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V Jevanech jsem 

za ”normálního 

občana,” říká 

Dan Hůlka

V Lensedlích
tančilo
Českou besedu 10 kolon
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TROJsk lo a  TROJ i té  tě snění
v OSMIko m o ř e  z d a r m a

trojsklo a trojité těsnění ?
– samozřejmě máme !

Využijte letních slev
a vyhrajte ŠKODA YETI 4x4!

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

Dříve, než se rozhodnete objednat si své interiérové 

dveře, nechte si připravit bezplatnou cenovou 

nabídku od nás – můžete být příjemně překvapeni!

Poctivé české dveře a služby  za rozumné ceny

QUARTEX

3370 Kč
folie 

3860 Kč
laminát

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
PYROSAFE B2

6350 Kč
laminát

PRIMUM

1280 Kč
folie

1860 Kč
laminát

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

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

(vhodné jako
vchodové dveře
do bytu)

www.novedvere.cz

Průmyslová 62, 251 63 Strančice

Tel./fax: +420 725 878 565
cag-strancice@novedvere.cz 
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Život v kraji:
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Pěna je prostě nejlepší

Život v kraji:
Svojšovice: 
Gulášek voněl až do Strančic
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Hezký lední den s Eskymáky
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Milí čtenáři!
Vítejte v prázdninovém Zápraží. Tentokrát 

jsme pro vás připravili rozhovor se zpěvá-

kem Danem Hůlkou, který bydlí v Jevanech 

a je tam spokojený, protože může na pivo 

v montérkách a prodavačky v obchodě ho 

znají od „kočárku“.

V Jevanech je zkrátka „normální občan“. 

Také si můžete přečíst rozhovor s neslyšící 

Martinou Sudovou ze Srbína, která se i přes 

svůj hendikep dívá na svět vesele. Proble-

matiku neslyšících doplnila o zajímavé 

informace ředitelka Agentury pro neslyší-

cí APPN paní Mgr. Marie Horáková, která 

upozornila na to, že většina neslyšících vel-

mi špatně čte a píše. Zejména pokud neslyší 

od narození. 
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Doufám, že se nebudete nudit ani u roz-

hovoru se starostou Kamenice Ing. Pavlem 

Čermákem. A o čem jsme mluvili? O slévár-

ně hliníku, o obrovské investiční akci, ja-

kou je stavba vodovodu a kanalizace a také 

o tom, jak by měli zastupitelé pracovat. 

Na konec školního roku se na Zápraží 

uskutečnila celá řada „dětských dnů“. Snad 

v každé obci se konala nějaká prima akce, 

která by nemohla vzniknout bez nadšení 

spousty dobrovolníků. Tak si držme palce, ať 

je takových lidí v každé obci stále dost.

Užijte si prázdniny, 

odpočiňte si a v září 

nashledanou

Helena Vlnařová

Distribuční místa: Babice – bistro Elit. Božkov, Březí – Z konzum, Čestlice, Černé 

Voděrady – Potraviny, OÚ, Dobřejovice – potraviny, Doubek – potraviny, Herink – potraviny, 

Hrusice – potraviny, Chocerady, Chomutovice, Jažlovice, Jevany – potraviny, pošta, 

vinotéka Liverpool, Kamenice – KD, Klokotná – potraviny, Kolovraty – potraviny U Chadů, 

OÚ, Kozojedy, Krabošice, Křenice – Fiat, Křížkový Újezdec, Kunice – potraviny, zámek 

Berchtold, Křenice – potraviny, Lensedly – potraviny Vaňková a U Miládky, Louňovice 

– zahradnictví Alfík, Mirošovice – potraviny, Mnichovice – potraviny, info.centrum, tabák, 

Modletice, Mukařov – potraviny, tabák, Flip, Myšlín, Nupaky, Ondřejov – SKC, potraviny 

Senft, pošta, Pacov, Petříkov, Pětihosty, Popovičky, Průhonice – obchodní dům Azalka, 

OÚ, potraviny, Radošovice – Magnific – čistírna oděvů, Řehenice, Říčany – Potraviny 

Na růžku, OÚ, knihovna,galantérie Flachs, potraviny na Komenského nám., Senohraby 

– potraviny, Sluštice, Srbín – tabák, Strančice – potraviny, Bistro, OÚ, Strašín, Struhařov, 

Sulice, Světice, Svojetice – potraviny U Čápů, U Pačesů,tabák, Stříbrná Skalice – potraviny 

Senft, tabák, vinotéka, Štíhlice, Tehov potraviny, Tehovec ,Uhřiněves OÚ, Norma, Velké 

Popovice – potraviny, Voděrádky, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice – potraviny, Žernovka.

inzerce

AUTO PILAŘ, s.r.o.
Černokostelecká 268, 251 01 Říčany,
tel.: +420 323 610 186-7, www.auto-pilar.cz

JIŽ OD 169 900 Kč

JIŽ OD 204 900 Kč

LIMITOVANÁ EDICE NIGHT&DAY:
RENAULT CLIO JIŽ OD 239 900 Kč

RENAULT CLIO GRANDTOUR JIŽ OD 259 900 Kč

Ceny platí od 1. 6. 2011
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Téma Zápraží

Martina Sudová 

na základní 

školu velmi ráda 

vzpomíná. Ale 

od první třídy 

musela bydlet na 

internátu, kde se jí 

moc stýskalo. 

V páté třídě 

internát opustila 

a začala dojíždět 

každý den sama 

vlakem z Českého

Brodu do Prahy.

Málokdo si uvědomuje, že ne-

slyšet od narození, je velice závaž-

ný hendikep. Není to jen o tom, 

že neslyšící nemohou „poslouchat 

televizi“ a hovory jiných lidí, ale 

velice těžko získávají slovní záso-

bu, kvůli čemuž špatně píší a čtou. 

A umění komunikace je základ pro 

fungování v lidské společnosti. Bez 

komunikace se nemůžete vzdělávat 

a chápat sociální vazby kolem sebe. 

Mnoho lidí se domnívá, že neslyší-

cí mají svůj krásný svět a mohou si 

v klidu číst knížky a snít. Ale pokud 

nerozumíte významu slov, tak ne-

můžete ani dobře chápat, o čem čte-

te a nemůžete ani snít. Protože i sny 

mají konkrétní základ v slovech. 

Martino, jak jsi přišla o sluch?
Moje maminka jela s kamarády 

na hory lyžovat. Moc to neuměla 

a spadla tak nešťastně, že si zlomi-

la nohu. Dostala léky proti bolesti. 

Bohužel v té době maminka netuši-

la, že je těhotná. Když se její lékař 

dozvěděl, jaké léky brala, rovnou 

řekl, že existuje riziko, že se naro-

dí dítě s postižením. Jeho obavy se 

naplnily. Narodila jsem se s trva-

lým poškozením sluchu.

Jak jsi se naučila mluvit? Pro 
neslyšící je to velice obtížné 
a často musíte překonat stud, 
že se vám bude někdo smát, že 
mluvíte divně…

Bylo to pro mě opravdu hodně 

náročné a dlouho to trvalo. A sa-

mozřejmě jsem ani neměla chuť se 

učit, protože výsledky se dostavo-

valy pomalu. Od čtyř let mě rodiče 

posílali na speciální logopedii do 

Prahy do Kaprovy ulice. Rodiče 

jsou slyšící, a tak mě do mluvení 

nutili, a tím mi hodně pomohli. 

Díky jejich úsilí dnes mluvím. Sice 

nevím jak, protože jsem se nikdy 

neslyšela. Nepomůže mi ani na-

slouchadlo. Slyším jen opravdu sil-

né zvuky, jako je například jedoucí 

vlak. Díky tomu, že mluvím, i když 

Když děti řvou, 
jsme úplně v klidu
Martině Sudové z Mukařova je 36 let, je vdaná a má tři 

zdravé děti. Je to normální, prima ženská – jen neslyší. 

