutic, Jan Vavřinka a David Turek z Prahy, Michal
Brdlík a Libor Vlček z Říčan a Jan Šapka z Velkých Popovic. Všem výhercům blahopřejeme
a těšíme se na další soutěže, kterými vám uděláme radost!

Když rozvíjet, tak strategicky…
Místní akční skupina – kulatý stůl, u kterého usedají při spolupráci partneři z vedení obcí,
neziskového i podnikatelského sektoru z Říčanska – má za cíl aktivovat vnitřní možnosti území a přispět tak k jeho dobrému vývoji.
A protože je Říčansko živým systémem, který
se neustále vyvíjí, musí na to MAS reagovat
– v našem kraji proběhlo dotazníkové šetření a následně veřejná diskuzní setkání o aktuálním stavu, požadavcích a potřebách území
a jeho obyvatel. Ze sebraných informací a ve
spolupráci s odborníky byl aktualizován Strategický plán Leader (SPL), který 38 partnerů
MAS ve 38 obcích společnými silami prosazují.
Díky malé vzdálenosti Prahy je náš region v posledních deseti letech ovlivněn tzv. příměstským
rozvojem. Snahou všech obcí Říčanska a MASky je, aby region nebyl jen „noclehárnou“ hlavního města Prahy, ale místem kde lidé žijí a mají
svůj domov. SPL proto obsahuje čtyři priority, které k tomuto cíli vedou. Prioritní oblast 1.
Integrovaný rozvoj území – zahrnuje podporu

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO
Olivova 224, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881
mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu
Ředitel – Vladimír Haš
manager@ricansko.eu
Spolupráce – Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu
Projekty – Daniela Kamarádová
projekty@ricansko.eu

vzhledu a vybavení obcí, podporu sociálních služeb, volnočasových a sportovních aktivit a v neposlední řadě i vzdělávání a místní zaměstnanosti. Oblast 2. Životní prostředí – se týká ochrany
přírody, nakládání s opady, alternativních zdrojů
energie a dopravní infrastruktury. Oblast 3. Venkovské tradice – jde o posílení informovanosti
v obcích, oživování tradic a zavádění nových,
ochranu a propagaci historického, kulturního
a přírodního dědictví, podporu cestovního ruchu
a kulturního vyžití na venkově. Oblast 4. Rozvoj
agroturistiky, ekoturistiky a doprovodných
služeb. Cíle a priority jsou naplňovány prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie,
Regionálního operačního programu a prostřednictvím iniciativy LEADER a Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a dalších
vhodných programů podpory z tuzemských i evropských zdrojů. Na kulturní a propagační akce
budou používány též prostředky soukromých
sponzorů. Celé znění SPL a Analýzy regionu najdete na stránkách MAS Říčansko.

Zprávy z MASky
 Říčansko se i letos chystá na národní výstavu
„Země živitelka“. Regionální výrobci, řemeslníci
a producenti hlaste se – ať vás můžeme na výstavě
představit a propagovat. Zápražáci, přijďte se
podívat na konci léta 26. 8. - 31. 8. 2010
do Českých Budějovic pavilonu R1.
 V Říčanech proběhlo zasedání Národní sítě
Místních akčních skupin a v jeho rámci také
workshop odborníků na téma „Venkov po roce
2013“. Jednalo se také o možnostech komunitních
nadací, o kterých jsme psali v červnovém Zápraží.
 Starostové a představitelé neziskových organizací
i podnikatelů se zúčastnili cyklu seminářů na
územní plánování. Další cyklus proběhne
na podzim a to v termínech 15. 9. 2010 a 29. 9. 2010
(navazující 2.část) a 13. 10. 2010 (exkurze).
Semináře jsou zdarma, hlásit se můžete již nyní.

Spolu s Ekumenickou radou církví
MASky vyhlašují soutěž o volné vstupy
do kulturních a historických míst ČR:
PRO DĚTI VÝTVARNOU – namalujte
na papír A3 nebo A4 jakoukoliv technikou,
abstraktně nebo konkrétně (postavy,
místa, krajiny), své přání – modlitbu
za domov (svou rodinu, obec, kraj, ČR).
PRO DOSPĚLÉ LITERÁRNÍ – napište
prosbu, báseň, modlitbu do max. 30-ti
řádků na téma domov. Práce posílejte
do 15.10. na adresu MAS Říčansko.
Více informací na stránkách MAS Říčansko a na www.modlitbazadomov.cz.

JAK ZÍSKAT
DOTACE
V ROCE 2010
Třetí výzva MAS Říčansko proběhne! Do soutěže se během září budou moci přihlásit podnikatelé,
a to s projekty na cestovní ruch – zaměření ubytování a sport, a obce a neziskové organizace s projekty na rozvoj a uchování kulturního dědictví, tedy
revitalizace památkových ploch a budov a budování
stálých výstavních expozic a muzeí. Kontaktujte
nás již teď s vašimi projektovými záměry a to
na kontaktech MAS Říčansko. Více informací
naleznete také na webových stránkách.
Druhá výzva MAS Říčansko je vyhodnocena.
Do 31.května, kdy byl ukončen příjem projektů,
se sešlo 6 projektů z celého území našeho kraje.
Na tyto investiční záměry bylo vyčleněno celkem
2,5 mil Kč. Výběrová komise zasedala celý den
v sobotu 19.června, kdy také proběhly první veřejné
obhajoby projektů. Žadatelé měli možnost představit svůj projekt a ukázat na jeho přínos pro Říčansko. Byly představeny projekty z cestovního ruchu
– Mukařovsko žádá o Kamenickou stezku, RKO
Kunice o Revitalizaci odpočinkového místa Bílý
kámen, Popovický spolek okrašlovací o Velkopopovické rybníky vycházkou, M.Kabelková o Sportovní a relaxační centrum. Projekty vzdělávací – Ekocentrum Říčany požádalo o Realizaci vzdělávacích
aktivit v regionu a O.S. Pro Srbín o Vzdělávací
centrum nejen pro ženy podnikatelky na Říčansku.
Tato výzva 2/2010 byla první výzvou hodnocenou
podle nových (aktualizovaných) kritérií. Podle získaných preferenčních bodů byly 4 projekty vybrány
k podpoře a Programovým výborem v pondělí
21. června schváleny k registraci na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF). Seznam vybraných projektů najdete na www.mas.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

Jiná perspektiva
očima
Josefa Zieleniece

Povodně nás prověřily
V roce 1997 nás zaskočila ničivá síla povodní na
Moravě a obrovský rozsah škod. Ve 20. století bylo
povodní relativně málo, a tak jsme trochu zapomněli,
co velká voda dokáže. Ze starých zápisů ale víme, že
velké povodně v minulosti pustošily naše území poměrně často.
Chybami se učí nejenom lidé, ale i státy. Proto letošní povodně na Moravě prověřily, jaké ponaučení si
náš stát z tragické zkušenosti vyvodil. Výsledný dojem
je smíšený. Na jedné straně vznikl dobře fungující záchranný systém a podstatně se zlepšil předpovědní a varovný systém. Na druhé straně selhalo to nejdůležitější
– prevence škod. Povodním nezabráníme, ale mnohým
škodám zabránit můžeme. To, že byla povolena nová
výstavba v záplavových územích, si lze vysvětlit jenom výjimečnou neprofesionalitou úřadů nebo tím, co
se skrývá za mnohými nepochopitelnými rozhodnutími
v naší zemi – korupcí.
V této smutné situaci náměstek jednoho ministerstva v televizi vysvětloval, proč se u těžce zkoušených
Troubek za 13 let nepodařilo vybudovat protipovodňové poldry. Dostalo se nám „vysvětlení“, že majitelé příslušných pozemků obdrželi před několika lety dopisy,
ale mnozí neodpověděli. Teď, když Troubky byly znovu spláchnuty, bude prý úřad rozesílat další dopisy…
Je doba vysvědčení. V povodňové škole života si
naše státní správa zaslouží
tak nejvýš slabou trojku.
Josef Zieleniec,
bývalý ministr zahraničí
České republiky