Vždycky, když se s ní potkám, je milá a usměvavá, 

a to i přesto, že to nemá v životě zrovna jednoduché. 

nedokonale, mám přece jenom vět-

ší kontakt se svým okolím a nejsem 

tak izolovaná. Také mohu komuni-

kovat se svými dětmi.

Jak jsi se seznámila s manželem?
Pavel je také neslyšící a pozna-

li jsme se na velkých sportovních 

hrách pro neslyšící.

Když jsi čekala děti, nepřepadly 
tě obavy, že budou také neslyšící?

Prošli jsme genetickým vyšetře-

ním, a přesto že dopadlo dobře, tak 

jsme obavy měli. Ale na děti jsme 

se těšili a věděli jsme, že se popere-

me s každým problémem.

Co bylo pro tebe jako pro ma-
minku nejtěžší?

Já to nevnímám tak, že bych to 

měla nějak těžké a že by bylo nutné 

mě litovat. Nemá cenu přemýšlet 

nad tím,, že bez postižení by to bylo 

snadnější. Zkrátka máme tři děti 

a někdy nám dávají pěkně zabrat 

– stejně jako dávají děti zabrat slyší-

cím rodičům. Samozřejmě složitější 

situace nastávaly, když se děti učily 

mluvit. I když s manželem mluví-

me, nevyslovujeme srozumitelně. 

Ale naštěstí pomáhaly babičky, a ta-

ké televize, rádio, kamarádi i škol-

ka. Babičky také dětem vysvětlily, 

jak s námi musí komunikovat. Že se 

nám musí dívat do obličeje a poma-

lu a srozumitelně otvírat pusu, aby-

chom mohli odezírat. Díky tomu, 

že mluvíme, tak máme situaci snad-

nější oproti rodičům, kteří se mluvit 

vůbec nenaučili. Ti pak musí své 

děti naučit znakovou řeč.

Musím říci, že jsem velice šťast-

ná, že s dětmi komunikovat doká-

žeme, krásně si rozumíme a máme 

hezký vztah. Jsem na ně pyšná, pro-

tože musely zvládnout hodně věcí. 

Složitější je to i ve škole, kdy jim 

přece jenom nedokážeme všechno 

dobře vysvětlit. Ale opět pomohou 

babičky a děti se naučily zjišťovat si 

informace a učit se samy.   

Jak vzpomínáš na svoje školní 
léta?

Po skončení základní školy jsem 

se rozhodovala, co dál. Už si to moc 

nepamatuji, ale pro neslyšící exis-

tovaly tuším pouze učební obory 

krejčí, cukrář, zámečník, obuvník, 

čalouník, malíř, a kadeřník. Pak 

ještě byla rodinná škola a nějaká 

umělecká. Já si vybrala normální 

střední zdravotní školu pro slyšící 

– obor zubní technik. Když jsem 

odmaturovala, tak hned v září otví-

rali obor zubní technik pro neslyší-

cí. Byla to obrovská smůla, protože 

ty čtyři roky na „zdrávce“ pro mě 

byly nesmírně těžké. Pro nás, kte-

ří neslyšíme od narození, je velice 

těžké získat dobrou slovní zásobu, 

a tak některým formulacím v textu 

zkrátka nerozumíme. Proto pro mě 

byla dřina i učení z knih. 

Pracovala jsi potom jako zubní 
technik?

Ano, byla jsem čtyři roky za-

městnaná v zubní laboratoři. Po-

tom jsem dostala nabídku pracovat 

v keramické dílně, což mě velice 

bavilo a myslím, že mi to i šlo. 

Pak jsem se seznámila manželem 

a za nějaký čas odešla na dlouhou 

mateřskou dovolenou.

Rodičovskou dovolenou si ukon-
čila po osmi letech. Podařilo se 
ti sehnat zaměstnání?

Věděla jsem, že to nebude jed-

noduché a hledala jsem půl roku. 

Nyní dělám ve skladu potravin. 

Je to ještě začátek a uvidí se, co 

bude dál. Samozřejmě to není prá-

ce mých snů, ale jsem ráda i za to. 

Nejraději bych se opět věnovala 

O problematice neslyšících jsem si povídala 
s ředitelkou APPN, o.s. Mgr. Marií Horákovou.  
Agentura APPN vznikla v roce 2006 a jejím cílem 
je zlepšit postavení neslyšících na trhu práce. Pomá-
há v hledání práce a v doplňování vzdělání pomocí 
nejrůznějších kurzů a přednášek. Také nabízí nej-
různější sociálních služby pro neslyšící jako právní 
poradna, telefonické vyřizování, online tlumočnické 
služby, ale také pomáhá například s napsáním ži-
votopisu, dopisu, e-mailu a s dalšími praktickými 
záležitostmi běžného života.

Jaký je váš názor na vzdělávací systém v ČR pro 
neslyšící?

Teoreticky systém vzdělávání pro neslyšící v České 

republice vypadá velmi dobře. V předškolním věku 

mají neslyšící děti možnost využít služeb středisek 

rané péče, jsou tu speciálně pedagogická centra a ma-

teřské školy. Existují speciální základní školy, kde je 

menší počet žáků oproti běžným základním školám, 

a které mají prodlouženou docházku na 10 let. Oproti 

době před rokem 1989 mohou dnes školy používat ve 

výuce znakový jazyk. Po základní škole již existuje 

mnohem širší výběr učebních oborů, rozšířil se výběr 

nástavbových oborů pro absolventy středních škol 

bez maturity. Neslyšící mohou získat i maturitu, a to 

na speciální školách nebo si vybrat jakoukoliv školu 

a studovat integrovaně společně se slyšícími (Vyhláš-

ka č. 73/2005 Sb.) 

Praxe však ukazuje, že speciálních škol je poměrně 

málo, rodiče často stojí před volbou, zda dají dítě na in-

ternát, což zejména v předškolním a školním věku není 

ideální řešení, nebo zda jejich dítě bude integrováno do 

běžné základní školy, kde často nemají se vzděláváním 

neslyšících žádné zkušenosti. Rodiče mohou požádat 

o přidělení asistenta nebo tlumočníka, ale finanční 

možnosti zřizovatelů škol jsou omezené, ne vždy ro-

dičům vyhoví. Nad tím vším se stále vznáší otázka 

kvality učitelů speciálních škol a dostupných asistentů, 

zejména jejich znalost znakového jazyka, primárního 

komunikačního prostředku neslyšících.

Co považujete za největší problém ve vzdělávání 
neslyšících?

V současné době se stále vyskytuje několik palčivých 

věcí, které bez systematického a komplexního přístupu 

nemají příliš šancí na vyřešení. Snad nejzávažnější pro-

blém je naprostá neznalost českého jazyka z hlediska 

gramatiky i slovní zásoby. Neslyšící jsou po absolvování 

základních a střední škol na hranici funkční gramotnosti, 

což v praxi znamená, že si neslyšící nepřečtou souvislý 

text – pokyny, dopis, článek v novinách, příbalový leták, 

návod k použití. Mnozí slyšící se domnívají, že neslyšící 

mohou informace získat právě prostřednictvím psaného 

textu, jde však o obrovský omyl. V současné době je 

podle mého odhadu přes 80% neslyšících, kteří nepře-

čtou za celý život jedinou knihu. Nezvládnutí českého 

jazyka má pak za následek informační deficit, který ho 

doprovází po celý jeho život. 

Speciální školy navíc často úplně zbytečně použí-

vají redukované učivo, takže neslyšící nemají šanci 

získat stejné vědomosti slyšící. Neexistuje žádná stu-

Mnoho neslyšících není schopno 
dobře přečíst psaný text

die, která by obhájila to, proč u neslyšících dochází 

v některých školách k redukci učiva.

Dalším problémem je nedostatek učitelů se znalostí 

znakového jazyka na takové úrovni, aby se neslyšící 

žák mohl bez bariér zeptat na cokoliv, tak jak to známe 

u slyšících dětí a žáků. Stále je na speciálních školách 

málo neslyšících učitelů, kteří by přirozeně byli pro 

neslyšící žáky jazykovým i životním vzorem. Pro pří-

klad – jeden můj neslyšící kamarád mi vyprávěl, že až 

do svých 6 let si myslel, že až vyroste, bude slyšícím. 

V jeho okolí žádný dospělý neslyšící nežil, neuměl si 

představit, jaké to je být dospělým neslyšícím…

Existuje nějaké řešení?
Nezbytnou součástí vzdělávání pro neslyšící je zna-

kový jazyk jako prostředek pro získávání nových po-

znatků, informací a názorů. Špatné zkušenosti nás již 

několikrát upozornily, že komunikace prostřednictvím 

odezírání u dětí, kteří ještě nemají žádný jazyk, je vel-

mi neefektivní a má negativní vliv na psychiku dítěte, 

právě z důvodu, že se dítě nedorozumí, nedostává infor-

mace v potřebné kvalitě a množství. Sekundárně to pak 

má vliv na jeho sebevědomí a vnímání sama sebe jako 

samostatného člověka.

Nezbytné je také, aby neslyšící měli zásadní vliv na 

podobě vzdělávacího systému, aby nerozhodovali sly-

šící, tak jako to bylo v minulosti a co stále zůstává jako 

přetrvávající trend.

Výuka českého jazyka musí mít jednoznačně podo-

bu výuky cizího jazyka, protože neslyšící nevnímají 

přirozenou cestou, do vzdělávacího systému nevstupují 

se znalostí českého jazyka, tak jako slyšící děti. Musí 

se ho učit v jeho psané podobě a způsobem, jak se učí 

druhý jazyk.

Jaké jsou možnosti pro neslyšící získat vysoko-
školské vzdělání?

Neslyšící v dnešní době mohou získat vysokoškol-

ské vzdělání – buď prostřednictvím integrace, což 

znamená požádat o tlumočníka, a to bývá finančně 

náročné. Nebo se může přihlásit na speciální obory 

– bakalářský obor Výchovná dramatika pro neslyší-

cí na JAMU v Brně založený v roce 1992, druhý je 

bakalářský a navazující magisterský obor Čeština 

v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Uni-

verzity Karlovy v Praze otevřený v roce 1998.

Jak pomáhá vaše agentura najít neslyšícím práci?
Poskytujeme podporované zaměstnávání a vyhle-

dáváme práci pro konkrétní žadatele. Vypracovali 

jsme velmi efektivní metodu spolupráce se zaměstna-

vateli, která nám umožňuje zaměstnat i ty neslyšící, 

kteří před tím marně hledali pomoc na úřadu práce. 

Naše služba je vyhledávána neslyšícími z celé České 

republiky. Průměrně nám trvá 3 měsíce, než najdeme 

neslyšícímu práci. V roce 2010 se nám podařilo najít 

práci pro 51 neslyšících, z toho 22 v Praze, 29 mimo-

pražským, a to vše ve dvou pracovnících za minimál-

ní finanční podpory státu, který v roce 2010 pokryl 

necelých 50 % nákladů APPN.

 Helena Vlnařová

keramice, ale klidně bych i uklízela, 

nebo pracovala v pekárně, na man-

dlu, v zahradnictví. Hlavně abych 

mohla přizpůsobit pracovní dobu 

dětem a být co nejvíce s nimi. 

Jak se ti navazují nová přátel-
ství? Není asi snadné oslovit 
nějakou maminku na pískovišti 
nebo se jen tak zapojit do hovoru 
v obchodě?  

Pro mě je snadnější přátelit se 

s lidmi neslyšícími, protože znako-

vání je pro nás rychlejší a srozumi-

telnější. Ale neuzavíráme se před 

světem, už kvůli dětem se snažíme 

komunikovat s rodiči jejich kama-

rádů. Ze strany slyšících kamarádek 

je to spíše o trpělivosti, protože si se 

mnou samozřejmě tak „nepokecají“. 

Když se sejde více slyšících kama-

rádek najednou, jsem úplně mimo, 

protože je pro mne nemožné pochy-

tit hovor. Ale už jsem si zvykla. 

Zlepšila se situace neslyšících od 
dob tvého mládí?

Třeba mobily jsou prima, protože 

můžeme psát SMS, také je dnes nor-

mální, že každá rodina má počítač, 

a tak můžeme komunikovat e-mai-

lem nebo přes skype a další. Skvělá 

je i služba tlumočníka, kterou provo-

zuje agentura APPN. Když potřebuji 

někam zavolat, spojím se pomocí 

počítače s pracovníky APPN, kterým 

pomocí kamery u monitoru odznaku-

ji, co potřebuji a oni pomohou. Buď 

věc vyřídí telefonem nebo dokonce 

sami zajdou na úřad, do nemocnice 

nebo k soudu. 

Pociťuješ v něčem výhodu, že 
neslyšíš?

No jasně! Když se děti háda-

jí a řvou, jsme s manželem úplně 

v klidu. Také se nám skvěle spí při 

bouřce, když venku létají hromy 

a blesky. A jsme asi jediní, kteří 

by mohli nerušeně bydlet u letiště 

nebo u nádraží ☺ 

Neslyšící mají při 

výběru povolání velmi 

omezenou nabídku
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Myslím, že totální vyčerpání mi nehrozí 
Byla to jen smůla!

Osobnosti regionu

inzerce

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101  İ  250 84  İ  tel. 323 605 313-6  İ  www.fiat-krenice.cz

Poslední půlrok vás stíhají 
zdravotní komplikace a nehody. 
Začalo to pádem z balkónu na 
konci loňského roku, pak jste 
prodělal zápal plic, přiotrávil 
jste se rybou, zranil si nohu, 
trápila vás silná chřipka a ža-
ludeční vředy. Nebojíte se, že 
se na vás opět navalila spousta 
práce a mohl byste znovu zko-
labovat?

No tak spoustu práce samozřej-

mě mám. Hraji v Divadle Broad-

way Kata Mydláře, v Hybernii 

Barona Prášila a předtím ještě jel 

Dracula. Občas mám naplánovaný 

nějaký svůj koncert. Po prázdni-

nách se vrátí i muzikál Bídníci 

a možná, že něco ještě přibude 

v novém roce. Práce mě však velmi 

baví a nechci odmítat tak zajímavé 

role. Myslím, že pracovní vytíže-

ní mám pod kontrolou a že totální 

vyčerpání organismu snad nehro-

zí. Snažím se hodně odpočívat, ale 

někdy mi to zkrátka nevyjde.

Co se týče mých zdravotních 

komplikací, šlo spíše o totální 

smůlu. Takto hodně nemocný jsem 

nebyl, ani nepamatuji. Doufám, že 

už jsem si svůj podíl vybral a už 

bude lépe. 

Zmínil jste, že občas vystupuje-
te i se svými koncerty. O co jde?