Voda
živá

Kromě mnoha jiných zážitků z cesty do
Izraele, mne velmi oslovilo Mrtvé moře
a hned v těsné blízkosti se nacházející již
po mnohá tisíciletí pramenící vodopád
uprostřed pouště Ein Gedi.
Bylo to silné připomenutí pohádky
o mrtvé a živé vodě, vzpomínáte na ni?
Bylo třeba použít nejdříve mrtvou vodu
a smrt byla dovršena, potom živou vodu
a život byl vzkříšen v daleko dokonalejší
podobě.
V Mrtvém moři je smrt, nic živého solnou koncentraci nepřežije. Voda sice má
regenerační účinky na kůži, ale jen po určitou dobu, překročíte-li ji, zahynete. Napijete-li se ji, máte vážné potíže. Nemá žádný
odtok, je to nejnižší odkryté místo zemského povrchu, voda je smrtonosná, protože
nedává dál.
Popojdete-li pár metrů od Mrtvého
moře, můžete objevit uprostřed pouště
ukrytý životadárný zázrak. Z horského štítu vyvěrá pramen Ein Gedi, řine se pouští,
nedbaje na ztráty. Žádoucí vyprahlá zem je
nasycena a tvoří překrásné přírodní útvary
s bujnou vegetací. Jsem ohromena nečekaným zvratem rázu krajiny.
Voda čistá, voda živá, nese život již několik tisíciletí a ještě jí neubylo.
Připomíná mi to slova:
Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra,
natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude
dána do klína. Bible, Lukáš 6:38
Iva Kostrbová

Rouhači

Vzhůru do čtení!
Posledním psaním jsem vás pěkně nadzvedl. Moc děkuji za dopisy,
které mi chodí. Než bych ale dále rozváděl, jak je to s vinou a odpuštěním, uspokojím další pisatele. Namítáte mi, že je to s Biblí těžké: „Nedá
se to číst! Ten Levitikus, doufám, že to píšu správně, to byste měl nějak
domluvit, aby to vypustili...“ píše čtenář.
Chápu, že vám Levitikus připadne něco jako kuskus, tedy chvílemi
nejedlý tak, jako nevařená těstovina. A navíc, ten název! Jiní tomu říkají
raději Třetí kniha Mojžíšova. Ovšem to nám s nestravitelným obsahem
nepomůže. Bible není knihou podobnou detektivkám od Agathy Christie.
Je to knihovna podobná Památníku národního písemnictví se šedesáti
šesti spisy různého druhu a literární kvality. Je psána v několika dnes
nepoužívaných jazycích, autoři jsou od sebe vzdáleni stovky až tisíce let.
Jak byste ji chtěli přečíst!?
A přesto se dá číst! Četl ji Komenský a bez Bible jeho pedagogika vypadá jako hlava bez těla. A taky ji čtou dnešní lidé, protože chtějí slovo do
života. Je trojí způsob jak Bibli číst a má se vzájemně kombinovat. První
je mapování, jako kdybyste snímkovali Zemi z družice. Takový obecný
přehled. Ten se dá dělat ve vlaku nebo v čekárně, zkrátka nevyžaduje soustředění. Další způsob je už podrobnější. To je jako snímkování ze dvou set

metrů, takové ty oblíbené snímky obcí z malých letadel. Tam už najdete
chalupu tchýně a dědovu stodolu. Už víte, že sousedi svoje pole neobdělávají. Tenhle způsob čtení Bible se dělá v kostele či v nějakých skupinkách,
kde se nad Biblí debatuje. To je také způsob čtení před spaním. To je četba
po příbězích či po jednotlivých knihách. U tohoto způsobu už je důležitá pravidelnost, aby člověk neztratil nit. No a třetí způsob je detailní. To
už vyžaduje klid, sem tam k ruce i překlad Bible v jiném jazyce, slovník.
Občas bude potřeba zavolat panu faráři, co které slovo znamená a jaký
mělo obsah ve starověku. Tak to tedy je se čtením Bible. Pokud jste se zadřeli v Levitiku, zkuste kombinovat to, co vám píšu. A pak se člověk vyzná
v té vzácné knihovně, která měla vliv na tolik lidí kolem nás. Prevíti ji četli
vždycky zběžně a občas z ní trhali stránky. Pak se údajně podle Bible dalo
obhájit leckteré zvěrstvo. Průměrný čtenář lehko zjistí, že jde o podvod.
Takže vzhůru do čtení! Zapamatujte si, že znát Bibli je požadavkem průměrné vzdělanosti. Jsem vám k službám. Pište,
pokud chcete a potřebujete: daniel@rouhaci.cz
Daniel Kvasnička,
farář

Stránky MAS Říčansko připravuje Mgr. Ludmila Třeštíková
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Dětská stránka

Historie regionu

POMOZTE ONDROVI NAJÍT CESTU

Dětský domov funguje téměř
sto let

Tři šikulkové vyhrají sadu pastelek
Trojhranné pastelky jsou pro malé děti ideální. Dobře se drží a malé
kreslíře nebolí ruka. Navíc tyto pastelky podporují správný, takzvaný
špetkovitý úchop. A v neposlední řadě se neskutálí ze stolu…

Dětský domov v Pyšelích byl
svého času nejmodernějším
sirotčincem v celém
Rakousku-Uhersku. Oﬁciální
název zněl Útulek sv. Josefa
a dodnes stavba upoutá
svou krásnou architekturou.

SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Milé děti, Ondra se potřebuje dostat domů. Po cestě naráží na různé
předměty. Napiš, jaké postupně sebere, když jde po správné cestě.
Řešení pošlete na redakční adresu nebo mail: redakce@zaprazi.eu. Nezapomeňte uvést adresu.
Vylosovaní výherci zminulého čísla:
Eliška Tyrnerová, Dobříkov; Lukáš Kříž, Velké Popovice; Natálka Koutná, Úvaly.

V roce 1899 byl v Praze na Královských Vinohradech založen domov pro sirotky – Útulek
Sv. Josefa. Předsedou se stal Vilém Engel. V roce 1902 měl útulek 26 dětí, 26 000
korun dluhů a 600 korun v hotovosti. V roce 1907 se postavil do
čela výboru MUDr. Josef Červenka,
člověk, který obětavě léčil nemocné
děti. Vozil děti až do Hallu v Horním
Rakousku nebo Luže u Vysokého
Mýta. Doktor Červenka se také zasloužil o založení pobočky „Útulku“
v Červeném Kostelci u Náchoda..
Dětí v domově přibývalo a bylo nutné přiblížit toto zařízení blíže k Praze. A to hned z několika důvodů. Cesta z Prahy
do Červeného Kostelce byla daleká – trvala půl
dne a také velmi drahá. Výbor mohl jen těžko
kontrolovat, co se ve vzdáleném ústavu děje.
Největším důvodem pak bylo ukončení nájmu
ze strany Královohradecké konsistoře, která
dům vlastnila.
V pozadí celé myšlenky postavit nový domov pro opuštěné děti stál skromný katolický
kněz Antoním Hoffman, který se stal předsedou
výboru pro opuštěné děti. Celá léta neúnavně
pořádal sbírky, přesvědčoval chudé i bohaté,
vydával nadační kalendář, pořádal kulturní
akce, psal dopisy různým institucím a sám všemi svými úsporami přispěl k realizaci velkého
charitativního snu. Během několika let se Antonínu Hoffmanovi podařilo shromáždit potřebné
ﬁnanční prostředky. Zbývalo najít vhodnou lokalitu, což nebylo jednoduché. V historických