Sešli jsme se s kamarády, se kte-

rými jsem kdysi hrál, a dali jsme 

dohromady cyklus koncertů Vzpo-

mínání, kde hrajeme převážně pís-

ničky od Karla Svobody. Pro mě 

je to moc příjemná záležitost, pro-

tože jsem měl Karla rád a těší mě, 

že dobře reagují i lidé. No a také 

jsme s Lubošem Brabcem nastu-

Ačkoliv byl Dan Hůlka velmi milý a vstřícný a s rozhovorem 

pro Zápraží souhlasil, dlouho jsme nemohli najít vhodný 

termín. Potom Dan slavil narozeniny v pivovaře v Kostelci 

nad Černými lesy a pozval nás, že třeba najdeme volnou 

chvilku na povídání. Přesto, že zábava byla v plném proudu 

a měl kolem sebe spoustu kamarádů, kteří mu přišli popřát, 

tak mi chvilku věnoval. Za což mu děkuji. Ale jestliže 

jsem si v minulém Zápraží v úvodníku „stěžovala“, že mi 

pan profesor Pirk věnoval pouze hodinu, s Danem 

jsem „urvala“ jen dvacet minut ☺

dovali pár komorních kytarových 

koncertů, což si také užívám.

Vy jste hru na kytaru studoval 
na konzervatoři?

Ano, ale jen velmi krátce. Za 

virtuóza se rozhodně nepovažuji 

a jsem rád, že si mohu s Lubošem 

zahrát.

Jak vás napadlo dát se dohro-
mady a nastudovat kytarový 
koncert?

My jsme se seznámili na jach-

tě na plavbě, kterou pořádal právě 

Luboš Brabec. Stali se z nás dobří 

kamarádi a chtěli jsme spolu něco 

zkusit. 

Jsou tyto koncerty  pro vás 
odreagováním od náročných 
muzikálů?

Určitě je to příjemný relax. Mu-

zikály jsou opravdu náročná disci-

plína a pokud někdo tvrdí, že je to 

okrajový žánr, ať si to jde zkusit. 

Rozhodně to není o tom, že na-

zkouším roli a pak jen docházím 

na představení, které si odbudu 

a mám klid. Abych byl sám se se-

bou spokojený a podával opravdu 

ty nejlepší výkony, musím pra-

videlně docházet na lekce zpěvu 

a nejméně hodinu před předsta-

vením připravovat hlasivky. Ná-

ročná je i choreografie, kterou 

tvůrci muzikálů vymýšlejí čím dál 

tím složitější, aby diváky zaujali. 

Takže i já, který jsem na začátku 

své kariéry vůbec netančil, mu-

sím nyní zvládat taneční scény. 

Role jsou náročné nejen pěvecky, 

ale i fyzicky a psychicky, protože 

musíme podat i obstojný herecký 

výkon, soustředit 

se a vcítit se do své 

postavy.  

Jaký muzikál byl 
pro vás nejzásad-
nější?

Pro mě už bude 

navždy nejdůleži-

tější Dracula, kte-

rý byl můj první. 

V roce 1995, když 

jsem působil v Národním divadle 

v Praze, jsem dostal pozvánku 

na konkurz a jako neznámý Dan 

Hůlka uspěl. Jinak bych nerad 

nějaký muzikál vyzdvihoval, pro-

tože všechny byly svým způso-

bem jedinečné. I poslední muzi-

kál Kat Mydlář, který kritiky teda 

docela sjely, se mi líbí. Ta role 

je dramatická a je náročná nejen 

pěvecky, ale i po herecké stránce. 

A skoro po každém představení 

lidí aplaudují ve stoje, což je pro 

mě největší pochvala a uznání. 

Mrzí mě, že jeden kritik pohaní 

práci tolika lidí, kteří na muziká-

lu dřeli. V dřívějších dobách než 

si kritik dovolil napsat hodnoce-

ní, chodil na zkoušky, pak šel na 

premiéru a až po shlédnutí něko-

lika repríz si dovolil něco napsat. 

Dnes se jdou podívat jednou a už 

si myslí, že mohou vynášet sou-

dy. Ale nejdůležitější jsou diváci 

a těm se to líbí.

Nechystáte v dohledné době 
nějakou sólovou desku?

Chystám, ale velmi, velmi po-

malu. Zatím dávám dohromady 

autorský tým, což není jednodu-

ché, protože lidi, které bych si přál 

mít u sebe, nemají ve stejnou dobu 

volno. Ale mám dost času a nic 

nechci uspěchat, takže je všechno 

zatím v hrubých obrysech.

Od hudby se přesuneme do Je-
van, ve kterých žijete od mala. 
Cítíte se tady dobře?

Jevany pro mě představují ta-

kovou oázu klidu. Cítím se zde 

opravdu dobře. V Jevanech mám 

kamarády, kteří mě znají od dět-

ství, a proto k nim mám úplně 

jiný vztah než k těm, kteří mě po-

znali už jako „slavného Hůlku“. 

V Jevanech jsem za „obyčejného 

občana“. Když jdu pro rohlíky, 

tak mě paní prodavačka normálně 

pozdraví, protože mě zná „od ko-

čárku“ a neomdlívá z toho, že vidí 

známého zpěváka. Když jdu na 

pivo do hospody, tak mám na sobě 

montérky a nikdo to neřeší.

Stalo se vám, že vás někdo vyu-
žil? Dokážete po mnoha letech 
v  šoubyznysu poznat, kdo je 
falešný kamarád?

Bohužel ne! Většinou na to 

přijdu pozdě. Mnohokrát jsem se 

zklamal, ale to se stává i lidem 

mimo šoubyznys.

Sledujete dění v Jevanech a za-
pojujete se do obecního života?

O dění v Jevanech se určitě zají-

mám a vím, co se u nás děje. A po-

kud jde o nějaké aktivní zapojení, 

tak se snažím být platný v oboru, 

kterému rozumím – to znamená 

v kultuře. Na Vánoce jsme začali 

pořádat Rybovy mše. Celé to or-

ganizačně zajišťuji.  S touto akcí 

je spojená i sbírka na opravu míst-

ního kostela a už se nám podařilo 

vybrat docela dost peněz.

Nechci rozebírat vaše bývalé 
a současné vztahy – to je vaše 
soukromí. Ale zaujalo mě, že se 
svými bývalými partnerkami 
vycházíte dobře a vaše rozchody 
probíhaly docela v poklidu.

To nemá cenu na sebe házet špí-

nu. Přece jenom s tím člověkem 

prožijete kus života a po nějaký 

čas, i když někdy krátký, vám byl 

nejbližší osobou. Samozřejmě, že 

žádný rozchod pro mě nebyl jedno-

duchý a každý mě zasáhl a emoce 

pracovaly. Ale vždycky jsem se sna-

žil, abychom to zvládli v dobrém. 

Rád sportujete a prý jste se od 
sedmi let věnoval jachtingu?

To jo, jachting jsem dělal od 

sedmi let. Rodiče museli chodit na 

brigády a stavěli lodě a na soustře-

dění jsme jezdili na Lipno. A když 

o tom tak přemýšlím, tak si ani 

nepamatuji, proč jsem začal dělat 

zrovna jachting. Proč jsem si nevy-

bral nějaký jednodušší sport… Po-

tom jsem měl dlouhou pauzu a na 

jachtu se vrátil právě až díky Lu-

bošovi Brabcovi, který mě pozval 

na plavbu. Od té doby se jachtařině 

opět věnuji, a dokonce máme po-

sádku, se kterou jezdíme na závody 

na moře. Je to nádherný sport.

 

A co další adrenalinové akti-
vity? Jezdil jste na motorce, 
podnikal dobrodružné výpravy 
do různých koutů světa…

To všechno jsem neopustil 

a věřím, že se k tomu vrátím, 

ale v současné době není čas. 

O prázdninách bude sice trochu 

volněji, ale to už máme naplánova-

né závody jachet a také si dopřeji 

pobyt v lázních. Musím si pořádně 

odpočinout a dát se po zdravotní 

stránce do kupy.   

Helena Vlnařová

Velké Popovice – Pivovar ve spolupráci s obcí po-

řádá 7. srpna od 10. hodin slavnou Velkopopovickou 

pouť s Kozlem. Kromě spousty zajímavých atrakcí 

mohou návštěvníci zavítat do Kozlího obchůdku, 

zhlédnout exkurzi v pivovaru nebo navštívit příjem-

nou hospůdku Kozlovna, kde se čepuje nefiltrované 

pivo přímo ze sudů a jako specialita také Velkopo-

povický Kozel nefiltrovaný. Samozřejmě nebude 

chybět dobrá muzika a spousta zábavy. „Všechny 

akce, které pivovar pořádá, se nesou v duchu „Kdo 

umí, ten umí“ a vzdávají hold tradičním řemeslům,“ 

prozrazuje manažerka Eva Kršňáková. „Proto se na 

našich akcích nesetkáte se stánky s plastovými suve-

nýry. Naším zájmem je podporovat české řemeslní-

ky a výrobce. V loňském roce jsme pro návštěvníky 

připravili ukázky artistického cirkusového umění 

a lidé si mohli vyzkoušet žonglování, chůzi na chů-

VELKOPOPOVICKÁ POUŤ S KOZLEM

dách, nebo koulení pivovarských sudů. Letos by-

chom rádi nabídli ukázky drátkování, tisku na plát-

no, výrobu ozdob z korálků a mnoho dalších aktivit. 

Chybět nebude ani tradiční, české pohoštění.“

Pivovar Velké Popovice je pro veřejnost 

otevřen po celý rok – bližší informace 

najdete na www.kozel.cz, 

www.velkopopovickakozlovna.cz.
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Starosti měst a obcí

NECHCEME SLÉVÁRNU HLINÍKU, 
ale rozumnému rozvoji Strojmetalu bránit nebudeme 

Život v kraji

Mukařov – „Pokud nám někdy 

přálo štěstí, bylo to právě na letošní 

dětský den s hasiči,“ uvedl velitel 

SDH v Mukařově Michal Pokorný. 

„Od rána vydatně pršelo a chvíle-

mi to vypadalo, že bude celá akce 

zrušena nebo přesunuta do garáží 

hasičského domu. Naštěstí jsme 

nepodlehli chmurné náladě a vě-

řili informacím meteorologů, kteří 

tvrdili, že se počasí umoudří. Ne-

celou hodinu před oficiálním zahá-

jením dětského dne přestalo pršet, 

vysvitlo sluníčko, nebe zmodralo 

a nám všem se zlepšila nálada. Tu 

nám později ještě vylepšila veliká 

účast dětí i dospěláků,“ doplnil 

Michal Pokorný. 

Jako v minulých letech bylo pro 

děti připraveno spousta soutěží, ob-

čerstvení a ukázky techniky integro-

vaného záchranného systému (Ha-

siči, Policie a Zdravotní záchranná 

služba) a samozřejmě diplom a hez-

ké dárečky pro každého, kdo se zú-

častnil veselých soutěží. Nechyběly 

ani oblíbené atrakce - skákací hrad, 

nafukovací balónky nebo malování 

na obličej. Z dobrot vedly zmrzlina, 

bonbóny, párek v rohlíku a hlavně 

Pěna je prostě 
nejlepší

– úžasné palačinky plněné nutelou, 

šlehačkou a čerstvými jahodami. 

Celkem se snědlo 300 kusů palači-

nek, 200 kusů párků v rohlíku a vy-

pilo 150 litrů limonády, kterou měly 

děti zadarmo.  

Letošní novinkou byl stánek LIFE 

RESCUE - záchranářů z Prahy. Tito 

profesionálové nejenže rozdávali 

dětem za jejich znalosti v oblasti 

zdravovědy odměny, ale naučili pří-

tomné dospělé, jak správně prová-

dět neodkladnou resuscitaci.

Velký potlesk sklidili mladí ha-

siči, kteří předvedli parádní požár-

ní útok.

Závěr dětského dne patřil pěno-

vé show. „Pěna je prostě nejlepší. 

I kdybychom sem přivezli cirkus, 

na dovádění v pěně a následné 

sprchování požární hadicí, budou 

vzpomínat nejraději,“ dodal Michal 

Pokorný, který děkuje všem, kteří 

se na akci podíleli a sponzorům. 

Pane starosto, hýbe spor se 
Strojmetalem veřejným životem 
v Kamenici nebo se lidé už 
přestali aktivně zajímat?

Kauza se Strojmetalem vstoupi-

la znovu do popředí zájmů po vol-

bách, kdy se s funkcí loučil bývalý 

starosta Mgr. Tomáš Klásek a na-

psal občanům otevřený dopis, ve 

kterém mimo jiné vyzval Kameni-

ci, aby přehodnotila svůj negativní 

vztah k Strojmetalu. To vzbudilo 

obrovskou vlnu nevole a opět se 

rozvířily diskuze na téma stavba 

nové slévárny. Jinak si myslím, že 

obyvatelé Kamenice nyní zajímá 

spíše výstavba vodovodu a kanali-

zace. Tato stavba obrovského roz-

sahu finišuje po deseti letech prací 

do svého konce. Kauza Strojmetal 

ale není uzavřena, stále probíhá 

a je samozřejmě mnoho občanů, 

kteří se informují a bedlivě vše 

sledují. Což je dobře. 

Můžete přiblížit, o co v kauze 
Strojmetal jde?

Spor se táhne již od roku 2003, 

kdy firma přišla se záměrem vy-

budovat ve svém areálu slévárnu 

hliníku. Ačkoliv bylo jasné, že by 

tato stavba negativně ovlivnila ži-

votní prostředí a zasáhla do života 

místních lidí, Strojmetal nepřišel 

s jasnou, průhlednou vysvětlovací 

kampaní. Nesnažili se občanům 

otevřeně ukázat, jak bude továrna 

pracovat, neupozornili, jaká jsou 

možná rizika, nenabídli možnos-

ti nezávislé kontroly a tak dále. 

V podstatě jsme se pouze dozvě-

děli, že jde o supermoderní, bez-

pečné zařízení a že se nemůže nic 

stát. Ale lidé se nenechali takhle 

odbýt, a nebezpečný provoz vedle 

svých domovů nechtěli. A začali 

jednat. Vznikla občanská inici-

ativa, kterou podporovala drtivá 

většina občanů. Později pak při 

Zajímá vás, co se děje v Kamenici? 

Starosta Ing. Pavel Čermák nám vysvětlil, 

jak postupuje kauza výstavby slévárny 

hliníku, jak pokračuje stavba vodovodu 

a kanalizace, která trvá již deset let 

a také se zamyslel nad prací zastupitelů.

změně územního plánu veřejnost 

prosadila i regulace, které by na 

celém území obce zamezily ja-

kékoliv firmě umístit nové velké 

zdroje znečištění. Toto ustanovení 

brání i Strojmetalu postavit slévár-

nu HCM.  

 

V jakém stádiu se spor se Stro-
jmetalem nyní nachází?

Strojmetal využil všech práv-

ních prostředků k prosazení svých 

cílů, ale neuspěl, a tak v roce 

2010 po 5 letech nakonec napa-

dl i platnost ÚP. Spor posuzoval 

nejvyšší správní soud a nyní je 

spor u Nejvyššího soudu v Brně. 

Nejvyšší soud by měl dát odpověď 

na to, zda se Strojmetal smí po 

tak dlouhé době odvolat proti ÚP, 

když to mohl udělat mnohem dří-

ve. Pokud by Strojmetal nakonec 

uspěl, je možné, že by došlo i ke 

zrušení platnosti části ÚP. Začalo 

by nové kolečko návrhů a schvalo-

vání a Strojmetal by mohl prosadit 

změny ÚP, aby se alespoň v jeho 

areálu mohla stavět. 