Ilustrace: Anna Fantová

Kuchyň i jídelna byly na svou dobu
velice moderní
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pramenech je zaznamenáno vyprávění Antonína Hoffmanna: „Hledal jsem dlouho, téměř čtyři roky, než jsem nalezl vhodné místo
v okolí Prahy. Bylo nám nabídnuto místo ve Sv.
Kiliánovi na ostrově u soutoku Sázavy a Vltavy. Místo i krajina byly krásné, avšak z důvodu
obav ze záplav jsem od koupi upustil. Rovněž
jsme přemýšleli o Zbraslavi, ale nakonec jsme
přijali nabídku městského lékaře MUDr. Šváchy koupit pozemek v Pyšelích u Benešova.
Toto místo mělo hodně předností. Zastavují zde
všechny osobní vlaky, takže doprava z Prahy
a do Prahy nebude tolik komplikovaná a časově
náročná, v obci je i základní škola a okolí Sázavy je skutečně krásné.“
Patnáctého června 1912 projednal A. Hoffmann s majitelem pyšelského panství baronem
Richardem Mattencloit a ředitelem panství V.
Hennigrem velmi výhodnou koupi pozemku

– jeden čtverečný sáh stál 3 koruny. Celý pozemek o výměře 5 572 čtverečných sáhů přišel na
12 930,97 korun.
Následovalo plánování a poté samotná stavba
domu. Oslovený mladý architekt Václav Beneš
dokázal celou velkolepou stavbu zrealizovat
za jediný rok, přičemž stavební práce prováděl
jen za režii bez nároku na zisk. Navrhl dvouposchoďovou budovu. Do suterénu a přízemí
umístil prádelnu, žehlírnu, koupelny, opatrovnu, sklepy a kapli. Do prvního poschodí pracovnu pro sedmdesát dětí a dvě velké ložnice
a ve druhém patře se nacházely pokoje pro hosty. Finální rozpočet „Útulku“ dosáhl 115 000
korun. Třiadvacátého listopadu 1912 pyšelský
farář O. Koza posvětil základní kámen. Stavba byla dokončena a okresní kolaudační komisí
schválena 23. června 1913. O den později se
do nového domu již děti stěhovaly na prázdniny. Útulek se stal na svou dobu nejmodernější
a nejvelkoryseji řešenou sociální stavbou. Nutno podotknout, že by nevznikla bez příspěvků
mnoha štědrých dárců.
„Je potěšitelné, že i dnes po 97 letech slouží
Útulek sv. Josefa pro opuštěné děti stále svému původnímu účelu, byť pod jiným jménem.
Za uplynulou dobu vychoval útulek více dětí,
než čítá celkový počet obyvatel Pyšel. Postupnou rekonstrukcí se dětský domov vrací do
své původní krásy. Přejeme si, aby i dnes děti,
které nemohou žít v idylickém kruhu své rodiny, v něm nalézaly lásku a bezpečí,“ uvedl Ivo
Koudelka – pyšelský občan, který se velmi zasloužil o rozkvět své obce.
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Křížovka

Pohádka

POHÁDKA

B

yl jednou jeden domeček a v něm
žila maminka s malým chlapečkem.
Když byl ještě v kolébce, přišla zlá
Zima Krekra a potají, když se nikdo nedíval, dotkla se jeho srdíčka
svým mrazivým prstem. Srdíčko se mžiku obalilo
ledovým poutem. Od té doby nemohl chlapeček
mluvit a růst. Zůstal v kolébce a stále jenom spal.
Ostatní děti si vesele hrály a dobře prospívaly, jenom on byl slaboučký a neduživý. Maminka nad
ním často plakávala. Přemýšlela jak by mu mohla
pomoci. Nakonec se rozhodla, že půjde poprosit
o pomoc Nebeského Beránka. Vydala se tedy na
vysokou horu Nois, kde měl Nebeský Beránek
svoje zelené pastviny.
Na nejvyšším kopci, nad velkou voňavou loukou se pohupovalo na nebi stádo načechraných
obláčků. Maminka přiložila ruce k ústům a udělala z nich volací trubičku: „Nebeský Beránku!
Pomoz mi!“
Z kupy běloučkých obláčků vyběhl Nebeský
Beránek, bílý jako padlý sníh. Byl nádherný, veselý a láskyplný. Skočil z nebe na zem a radostně
běžel k mamince. „Slyším tě! Co potřebuješ?“, zeptal se. Potřebuji tvou pomoc, Beránku. Prosím tě,
pomoz nám! Zlá Zima Krekra způsobila, že můj
chlapeček neroste a nemluví. Srdíčko má obalené
ledovým poutem a nikdo jiný nám nedokáže pomoci, jenom ty!“
Beránek radostně hrábl kopýtkem.
„Pomůžu ti rád. Chci, abys už neplakala a byla
zase šťastná. Zlá Zima Krekra mně už dlouho závidí můj teplý kožíšek! Dovolím jí, aby mě ostříhala.
Vlna, kterou mně ostříhá, bude tvoje. Tou zabalíš
svého chlapečka. Jeho srdíčko se zahřeje a ledové
pouto na něm praskne. Neboj se, všechno dobře
dopadne!“

PORCE DOBRÉ MUZIKY
Tři vylosovaní luštitelé získají dvě vstupenky
V sobotu 28. 8. se v Mnichovicích koná 5. ročník hudebního festivalu ROCKOVÁNÍ.
Velkolepá bigbítová rozlučka s letošními prázdninami se bude odehrávat na dvou
hudebních scénách za účasti 23 kapel. Vše o festivalu, prodeji vstupenek
a vystupujících kapelách se dočtete na www.rockovani.cz.
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a rohy měl mohutné a zlaté jako korunu. Měl znovu svou třpytivou vlnu, bílou jako sníh. Usmál se
na maminku a řekl:
„Vezmi si můj Červánek. Pomůže tobě i tvému
chlapečkovi. Schovej si ho do srdce, aby ti ho nikdo nemohl vzít. Až přijdeš domů, kousek utrhni
a zabal do něj svého syna a věř, že všechno to zlé
se rozpustí mžikem oka.“
„Děkuji ti, Nebeský Beránku!“ zajásala maminka. Popadla Červánek, který se stále vlnil jako
živý a uložila ho do svého srdce. Až jí z toho zrůžověly tváře. Když potom přišla zpátky do svého
domečku, utrhla ho kousek a rozprostřela kolem
svého chlapce jako teplou deku. Ach, jak to bylo
příjemné! Ach, jak to hřálo! Červánek se vlnil jako
živý a pohladil malé srdíčko chlapečka v kolébce.
„Cink!“ prasklo ledové pouto. A v mžiku roztálo.
Chlapeček otevřel oči a na maminku se usmál.
A rostl a rostl. Najednou už to nebylo malé miminko, ale velký a silný mládenec. Vykulil se
z kolébky a popadl maminku do náruče: „Tenhle
Červánek, maminko, mně vrátil život a já s ním
půjdu do světa, abych ten život rozdával druhým!“
a schoval svůj Červánek do svého uzdraveného
srdce. Dal mamince pusu a vykročil ze dveří.
Maminka spráskla úžasem ruce, stála
na prahu, oči jako
hvězdy. „Sláva Beránkovi!“ řekla a dívala se za svým synem, který se právě
vydal do světa rozdávat teplo a radost.
Jmenoval se Ašer.
Marie Lehocká

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ NAVÍC

Tajenku nám pošlete do 5. srpna na adresu redakce:
Revoluční 220, 251 63 Strančice, nebo na e-mail: redakce@zaprazi.eu.
Nezapomeňte uvést svoji adresu!
Vylosovaní výherci z minulého čísla:
Milan Větrovec, Modletice; Jindřiška Uhrová, Dobřejovice;
Ilona Wagnerová, Dolní Břežany.