Pro vás jako pro starostu je to 
určitě nepříjemná situace, mít 
proti sobě tak silnou firmu…

Není to jednoduché! Ve Stro-

jmetalu pracuje spousta místních 

lidí, které by mohl spor negativně 

ovlivnit. Ani nemůžeme počítat 

s tím, že by nám Strojmetal pomá-

hal obec zvelebovat.  Samozřejmě 

chápu, že každá dobře fungující 

firma se chce rozvíjet a má plány 

do budoucna. Ale… Přece jenom 

jde o typ provozu, kde bylo doká-

záno, že znečišťuje ovzduší a při-

náší i bezpečnostní rizika. Stro-

jmetal si chtěl průchod stavebním 

řízením nejspíš značně zjednodu-

šit, nejednal zcela na rovinu a vše 

nasvědčuje tomu, že spoléhal na 

to, že povolení ke stavbě projde, 

aniž by si toho veřejnost všimla. 

Tím se ale zásadním způsobem na-

rušila důvěra mezi vedením firmy 

a veřejností. Kdyby dnes kdokoliv 

přišel s tvrzením, že slévárna hli-

níku je naprosto bezpečná, nikdo 

tomu už tak snadno neuvěří.  

K posunu v tomto případě může 

dojít, jen pokud obě strany udě-

lají významné kompromisy. Stro-

jmetal by musel zahájit pozitivní, 

otevřenou kampaň - umožnit ve-

řejnou kontrolu některých ukaza-

telů produkce znečisťujících látek 

a dobrovolně se zapojit do progra-

mu IPPC. Občané by zase museli 

odstoupit od svých požadavků na 

blokaci jakéhokoliv rozšíření to-

várny. 

 

Myslíte, že se vztahy města 
a této významné firmy někdy 
urovnají?

I když bych si to přál, nevidím 

to v blízké době moc reálně. Pře-

ce jenom je v tomto sporu příliš 

emocí. Jediné řešení je nebrat spor 

osobně a jednat ve vše otevře-

ně a průhledně. Vždyť obyvatelé 

Kamenice v dobré víře chrání jen 

svoje životní prostředí. Nechce-

me slévárnu, ale proti úspěšnému 

rozvoji Strojmetalu, v tom co dnes 

dělá – obrábění kovů za studena 

– nemá veřejnost námitek.

Otevřu ještě jedno nepříjemné 
téma, a to je bývalý starosta pan 
Klásek. Někdo mu nemůže při-
jít na jméno, jiní ho zase chválí. 

Nic není černobílé a ani o bý-

valém starostovi nelze spravedlivě 

tvrdit, že byl jenom špatný nebo 

dobrý. Musím objektivně říci, že 

jsem po převzetí úřadu nenarazil 

na „kostlivce ve skříni“, což se 

ode mne tak trochu čekalo. Cíle-

ně jsem ale ani po ničem takovém 

nepátral, jsem člověk, který se ori-

entuje do budoucna. Minulost je 

pro mne hlavně zdrojem poučení. 

Pan Klásek byl starostou v několi-

ka funkčních obdobích. To je dost 

dlouhá doba na to, aby si člověk 

vybudoval mnoho silných nepřátel. 

To se může stát nakonec i mně. Na 

druhou stranu se nyní potkávám 

i s početnou skupinou lidí, kteří 

si jeho práce váží. Určitě udělal 

i nešťastné kroky v souvislosti se 

Strojmetalem nebo některými in-

vestičními rozhodnutími. Na dru-

hou stranu byl to právě on, kdo byl 

dlouhá léta neúnavným motorem 

hlavních investičních akcí v obci 

– škola, školka, vodovod a kanali-

zace. Jeho roli bude dobré zhodno-

tit až s větším odstupem.

Zmínil jste, že Kamenice nyní 
žije nejvíce stavbou vodovodu 
a kanalizace…

Tato rozsáhlá investiční akce 

byla zahájena před deseti lety, kdy 

se začal budovat vodovod. Stavělo 

se po etapách. Vrcholným kous-

kem obce pak bylo získání dotace 

na vodovod a kanalizaci pro Stru-

hařov a Těptín z fondů Evropské 

unie. Tato stavba ještě stále běží.

Jen pro zajímavost běžný roční 

rozpočet Kamenice je okolo 40 

miliónů korun a jen letošní rozpo-

čet stavby je okolo 200 miliónů. 

Dotace činí zhruba 70% a zbytek 

jsme museli pokrýt z vlastních pe-

něz a hlavně z úvěru. Letos zaha-

jujeme poslední etapu stavby ka-

nalizace, a to v osadě Ládví, kde 

vyroste i nová čistička odpadních 

vod. Výstavba vodovodu a ka-

nalizace v Kamenici je stavebně 

velmi problematická, protože se 

naše obec rozprostírá na geogra-

ficky rozsáhlém území, zahrnuje 

celkem deset osad. Nejvíce se pro-

dražily úseky do nejvzdálenějšího 

Ládví a Těptína, kde se vyskytly 

i největší problémy s tvrdým skal-

natým podložím, které lze mnohdy 

narušit jen pyrotechnickými nálo-

žemi. Ukončení stavby plánujeme 

do poloviny příštího roku. Bohužel 

i po té zůstanou některá území bez 

kanalizace a bez vodovodu. 

Kamenice také iniciovala vznik 
svazku obcí Vodovod Kamenic-
ko…

Toto spojení vzniklo mezi sou-

sedními obcemi Kamenice, Kos-

telec u Křížků, Sulice, Křížkový 

Újezdec. Později se připojil Pet-

říkov a Radějovice. Nyní mají zá-

jem o napojení i další obce. Posta-

vit vlastní vodovod nás v podstatě 

donutil vlastník vodovodu v Hor-

ních Jirčanech, který stanovil pro 

naše připojení finančně neúnosné 

podmínky. Proto jsme se spojili 

a vymysleli vlastní vodovod s pří-

mým napojením na přivaděč ze 

Želivky. S vodou se snažíme šetřit 

a myslíme s mírnými obavami na 

budoucnost. I náš kraj je pod zátě-

ží suburbanizace. Stěhuje se k nám 

stále větší množství lidí, a to zatě-

žuje naši infrastrukturu zcela nad 

rámec jakýchkoliv předpokladů 

z doby před pěti lety. 

Stavba se zdárně blíží ke konci. 
Máte už vybraného provozova-
tele? Neuvažovali jste o variantě 
provozovat si vodovod a kanali-
zaci sami?

Samozřejmě jsme zvažovali 

i lákavou variantu, že by vodovod 

a kanalizaci provozovala sama 

obec. Ale po zvážení všech okol-

ností a po vypracování odborné 

studie jsme dospěli k racionální-

mu rozhodnutí, že bychom to sami 

nezvládli v odpovídající kvalitě 

a ani by to nebylo, při zohlednění 

veškerých rizik, ekonomicky vý-

hodné. Navíc jsme jedni z prvních, 

na které se vztahuje povinnost vý-

běru provozovatele podle podmí-

nek „koncesního projektu“. Tento 

soubor dokumentů nastoluje ve-

lice přísná pravidla, jak strukturu 

vodovodu a kanalizace spravovat. 

Je to logické, protože jsme dostali 

obrovskou částku peněz z dotací 

a budeme pod drobnohledem, zda 

se o majetek dobře staráme. Kon-

cem roku plánujeme vyhodnocení 

právě probíhajícího výběrové říze-

ní na provozovatele. 

Jaká bude výše vodného a stoč-
ného?