„Děkuji ,Beránku.“, řekla maminka.
Najednou to na hoře zašumělo. Tráva
se pokryla jinovatkou. Barevné kytičky
zbledly zimou, stromy se obalily sněhem.
„Ha, cha, kdo to tu je?!“, ozval se mrazivý hlas, „ha, cha, Beránek!“
Byla to zlá Zima Krekra. Její hlas byl
tak mrazivý až se maminka schoulila do
klubíčka jako zmrzlý sněhulák.
„Můžeš mě ostříhat,“ řekl Beránek.
„Ohó, ohó, už nikdy nebudeš mít svůj
teplý kožíšek!“ skřehotala Zima až všude rostly, cinkaly a vrzaly rampouchy.
„Zmrzneš! Už mě nikdy nebude pálit pohled na tebe!“ a vytáhla ledové nůžky.
Beránek tiše stál. Ani nehlesl, když nůžky začaly cvakat, ani hlásku nevydal, když ho Krekra
začala stříhat. Stříhala a stříhala. A stalo se, že až
do krve. Beránek tiše stál a bolestí plakal. Jeho
velké slzy padaly do ostříhané vlny a třpytily se
v ní jako oheň. Ošklivý smích zlé Zimy zněl jako
laviny, když padá z vrcholků hor do údolí.
Vlna se kupila. Padly do ní i kapky Beránkovy
horké krve. Vlna zrůžověla jako Červánek a vlnila
se jako živá. Všechno v ní se třpytilo. Když Krekra
Beránka ostříhala, stál tu nahý a zimou se chvěl.
„Cha, cha, ha!“ smála se Zima a svým mrazivým prstem strčila do bezmocného Beránka. Padl
na zem. Avšak, co to? Jak se Krekra Beránka dotkla, jedna jeho maličká kapka krve sklouzla na
její mrazivý prst.
„Aááá“, zaječela, „hořím, hořím!“ a potácela
se. Malá kapička beránkovy krve pálila jako veliký plamen. Všechno, co bylo z ledu, začalo roztávat. Stromy kolem roztávaly. Jinovatka roztávala
a květiny měly zase své veselé barvy. Sněhulák
roztál a místo něj tam byla znovu maminka.
„Hořím, hořím!“ sípala Krekra. Z její ledové
nádhery zbyl velký temný mrak, který se rozplynul a byl ten tam.
Maminka se sklonila nad ležícím Beránkem.
„Vzal jsi na sebe mou bolest a zabilo tě to.“ plakala. S nebe slétl Bílý Holoubek. „Neplač! Umím
zavrkat píseň Lásky. Ta ho vzbudí k životu.“ Řekl
mamince. Zamával křidélky a zpíval: „Vrkůů, vrkůů, zima pominula, kvítečky se objevují na zemi,
vrkůů, VZHŮRU, Beránku!“
Louky zpívaly s ním, potůčky zpívaly s ním
a lesy šuměly s ním.
Maminka už neplakala. Smála se a smála.
Protože Beránek najednou zvedl hlavu, otevřel
oči a vstal. A když se postavil, už to nebyl malý
bezmocný Beránek. Byl to velký a silný Beránek

Rocková kapela
Houpací kůň
z Uhříněvsi
– www.houpacikun.eu

Jeden šikovný kreslíř vyhraje hřejivou ovečku
Charismatický
Tomáš Hájíček

Milé děti, protože jsou prázdniny, připravili jsme pro vás jednu soutěž navíc. Přečtěte si
pohádku a potom zkuste namalovat hezkou ilustraci. Nejvydařenější výkres odměníme.
Kresby posílejte na adresu redakce do 5. srpna. Nezapomeňte uvést svoji adresu.
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Kalendář akcí
10. července

 Stránov, zámek, od 14 hodin
Country festival – hrají Hanka
Prskavcová (folk), Radim Kadlčák
(zpěvák a kytarista „irské“ kapely
Dick O’Brass), Paleta (folk, irish),
Žížeň Band (countrygrass) a další

16. července

 zámek Štiřín, 20 hodin
Vystoupení Rusalka 2010
– klasika pod hvězdami, info na
www.rusalkanazamcich.cz

17. července

 Říčany, kreativní dílna Domeček
Tvoření z Fimo hmoty – přijďte si
k nám vyrobit korále, náušnice, či
jinou originální drobnost,
www.domecek-ricany.cz

18. července

 Říčany, kreativní dílna Domeček
Hrátky s korálky – zhotovíte si
náušnice (kuličky),
www.domecek-ricany.cz

24. července
 Zámek Berchtold,
Kunice Vidovice
Rytíři na Berchtoldu aneb dětské
dobové slavnosti – svěcení zvonu
 Sluštice, so 8 – 19 hod.,
ne 25. 7. 8 – 14 hod.
Výstava drobného zvířectva. Bohatý doprovodný program – seskok
parašutistů, tombola, občerstvení,
fotbalový turnaj. Přihlášky zaslat na
adresu: Augustýn Oppl, Březí 96,
Říčany (uzávěrka přihlášek:
8. 7, info na www.zoslustice.cz)
 Stránov, zámek, od 19 hodin
Večerní posezení s pražskou
bluegrassovou kapelou Veget.

31. července

 Říčany, kreativní dílna Domeček
Šperky z plstěných dreadů
– technika mokrého plstění,
www.domecek-ricany.cz

i předškoláky s rodiči do domečku
v Radimovicích vzdáleného asi 3 km
od Velkých Popovic. Prázdninový
program: Kamarádská středa od 9.30
do 11.30 hodin. Budeme si spolu
hrát a povídat. Společně si zazpíváme
jednoduché písničky. Čekají vás
hudebně pohybové a rytmické hry
doplněné výtvarnou činností.
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 Stavebnicový univerzální

komín BLK

6. srpna

 Komínové

 Zámek Štiřín, 19.30 hodin
Vladimír KERNDL s orchestrem Jazz Friends. Český “Frank
Sinatra” zpívá nezapomenutelné
swingové melodie k tanci i poslechu, vstupné 350 Kč.

vložky
ohebné
a pevné
 Třísložkové
komíny
 Kouřovody
 Příslušenství
(rekukce, stříšky,
lapače apod.)

7. srpna

 Radimovice, MC Lodička
Dětský letní výlet k Sázavě – vyrazíme v 9.50 hodin ze strančického
nádraží na výlet vláčkem směr
Senohraby. Dojdeme pěšky do Zlenic k přívozu a přeplujeme Sázavu.
Mohou se přelodit i kočáry – vyzkoušeno. Výlet dokončíme posázavským motoráčkem přes Čerčany
domů. http://xp.me.cz/lodicka

ZÁMEČNICTVÍ

KAVKA
P. Kavka

 veškeré ocelové prvky

stavebního zámečnictví
 vrata, ploty, brány,
portály, žebříky, mříže

27. srpna

28. srpna
 Zámek Berchtold,
Kunice-Vidovice, od 10 hodin
Pohádkový zámek aneb loučení
s prázdninami – soutěže a kulturní program pro děti. Od 20 hod.
koncert kunické hudební skupiny
Nemytá Bambule.

Kostelec nad Černými
lesy pořádá III. ročník
„Hudebního potkávání“.

Mateřské centrum
Mukařovsko nebude zahálet ani
o prázdninách. Pro všechny děti připravilo
„Letní hrátky“, které se budou konat
každou středu, a to buď v herně v budově
družiny v Příčné ulici nebo na hřišti.
Od 9.30 do 11.30 hodin bude program
zaměřen na batolata, odpoledne si na
své přijdou větší děti. Připraveny budou
nejrůznější hry a soutěže. Rozhodně
se nebude nikdo nudit. Nabídku
pestrého programu najdete na
www.mcmukarovsko.estranky.cz

Průmyslová 36 Strančice
Tel. 323 649 265
Vladivostocká 1460/10 Praha 10
Tel. 222 522 370

Vše po telefonické dohodě.

 Zámek Štiřín, 19.30 hodin
Rangers – rozloučení s prázdninami s kapelou Zelenáči, která nás těší
již 45 let.