Nechci spekulovat a vše bude 

záviset na tom, jakého se nám po-

daří vybrat provozovatele a jakou 

s ním vysoutěžíme cenu. Obávám 

se však, že ceny budou i tak vyšší, 

než mají v okolních obcích, kde to-

lik neinvestovali do nových zaříze-

ní. Není to naše libovůle, ale opět 

nás svazují podmínky koncesního 

projektu, který bude stanovovat 

povinné investice do údržby a ge-

nerování finančních prostředků na 

průběžnou obnovu. Smyslem do-

tací do vodovodů a kanalizací je 

obnovit jednorázově zanedbanou 

infrastrukturu, ale s podmínkou, 

že další investice do obnovy si 

musí obce zajistit sami. 

Překvapilo vás něco při nástupu 
do funkce?

Samozřejmě že některé věci 

vidím úplně jinak, než jsem je 

vnímal jako pozorovatel zven-

čí. Například mi připadalo úplně 

jednoduché vyhlásit na všechny 

zakázky výběrové řízení a vybrat 

toho nejlepšího. Tato procedura 

je však mnohem složitější, než se 

zdá. Také je známou pravdou, že 

nejnižší cena nemusí být zároveň 

nejlepší řešení. Také se často za-

mýšlím nad prací zastupitelů. Kdo 

je dobrý zastupitel? Před volbami 

každý z kandidátů prezentoval, co 

všechno chce svojí prací v zastu-

pitelstvu dosáhnout. Jak ale svých 

cílů mohou zastupitelé dosáhnout?  

Jaká je pracovní náplň zastupite-

lů? Vlastně ji nemají nikde pevně 

danou. Závisí na jednotlivcích, 

jak se chtějí zapojit a kolik času 

dobrovolně obětovat. Když někdo 

hlásá – chci zlepšit například do-

pravní bezpečnost, tak to nespasí 

jen tím, že jednou za dva až tři 

měsíce přijde hlasovat na schů-

zi, ale spíš tak, že si sám stanoví 

úkoly a začne na nich pracovat. 

Například může zjistit, jaké dotač-

ní tituly jsou vypsané a jak získat 

peníze nebo kdo nejlevněji opraví 

přechody. Může diskutovat se sou-

sedy ale i s odborníky. Ale chápu, 

že funkce zastupitelů je dobrovol-

ná, času je málo a někdo ani ne-

tuší, jak by mohl své obci prospět 

a více se zapojit. Bohužel. Mnoho 

zastupitelů se zapojuje do práce 

v komisích a výborech. Ale někdo 

je tak pracovně vytížený, že ani na 

toto minimum nemá čas. Někdy si 

myslím, že pokud zastupitel nemá 

nebo nechce věnovat velký díl své-

ho času dobrovolnické práci, ne-

měl by snad o místo v zastupitel-

stvu ani usilovat. Toto je ale otázka 

svědomí každého z nás.

Helena Vlnařová
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Milí rodiče, prázdniny jsou 

tady a s nimi i stále se opakující 

problém, kam s našimi ratolest-

mi, když rodiče pracují a babička 

s dědou nejsou vždy k dispozici.  

Naše jazyková školka Chytrá 

sovička v Nedvězí u Říčan bude 

pro všechny děti otevřená i bě-

Báááječné prázdniny 
S CHYTROU SOVIČKOU

hem prázdnin.  Moderní, prostorná 

budova s velkou zahradou, ale ze-

jména krásné prostředí rezervace 

Mejto, ve kterém je naše školka 

umístěna, nám dává prostor pro pří-

jemně strávené prázdninové  dny.  

A co nás čeká? Spousta her, 

dobrodružství a prázdninových ra-

dostí. Pro děti od 3 do 7 let jsme 

připravili 5 týdnů plných her a zá-

bavy. Jako indiáni budeme zkoumat 

Údolí velké medvědice, hledat za-

kopaný poklad a také se pokusíme 

zjistit, zda není říčka Rokytka  zla-

tonosná.  Tradiční indiánské barvy 

nebudou chybět ani na obličejích 

dětí, ani na našem zahradním tote-

mu. Když opustíme svět Indiánů, 

stanou se z nás sportovci. A kde 

jinde než na Olympijských hrách! 

Zapálíme olympijský oheň, vyro-

bíme vlajky, budeme běhat, házet 

i skákat.  Méně sportu, ale o to více 

dobrodružství zažijeme při naší 

pouti z Pohádky do pohádky. Projít 

se perníkovým lesem a hledat po-

klad skřítků není přece žádná ma-

ličkost! A kdo rád cestuje,  může se 

s námi vydat třeba na cestu kolem 

světa. Zvládneme ji za pět dní. Na 

všechny se moc těšíme. 

Nejlepší děti jsou přece z Nedvě-

zího Mejta ☺!

Objednat se můžete 

na tyto turnusy:

18. 7. – 22. 7.

25. 7. – 29. 7.

1. 8. – 5. 8.

8. 8. – 12. 8.

29. 8.– 2. 9.

Kde nás najdete: 

Slámova 38/8 

Praha 10 – Nedvězí u Říčan 

e-mail: 

nedvezi@kindergarten.cz

tel.: 776 633 633 

www. kindergarten.cz

Pokud máte na zahradě okrasné 

nebo koupací jezírko nebo se ho 

chystáte založit, určitě zavítejte do 

Zahradnictví Alfík v Louňovicích, 

které nabízí bohatý výběr vodních 

rostlin. „V našich sádkách pěstu-

jeme lekníny, nejrůznější okrasné 

traviny a například i léčivou Vach-

tu,“ uvedla Hana Alferyová. „Zá-

kazníci u nás dostanou i okrasné 

rybičky – například druhy Karas 

červený, Schubunkin, Koi kapr, 

Jesen nebo Zlatý lín. 

Samozřejmě nabízíme i krme-

ní pro okrasné ryby, které napří-

klad podporuje krásné zbarvení, 

Alfík přeje 
krááásné léto
Voda je nedílnou součástí 

okrasné zahrady, uklidňuje, 

osvěžuje. Jezírko osázené lekníny 

a dalšími vodními rostlinami, 

s okrasnými rybičkami, vybízí 

k odpočinku a relaxu…

také hnojivo pro 

vodní rostliny, 

substráty a velký 

výběr „chemie“ 

pro jezírka i bazény.“

K příjemnému posezení na za-

hradě patří dobré jídlo – přijďte 

si do zahradnictví Alfík pro čers-

tvého pstruha nebo kapra. Přípra-

va ke grilování nebo marinování 

není složitá a během chvilky vy-

kouzlíte skvělé jídlo. Lahůdkou 

je i uzený pstruh, kterého při-

pravuje Petr Alfery téměř každý 

víkend. Chcete-li mít jistotu, že na 

vás „zbude“, raději zavolejte ☺.

Zahradnictví Alfík najdete 

v Louňovicích u silnice 

Kutnohorská (na první hrázi). 

Otevírací doba: po-so: 

9 až 17 hod., ne: 9 až 12 hod., 

tel.: 606 494 939, 723 516 513.

DEN DĚTÍ 
v olympijském duchu

Oleška - Již druhou „Olešeckou 

olympiádu“ uspořádala obec spo-

lečně s RC Kolečko. Stejně jako 

v loňském roce bylo pro děti všech 

věkových kategorií připraveno 

celkem 10 sportovních disciplín 

– např. vytrvalostní běh, sprint, 

skok do dálky, vrh koulí, střelba 

ze vzduchovky, jízda na kole atd. 

Pro všechny sportovce byly navíc 

připraveny dovednostní soutěže na 

dětském hřišti. Každý účastník do-

stal nějaký dáreček nebo sladkost 

a první tři „olympionici“ z každé 

věkové kategorie byli na stupních 

vítězů navíc oceněni diplomem, 

krásnou perníkovou medailí a pěk-

nou cenou.