Zahajovací koncert se uskuteční
3. 7. v 18.30 hod. v kapli sv. Vojtěcha
na zámku. Zazní pásmo z oratoria
k 595. výročí upálení Jana Husa.
Účinkují: Richard Pachman, Dita Vích
– Hořínková. 8. července v 18.30 hod.
v kostele sv. Jana Křtitele kytarový
koncert Jaromíra Ježková a hosté.
10. 7. v 18.30 hod. v kostele sv. Jana
Křtitele ﬂétnový koncert Flautus Vocis,
umělecký vedoucí Petr Grau.

Mateřské centrum
Lodička zve všechny malé dětičky

Bémáci nabízí:

U Trati 2203, 251 01 Říčany
mobil: 602 333 048
602 320 055
606 691 777
e-mail: info@zamkavka.cz

www.bemaci.cz
info@bemaci.cz

Za přírodou a historií do okolí Říčan
Pokud vaše děti zůstávají přes prázdniny doma, mohou strávit tři dny
od 28. do 30. 7. s pestrým programem, který pro ně připravuje Ekocentrum
Říčany ve spolupráci s pracovníky Muzea Říčany.
Jeden den bude věnovaný zkoumání přírody živé i neživé. Poznáme, co zajímavého
roste v okolní přírodě, budeme zkoumat vodní živočichy a drobný hmyz. Druhý den
se vydáme dobýt hrad a odhalit jeho dávné tajemství. Možná potkáme pravé rytíře
a užijeme si středověkou hostinu. Třetí den půjdeme po stopách kocoura Mikeše.
Akce je určena pro děti ve věku 8 – 14 let. e-mail jakub.halas@muzeum.ricany.cz.
Bližší informace získáte na telefonech 323 603 161, 605 169 533.

AKTIVNÍ PRÁZDNINY V ONDŘEJOVĚ
Sportovně kulturní centrum bude pro
veřejnost otevřené i během prázdnin.
„Podařilo se nám připravit nabitý letní
program,“ prozradil manažer centra
Hynek Kašpar. „Bude fungovat
mateřské centrum Beruška. Děti se
mohou vydovádět venku na hřišti nebo
v tělocvičně. Pro dospělé pokračují
pondělní kurzy shiatsu, v úterý cvičení
s Olgou Šípkovou a kondiční cvičení,
ve středu cvičení na velkých míčích
a s balančními pomůckami, ve čtvrtek
můžete vyzkoušet cvičení bosu. Dále
jsme připravili prázdninové lekce hry
na klávesy, nebo bicí – tyto kurzy povede výborný rockový bubeník Zdeněk
Sýkora. Nesmím zapomenout ani na
prázdninové jazykové kurzy se školou
Langfor,“ připomíná pan Kašpar.

BEZPLATNÉ HODINY JÓGY
Také se můžete těšit na prázdninové
cvičení jógy s mezinárodní instruktorkou
B. Šurlan. Akce se budou konat venku
– v parku hvězdárny, v případě
špatného počasí ve SKC. Více
informací na www.obecondrejov.cz,
tel.: 773 661 206, email:
surlanbrankica@gmail.com

Na zámku Stránov bude od července zahájena výstava historických
kočárků. Obdivovat můžete část sbírky sběratelky Věry Čížkovské – kočárky,
panenky, hračky, dobové fotograﬁe. Výstava potrvá do konce roku.
Program akcí na www.zamekstranov.cz/download/program.pdf

Plastové jímky,
žumpy, septiky

Rychlá realizace

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

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

ZÁMEK BERCHTOLD
Kunice-Vidovice
ˇ
Detský
ráj a pohádková zemeˇ

Miniatury hraduo a zámkuo

ˇ
Sport centrum Na Zámecku

Kunice-Vidovice naleznete na 15. km brněnské dálnice D1 - Exit Všechromy, Velké Popovice
Stálá výstava skřítků, strašidýlek a víl od objevitelky Pohádkové země Vítězslavy Klimtové
Stálá expozice miniatur českých hradů a zámků
V podzemí skutečné peklo a muzeum udatného českého národa
Sportovní aktivity (tenis, indoor golf, stolní tenis, hřiště s umělým povrchem)
Mini ZOO, medvědí rodinka a velké dětské hřiště
Pronájem areálu pro firemní akce (školení, teambuildingy, sportovní aktivity)

www.zamekberchtold.cz
Kunice-Vidovice 136

tel.: 323 665 445, mobil: 736 75 75 77

www.zameckaskolicka.cz

email: sportcentrum@zamekberchtold.cz

Život v kraji

Rodičovské centrum Kolečko uspořádalo
společně s obcí Oleška první Olešeckou olympiádu. Děti všech věkových kategorií si mohly na deseti stanovištích vyzkoušet opravdové
sportovní disciplíny: sprint, překážkový a vytrvalostní běh, skok do dálky, vrh koulí a hod
oštěpem, střelbu ze vzduchovky, jízdu na kole
na čas, golf nebo sportovní rybolov. Akce se
současně zapojila do kampaně sítě mateřský
center s názvem „Táta dneska frčí“, protože se
na její realizaci podíleli většinou muži, kteří
pomáhali se všech stanovištích. Sportovní klání
zahájil pan starosta Olešky Mgr. Tomáš Kuba.

Závěrečné vyhlašování vítězů se uskutečnilo
za zvuku fanfáry a bouřlivého potlesku. Děti na
stupních vítězů dostaly medaile, diplomy a pěkné
ceny. Odměnu si ale odneslo všech 51 statečných
závodníků. „Děkujeme všem mužům za skvěle
vykonanou práci, dětem za úžasné sportovní
výkony a těšíme se zase za rok v Olešce,“ uzavřela Hana Mondscheinová z RC Kolečko.

Kupujte čerstvé potraviny

DISTRIBUČNÍ
MÍSTA ZÁPRAŽÍ

V Říčanech na Masarykově náměstí se konají každou
sobotu potravinové trhy, které nabízejí zájemcům kvalitní,
čerstvé a především tuzemské potraviny.

Pokud se stane, že Zápraží nedorazí k vám
do schránky, můžete si ho vyzvednout na
některém z následujících distribučních míst.
Pokud není uvedeno jinak, jde většinou
o místa, kde sídlí obecní úřady.

Jak vznikl nápad uspořádat potravinové trhy,
jsme se zeptali Jaroslavy Benešové. „Ráda vařím
a vím, že dobré jídlo vykouzlíte jen z kvalitních
surovin. Několik let jsem snila o tom, že si půjdu nakoupit někam, kde seženu čerstvé domácí
suroviny a nakupování pro mne navíc bude příjemným zážitkem. Roky plynuly a takové místo
jsem stále nenacházela. Proto jsem svůj sen začala realizovat sama za pomoci dvou přátel. Nyní je
před námi těžký úkol. Chceme nabídku neustále
rozšiřovat, a proto musíme ukázat našim prodejcům, že o jejich zboží máme zájem. Že má smysl,
aby kvůli nám rozšířili výrobu, vyseli více zeleniny a začali pěstovat nové žádané druhy. A snad
jim to i pomůže postupně se dostat z diktátu obchodních řetězců. A my nebudeme nuceni kupovat v supermarketu brambory z Egypta, česnek
z Číny a polské máslo. A na polích snad poroste
více české zeleniny a ovoce a méně řepky ...“.
„Nakupování ve vkusné tržnici bude pro
každého příjemným zážitkem. Navíc tímto způsobem chceme přispět i k oživení přirozených

Babice, Babice 6
Březí, Hlavní 113
Čestlice, Pitkovická 17
Černé Voděrady, náměstí Lípy svobody 47
Chomutovice, Chomutovice 12
Dobřejovice, Na návsi 26
Doubek, Doubek 77
Jevany, Pražská 175
Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434
Kaliště, Kaliště 53
Klokočná, Klokočná 4
Kolovraty, Mírová 364/34
Kostelec u Křížku, Kostelec u Křížku 73
Kozojedy, Kozojedy 29
Křenice, K Návsi 8
Lensedly, obchod s potravinami
Louňovice, Louňovice 6
Modletice, Modletice 6
Mukařov, Příčná 11
Mukařov, Choceradská 236, Dolnis s. r. o.
Herink, Herink 28
Hrusice, Hrusice 142
Říčany, Masarykovo nám. 53/1
Infocentrum v přízemí, Husova Knihovna
v Říčanech, prodejna Na Růžku, pošta v Říčanech,
Cesta integrace, občanská poradna č.p. 17/6
MěÚ Říčany, Komenského náměstí, vestibul
Dům Senior v Říčanech, Komenského náměstí
BENO Říčany, s. r. o. Říčanská 1818
Ondřejov, Průběžná 274
Senohraby, Příčná 61
Struhařov, Mnichovická 179
Strančice, Revoluční 383
Zámek Berchtold, Kunice-Vidovice 136
Svojetice, Svojetice 14
Mirošovice, Na Ohradě 190
Mnichovice, Masarykovo náměstí 83
Mnichovice, Česká pošta, Tyršova 194
Úvaly, Pražská 276
Uhříněves, Nové náměstí 1250/10
Pyšely, náměstí T. G. Masaryka 4
Průhonice, Květnové náměstí 73
Tehov, Tehov 107
Tehovec, benzinová pumpa
Velké Popovice, Komenského 254
Vyžlovka, Ke Koupališti 118
Sázava, Školská 194
Týnec nad Sázavou, K Náklí 404
Kamenice, Ringhofferovo nám. 434
Koloděje, K jízdárně 9/20
Křenice 101, prodejna automobilů Fiat
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center měst, které dnes často zejí prázdnotou,“
upřesnila svoje vize Jaroslava Bednářová.
„Máme zájem na tom, aby se podporovali nejen české potraviny, ale i tradiční jídla jako jsou
škubánky, škvarkové a bramborové placky, povidlové taštičky... A konečně chceme podpořit
občanskou soudržnost – ochotu nakoupit kvalitní české výrobky za reálnou cenu.“
Všichni, kdo mají zájem své výrobky prodávat na potravinových trzích se mohou přihlásit
na jaroslava.benesova@nasetrhy.cz

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA Ahoj prázdniny!
– pasování na čtenáře
Osmatřicet prvňáčků ze základní
školy ve Strančicích bylo na obecním úřadě slavnostně pasováno na
čtenáře a navíc dostalo krásnou
knížku Legrační dům od Jiřího Kahouna. „Akci Knížka pro prvňáčka – pasování na čtenáře pořádá
NPKK a my jsme se s chutí zúčastnili,“ informovala knihovnice Eva
Gojdová. „Prvňáčkové to neměli
vůbec jednoduché. Museli předvést, že se naučili číst, uskutečnit
návštěvu knihovny a také napsat
krátký příběh a k němu nakreslit
ilustrace. Za všechno úsilí pak dostali diplom a zmiňovanou knížku,
kterou pan spisovatel napsal speciálně pro tuto příležitost. Slavnostní
akce se uskutečnila na obecním
úřadě, kde pan starosta Ulrich pasoval děti dřevěným mečem na čtenáře. Nechyběly ani paní ředitelka
školy Mlchová a učitelky Postupová a Schejbalová, které prvňáčky
naučily krásně číst. Do Strančic
zavítal i ilustrátor Jiří Fixl, jenž si
připravil zajímavou přednášku.

Ústav pro informace
ve vzdělávání – Národní
pedagogická knihovna
Komenského pozvala
všechny školy a knihovny
ke spolupráci na 2. ročníku
projektu Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je rozvoj
četby hned od prvních
měsíců školní docházky
dětí, vytvoření základů
návyku pravidelného
čtení a potřeby využívat
pro získávání vědomostí
veřejné nebo školní
knihovny i ostatní kulturní
instituce v místě bydliště.

Bydlení v Říčanech
– ideální spojení klidu a města
V oblasti bydlení se v posledních
letech stalo trendem opustit
město a odejít bydlet na venkov.
Z hlediska životního prostředí
a klidu se není čemu divit.
Pokud také uvažujete o přesunu
z neosobních sídlišť a hluku města,
ale vyžadujete dobrou občanskou
vybavenost a možnost zábavy,
poohlédněte se v okolí Prahy.
Skvělou volbou jsou Říčany.
Právě v Říčanech u Prahy zahájila
v polovině letošního května
stavbu nových bytů společnost
RIM INTERNATIONAL. Tato
developerská společnost působí na
trhu již od roku 1998 a v současné
době realizuje projekty Bydlení
U jezera a Bydlení v Alejích.
V rámci posledně jmenovaného
pro vás staví přímo v centru
Říčan třípodlažní viladomy a tři
bytové domy. Vybrat si můžete
ze 125 bytů od 1+kk až po 6+kk.
Téměř všechny mají balkon či
prostornou terasu. S parkováním
už také nebudete mít žádné
starosti. Dostatečný počet míst
zajistí suterénní stání a venkovní
parkoviště před domem. Prostor
mezi domy je koncipován jako
průchozí odpočinková zóna, kde
budou vybudovány dvě dětská

hřiště, park s fontánkou a lavičky.
Kromě krásného prostředí
nechybí v Říčanech ani plná
občanská vybavenost či bohaté
kulturní a sportovní vyžití. V příštím
roce tu vznikne nové Volnočasové
centrum dětí a mládeže. Vaše
ratolesti si zde budou hrát, cvičit,
naučí se třeba plavat a k dispozici
budou mít množství dalších
zájmových kroužků. Na své si tu
přijdou školáci i předškoláci, a jak
oni, tak jejich rodiče jistě uvítají
i plánovaný multifunkční kinosál.
Okolí je jako stvořené pro
vycházky tímto Ladovým krajem,
a to vše pouhou čtvrthodinku
autem z Prahy. Spojení je
dostupné také pražskou
hromadnou dopravou, jak do
centra, tak k nákupním zónám
v Průhonicích a Čestlicích.
V této malebné lokalitě mezi
Prahou a řekou Sázavou vám
jistě nebude chybět vůbec nic.
Neváhejte a vyberte si ideální
bydlení pro vaši rodinu. Ceny bytů
začínají už na 1 552 766 Kč, a to
včetně DPH. Pokud se rozhodnete
rychle, RIM INTERNATIONAL
má pro vás na vybrané byty slevu
10 %! Tak neváhejte, do nového se
můžete stěhovat už za rok!

V areálu ZŠ Vachkova uspořádal DDM-Dům UM rozloučení se
školou. „Touto akcí jsme se chtěli
radostně rozloučit s dětmi a dospělými, se kterými jsme se celoročně
potkávali na zájmových kroužcích,
pravidelných i jednorázových akcích.
Mysleli jsme také na nové návštěvníky. Ty jsme seznámili s aktivitami,
jež DDM-Dům UM nabízí dětem,
mládeži i široké veřejnosti,“ uvedla
Blanka Petrásková.
Na děti čekal pestrý program – střílení na bránu, střílení z luku na terč,
malování masek, navlékání barevných
těstovinových korálů. Děti i dospělí
měli možnost si obléknout šermířskou zbroj, naučit se rytířské chvaty,
chodit na chůdách, poměřit si síly
v šachových partiích, postavit stan, či
si vyzkoušet skákací boty. Pro rodiče
připravily děti ze zájmového kroužku
„Divadlo“ krásné představení.
„Děkujeme všem za účast a v září
na viděnou na dalších akcích,“ rozloučila se za všechny zaměstnance
DDM-Dům UM Uhříněves Blanka
Petrásková.

inzerce

Soukromá školka v Průhonicích
s výukou AJ i ČJ
Od roku 2003 nabízí vysoce kvalitní péči dětem

od 18 měsíců do 6 let
Máme volná místa ihned i od září 2010

Přijďte se na nás podívat
v Den otevřených dveří
25. 6. 2010 od 11 do 18 hodin
Kosatcová 420, Průhonice, tel.: 777783997
email: skolka.malystrom@gmail.com
http://skolkams.blogspot.com

1. ETAPA

„Táta dneska frčí“ v Olešce

OZ

PRÁZDNINOVÝ PROV

INFOLINKA

222 510 051

TŘÍPODLAŽNÍ VILADOMY A TŘI BYTOVÉ DOMY
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NOVÉ BYDLENÍ PŘÍMO V CENTRU ŘÍČAN

• LETNÍ AKCE 10%
na byty v objektech D a E
www.ricanybydleni.cz

• Výhodné ﬁnancování 90 %
prodejní ceny bytu až po kolaudaci
RIM ENGINEERING, s. r. o., Klicperova 3208/12, Praha 5-Smíchov

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

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

6:1*Ê -Ā
Ê-1,"6"Ê ÿ 6

Tel. 312 315 212

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

www.procestavby.cz

MALÍŘI
LAKÝRNÍCI
TAPETÁŘI
ŽALUZIE
SKLENÁŘSTVÍ
- rolety, sítě proti hmyzu
- silikonové těsnění oken
a dveří
- čištění oken, koberců,

Milan Rožníček
323 665 276
602 365 258

PROCE - WEB

PROGRAM ZELENÁ
ÚSPORA

Tvorba a správa
webových stránek
Tel. 312 315 217
www.proceweb.cz
Dárkovna Vám nabízí

všemožné dárky a také
kvalitní vína z celého světa.
A navíc
příjemné
posezení
s dětským
koutkem.

OTEVŘENO

Po-Pá 09.00 — 17.30
So
10.00 — 13.00
Ne
zavřeno

www.darkovna-ricany.cz

ZEA Světice, a.s.,

HORKA stavební, spol. s r. o.,
specialista
na betonové
dlažby

V Zahradách 170, Světice

přijme

HIT

pro pracoviště ve Světicích
pracovníky na pozice:

LETOŠNÍ
SEZONY

nabízí

– traktorista
– opravář
zemědělských strojů

VELKOPLOŠNÉ
DLAŽBY i pojezdové

Nástup možný ihned.
Poskytujeme zaměstnanecké
výhody, možné i ubytování.

Vzorová plocha Praha 10 Kolovraty, V Milíři 12,

Bližší informace
tel.: 323 604 055
mobil: 604 431 113
e-mail: zea.svetice@iol.cz

Tel. 775 216 094

www. horka-stavebni.cz
„PORADCE PRO VÝŽIVU“
„NUTRIČNÍ PORADCE“

Tel.: 312 315 280
www.procevyziva.cz

PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO
www.broukal.cz
602 238 849

PRODEJ
TŘÍDĚNÉ
ZEMINY

www.bronabagr.cz
Zemní práce – výkopy základů, přípojek, terénní úpravy
Kontejnerová doprava – písek, beton, suť

Fai338

Bobcat328

tel: 775 617 311
Strančice-Předboř

brona.bagr@seznam.cz

Adresář ﬁrem
Antény
 ANTÉNY – Roman LEHOVEC, 603 753 312
 ANTÉNY, Tingl Zdeněk, TV-SAT-STA, 602 195 272
Antikvariát
 Antikvariát Arco – Tomáš Maděra, Dlážděná 4, Praha 1,
Tel. 603428624
Autodoprava
 Muran Radek,světice 103,Říčany,602 328 807
Automobily – náhradní díly, příslušenství
 AUTOVRAKOVIŠTĚ PEUGEOT, Tehov 70, Říčany,
723 607 150, 602 341 984, www.peugeot-centrum.cz
 BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 121
Automobily, motocykly – prodej, servis
 AUTOCENTRUM ROŠKOTA – JANOUŠEK s.r.o.,
Křenice 101, Sibřina, 323 605 313
 BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 129
 AUTO-PALACE, Na Chodovci 2457/1, Praha 4,
267 286 860-4, www.autopalace-ford.cz
Automobily – servis
 AUTOCENTRUM ROŠKOTA- JANOUŠEK s.r.o.,
Křenice 91, Sibřina, 323 605 314
 AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov,
603 522 048
 BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323 666 121
Autocentrum Vojkov, Tehovec, www.autodily.cz, 774 348 880
Autoskla – klimatizace
 AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2,
petrskrivan@volny.cz, 776 002 357
Barvy – laky
 BARVY – LAKY – DROGERIE, Černokostelecká 486,
Říčany, 323 601 837, www.barvy-laky.net
Beton
 ZAPA beton, Kolovratská, Říčany, 323 602 008, 323 603 616
 Beton Strančice, s.r.o., Svojšovice 27,
www.betonstrancice.cz,776 666 606,323 640 900
Čalouník
 JOSEF VÁVRA, Hrusice, 603 301 565
Daňová přiznání, účetnictví
 CAMARET, s.r.o.,Stránčice, Všechromy 26,
www.camaret.cz, helena.hlavackova@camaret.cz, 777 707 321
 MELICHAROVÁ HELENA,Stránčice,
www.mzdyaucetnictvi.cz, ucto-dane@iex.cz, 605 105 274
 Miláčková Soňa, Sulice, www.cekmil.cz,
cekmil@centrum.cz, 603 760 641
 RADEK SKŘIVÁNEK, www.ucetnictvi-skrivanek.eu,
323603631, info@ucetnictvi-skrivanek.eu,
 ING. IVANA MALÁ, Zelená 248, Mukařov, 323 660 705,
ivana.mala@maledane.cz
Dřevo palivové
 BROUKAL, palivové a krbové dřevo, 602 238 849,
www.broukal.cz
Elektromateriál a elektroinstalace
 ELEKTROMATERIÁL ŘÍČANY, Černokostelecká 53, Říčany,
608 903 848, www.elektro-ricany.cz
 ELEKTROSLUŽBY A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY,
Radek Příkop, Velenovského 585, Mnichovice Tel.: 777 225 665
Garážová vrata, dveře a vjezdové brány
 CAG – Dveře, vrata. Telefon: 725 878 565,
cag-strancice@novedvere.cz
Instalatéři
 INHE-voda-topení-plyn, Říčany, inhe@seznam.cz,
604 835 260
Izolace tepelná, fasády
 ZATEPLOVÁNÍ, ÚDRŽBA STAVEB, REKONSTRUKCE.
Telefony 312 315 210, 602 183 054

Zlatá – ETAPA III
Kadeřnictví
 JINDRA ŠPAČKOVÁ, Kadeřnictví Dámské - Dětské - Pánské,
mob: 604 377 068, Mukařov-Srbín
Kamenictví, kamenosochařství
 Jordán Alois Kamenictví, Svojetice 141, 25162, Mukařov,
323660252, 602304946
Pletivo
 Tichovský s.r.o, Mnichovice, Jiráskova 304, jiri.
tichovsky@volny.cz, 602 236 893, 323640660
Malíři, lakýrníci
 MIROPLAST, Havlíčkova 320, Velké Popovice,
323 665 276, 602 365 258
 M+S Lakýrníci, Telefon: 607 507 606
Počítače – prodej
 ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 603486362,
info@zavacomp.cz
Počítače – servis
 ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany, 603486362,
info@zavacomp.cz
 PROCE – WEB, Bezručova 464/16, Říčany, 312 315 217,
www.proceweb.cz
Podlahové krytiny, podlahoviny
 PODLAHÁŘSTVÍ, Ládví 107, Štiřín,
323672195, 602861847
Pojištění, pojišťovny, půjčky, spoření
 Česká pojišťovna a.s. DaMachova@cpoj.cz,
tel. +420 224551538
Pokrývači
 HDK, Olivova 223, Říčany, 323631458, 606472505
 Pokrývačství Klempířství Sláma, Tel.: 739 544 665
 Pokrývačství, Jan Dresler, 777 174 778,
dreko-strechy@seznam.cz
Projektové práce
 STAVBY, STAVEBNÍ DOZOR, SPRÁVA NEMOVITOSTÍ,
Tel.: 312 315 210-213, www.procestavby.cz
Pronájem
 Autocentrum Vojkov, Černokostelecká, 602 454 040
Překlady a tlumočení cizích jazyků
 LANGFOR Translations, s.r.o. 17 listopadu 133/17,
251 01 Říčany, 323 606 097, www.langfor.cz
Sportovní a relaxační zařízení
 Studio pro ženy s.r.o., Orlická 2188, 251 01 Říčany,
ricany@studioprozeny.cz, /www.studioprozeny.cz 606 740 032
 Zámek Berchtold - Sport centrum Na Zámečku,
Kunice-Vidovice 136, Tel: 731 437 972, 323 665 445,
ruzickova@zamekberchtold.cz
Stavební spoření
 ČMSS-Liška-kancelář Věra Vacková, Široká 4/1227,
Říčany, T.: 602 147 066
Stavebniny, stavební materiál, palivové dřevo
 STAVEBNINY S+K s.r.o., Pražská 322, Mukařov,
stavebninysk@email.cz, 323 661 300
Stěhování
 MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 603414075,
sinogl@seznam.cz, www.aa-stehovani.cz
Studnařství
 JAROSLAV ŠTECHER, telef. 606 840 202, 569 722 567,
www.studnarstvi.cz
Školy
 LANGFOR CZ s.r.o ,17. listopadu 133/17, 251 01 Říčany,
323 606 096, www.langfor.cz
Topení – prodej
 KORAL, spol.s.r.o., Pražská 28, Mnichovice, 323 641 115,
602 381 056

 PRODEJNA ZTT, Přátelství 550, (Pragochema), Uhřiněves,
271 082 214, 604 245 839
Truhlářství
 Plášil Martin, Chocerady 341, martin.plasil@hopla.cz,
776 027 125, www.hopla.cz
 ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ V. PROCHÁZKA,
Zvánovice 160, 323 649 470, 603 203 559
Výkup lesů
 BROUKAL, výkup lesů surového dřeva, 602 238 849
Zahradnické práce, údržba stromů, kácení
 JAN PROCHÁZKA, Struhařov, Tel.: 724 111 545
Žaluzie
 EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany,
606 888 525, 321 698 698, www.i-zaluzie.cz
 Žaluzie Aleš Suchý, Tel.: 728 863 201,
www.zaluzie-suchy.cz, suchy.a@atlas.cz

www.zlatebydleni.cz

Praha
Štěrboholy
Depo Hostivař

Řádková inzerce

Zlatá

 OS Rozum a Cit hledá fundraisora/ku. Praxe ve zpracování
žádostí o dotace a granty, zájem o náhr. rodinnou péči vítány.
Zkrácený úvazek, pracoviště Říčany, nástup 6-7/2010.
Kontakt: ﬁnance@pestounskapece.cz, tel: 608080512

Říčany

 ÚčtoKomfort
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy.
Sleva pro nové zákazníky: 30% Kontakt: Mgr. Vlastislava
Novotná, mobil: 607 180 167, e-mail: uctokomfort@seznam.cz

D1

 Pronajmu podkrovní byt v Tehově, 6000,-Kč + služby,
Jan Čížek Tehov 116, Říčany, tel.607 744 436

a zatravnění

Linea

 Mladá rodina s dětmi koupí pozemek v Říčanech na stavbu
rodinného domu i menší velikosti nebo domek do 4mil. Kč.
Slušné jednání, vše vyřídíme a uhradíme, 720 704 417

Quatro

 Daňová přiznání, účetnictví, 605105274,
www.mzdyaucetnictvi.cz
 Koupím pohledy všech žánrů do roku 1950 a starší.
tel: 602 690 663
 Zateplování RD. Rekonstrukce RD, bytů, koupelen.
Zednické práce. Obklady, dlažby, opravy. tel. 728 114 029
e-mail: staffy@seznam.cz
 Legner Hotel Zvánovice, www.legnerhotelzvanovice.
cz přijme recepční. Požadujeme organizační schopnosti,
příjemné vystupování, znalost práce na PC, prodejní
dovednosti. CV na: elegnerova@legner.cz Tel.: 323 649 679.
 Z důvodu stěhování nabízím výprodej zánovního nábytku
z masivu: jídelní stůj, židle, komoda, postel za třetinu pořizovací
ceny. Materiál týk (barva – mahagon, krásná kresba dřeva),
buk – medová barva. Foto zašlu na e-mail. V případě zájmu
mne kontaktujte: 606 741 841, Jan Hrdlička, Úvaly u Prahy
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CA NUPI
nám. Svobody 1452, Úvaly,
tel.775262559, e-mail nupi@seznam.cz
www.nupi.cz, www.wellnesslazne.eu

vám nabízí letní dovolenou 2010
a jednodenní zájezdy
ORLÍ HNÍZDO 11. 09. 1 090,MEDVĚDÍ SOUTĚSKA 02. 10. 899,DĚTENICE 23. 10. 500,-

Hypotéční financování Raiffeisenbank a. s. až do výše 100 %
Žádost o úvěr

30 | ZAPRAZI.EU

Doložení příjmů žadatele

Modelový příklad financování:

Délky splácení (v letech)

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

Minimální příjmy žadatelů (Kč)
Měsíční anuitní splátka (Kč)

Rezervační smlouva

5

10

15

20

30

148.787,-

82.767,-

61.131,-

50.583,-

40.550,-

59.515,-

33.107,-

24.452,-

20.233,-

16.220,-

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

www.zlatebydleni.cz

osmikomora s trojsklem zdarma
ušetříte 40% tepla navíc

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

Ford_210x148_cerven.ai
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Jedinečná nabídka vozů Ford
v Auto Palace Spořilov
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AUTO PALACE, s. r. o.
Na Chodovci 2457/1, Praha 4
tel.: 296 574 860 – 4
296 574 888

• Defend Lock
K Fusion Comfort navíc:
• ssada EBONY
(15” litá kola a vyhřívané
přední sklo) pouze
zza 10.000 Kč

pětidveřový FordFiesta

nyní za

254.990 Kþ

www.autopalace-ford.cz

Maximálně vybavený

FordFusion Comfort

249.990 Kþ

s bohatou výbavou Trend:

nyní za

• motor 1,25i 60k
• klimatizace
• rádio s CD přehrávačem
ce
• airbag řidiče a spolujezdce
• ABS, palubní počítač
• el. ovl. př. okna a zrcátka
• centrální zamykání s dálk.. ovl.
• přední mlhová světla
• kožený volant

bohatá standardní výbava:
• motor 1.4i 80k • klimatizace
• rádio s CD přehrávačem • airbag řidiče a spolujezdce
• ABS • el. ovl. přední okna a zrcátka • kožený volant
• dálkově ovl. centrální zamy
zamykání • přední mlhová světla

pětidveřový FordFocus
pětidveřo

nyní za
n

Anniversary

299.990 Kþ

s bohatou výbavou Trend Plus:

NÍ
AKČUS
BON

• Defend Lock

Spotřeba a emise CO2 pro model Fiesta 1.25/60 k: 7,3/4,3/5,4 l/100 km; CO2: 128 g/km,
Fusion Duratec 16V 1,4/80 k: 8,5/5,3/6,5 l/100 km; CO2: 154 g/km. Focus 1,4i/80k: 8,7/5,4/6,6; CO2: 157 g/km.
Nabídka platí na skladové vozy do vyprodání. Foto ilustrativní

• motor 1,4i 80k
• klimatizace• šest airbagů
• stabilizační systém EPS
• rádio s CD přehrávačem
• airbag řidiče a spolujezdce
• el. ovl. př. okna a zrcátka
• centrální zamykání s dálk. ovl.
• přední mlhová světla
• 16” kola • sportovní sedadla

Skvělé akční ceny
i na ostatní modely!
Přijďte se s atraktivní
cenovou nabídkou modelů
Ford seznámit do
Auto Palace na Spořilově.