„I letos byli na všech stanoviš-

tích muži – otcové, kteří dětem 

vysvětlovali, jak správně provést 

danou sportovní aktivitu, povzbu-

zovali je, pomáhali jim a zapiso-

vali jejich výsledky. Odpoledne si 

pak tatínkové pro pobavení všech 

zahráli ještě malý fotbalový „sran-

da-turnaj“. Děti fandily a povzbu-

zovaly, seč jim síly stačily. Celá 

akce se tím zároveň zapojila do 

kampaně sítě Mateřských center 

s názvem „Táta frčí“. Tatínkové 

z Olešky a okolí tento den opravdu 

frčeli a děti, kterých dorazilo ko-

lem 60, si celou akci náramně uží-

valy. Velice děkujeme všem spon-

zorům, tatínkům a vůbec všem 

dobrovolníkům, „dodala Hana 

Mondscheinová z PC Kolečko.

Z pohádky 
do pohádky

Březí – Na místním fotbalovém 

hřišti se uskutečnil tradiční Dětský den 

„Z pohádky do pohádky“, který pořá-

dal obecní úřad Březí. Po slavnostním 

nástupu pohádkových bytostí, děti ne-

trpělivě čekaly, až budou moci plnit 

úkoly, které pro ně byly připravené. 

Na cestě se setkaly s Mankou, malým 

Cipískem a Rumcajsem, Krakonošem 

a Trautnberkem, Pepkem námořníkem, 

Šachovou královnou a dalšími bytost-

mi z pohádek. „Přišlo kolem stopade-

sáti dětí, které, doufám, prožily krásný 

den,“ prozradil starosta Březí Augus-

tin Oppl. “Děti se navíc mohly posil-

nit párkem, babiččinou buchtou a na 

závěr každý účastník obdržel balíček 

se sladkostmi, hrami a hračkami. Tou-

to cestou děkuji všem ženám, které se 

staraly o přípravu a zdárný průběh dne 

a zejména paní Janě Maňhalové, která 

si vzala na starost veškerou režii a uši-

la kostýmy pro pohádkové bytosti.“

Program zpestřily dobrovolní hasiči 

z Říčan a poníci ze stáje ze Žernovky, 

kteří trpělivě vozili malé návštěvníky.



12  |  ZAPRAZI.EU

P
R

 p
re

z
e
n
ta

c
e

Život v kraji

Letní pobytový tábor 
ve Veselí nad Lužnicí

Oáza Říčany pořádá také sportovní pobytový tábor 

pro děti od 6 do 15 let ve Veselí nad Lužnicí ve sportovním 

areálu. Bohatý program zaměřený zejména na pohybové 

a sportovní aktivity, každý den výuka tenisu (i pro začátečníky). 

Bydlení v dřevěných chatičkách, 5x denně stravování 

vč.celodenního pitného režimu. Tábor je organizován 

pod vedením kvalifikovaných tenisových trenérů. 

Cena je 4.200 Kč.

Podrobné informace 

a přihlášky získáte 

na www.oazaricany.cz, 

tel.: 323 601 170, nebo 

osobně v recepci Oázy.

Nejlepší prázdniny 
pro vaše děti 

Letní sportovní příměstské tábory 
v Oáze Říčany

Oáza Říčany pořádá tradičně ve svém sportovním areálu o prázdninách 

celkem 7 týdenních turnusů (vždy pondělí až pátek) sportovních kempů 

pro děti ve věku 6 až 14 let (též tzv. “příměstské tábory”). Děti mají bohatý 

program (sportovní hry, výuka, tenisu, jízda na kole, táborové hry, bazén 

a další) pod vedením kvalifikovaných trenérů a instruktorů. Stravování 

v Oáze (2 svačiny, oběd, ovoce, celodenní pitný režim). Cena za týdenní 

turnus činí 3.250 Kč, při nevytížené kapacitě je možná též pouze 

několikadenní účast. Příchod dětí od 7:30 do 8:30, vyzvednutí do 18:00.

Svojšovice – Dobrovolní hasi-

či ze Svojšovic oslavili 60 let od 

svého vzniku. Na celodenní vy-

dařenou akci přijelo asi 300 lidí. 

V malebné vísce se zároveň ode-

hrála hasičská soutěž okrsku č. 3 

Modleticko a 1. soutěž v požárním 

útoku ve Svojšovicích.

Do Svojšovic přijeli dobrovolní 

hasiči z Říčan, Radějovic, Všestar, 

Modletic, Mukařova, Popoviček 

a Křížkového Újezdce, kteří na-

konec kategorii „muži“ vyhráli. 

Místní skončili na čtvrtém místě. 

Dětských družstev měly Svojšovi-

ce dokonce tři: přípravku, mladší 

a starší. Nejlépe se vedlo těm star-

ším. „Jsem na ně opravdu pyšný! 

Když to takhle půjde dál, budou 

později patřit mezi ty nejlepší,“ 

usmívá se Miroslav Šach, který 

se svou ženou Radkou a Jiřím 

Kohoutem svojšovická hasičata 

Guláš voněl 
až do Strančic

trénuje. Zlatý tým dětských hasičů 

navíc získal velký dort - hasičské 

auto, které vytvořila Renata Zátor-

ská: „Podobné dorty připravuji pro 

děti i na Dětské dny. Je to vždycky 

takový bonus, hlavní cena. Beru si 

na to vždy dva dny dovolené, ale 

stojí to zato!“

Samotné oslavy 60 let SDH ve 

Svojšovicích vypukly kolem čtrnác-

té hodiny. K dobré náladě vyhrávala 

dechovka Maršovanka, pivo teklo 

proudem, znamenitý guláš pana 

Jaroslava Znamenáčka voněl až do 

sousedních Strančic a nechyběly 

ani buchty a koláče, které napekly 

místní hasičky a členky Českého 

červeného kříže. SDH Svojšovice 

děkuje za podporu Obecnímu úřadu 

Strančice, Českému červenému kří-

ži Svojšovice, sponzorům a všem 

ostatním, kteří přiložili ruku k dílu.      

Soňa Jindrová 

Tehov – Po mnoha letech byla 

v Tehově obnovena tradice „Vítá-

ní občánků.“ Představitelé obce 

slavnostně přivítali hned 19 no-

vých „Tehováčků“ narozených 

v období od ledna 2010 do konce 

března 2011 a předali maminkám 

květiny, Pamětní listy a drobné dá-

vyrobili pro tuto vzácnou příleži-

tost výzdobu. Děti jsou budouc-

nost a naděje každé obce a my 

jim přejeme šťastné vykročení do 

života, který na ně teprve čeká!“ 

uvedla Ivana Šotkovská.

„A abychom nezapomínali na 

zábavu pro ty, kteří už kočárkem 

nejezdí, Obecní úřad Tehov spo-

lečně s Občanským sdružením Te-

hov připravil ke Dni dětí Pohádko-

vý les. V sobotu 4. června jste na 

kopci nad obcí mohli v lese potkat 

ježibabu s dědkem, krále s krá-

lovnou, divoženky, vodníka, Zla-

tovlásku, čerty, vílu i loupežníky. 

Pokud jste si užili soutěže na louce 

a poté se nechali vtáhnout do po-

hádek, určitě jste neodešli s prázd-

nou,“ dodala paní Šotkovská.

Devatenáct nových Tehováčků
rečky. „Na návrzích originálních 

Pamětních listů pro miminka se 

podíleli i někteří naši spoluobča-

né. Přípravy akce se ujal Kulturní 

a školský výbor Obecního úřadu 

Tehov a slavnostní chvíle zpestři-

lo vystoupení dětí ze zájmových 

kroužků a žáků zdejší ZŠ, kteří též 

Pro děti bylo připraveno malo-

vání na obličej. A v závěru vyda-

řeného dne si všichni mohli opéct 

i s ochočenými čerty a ostatními 

pohádkovými bytostmi buřtíky. 

„Děkujeme za hojnou účast a těší-

me se na vás i napřesrok. Pokud se 

budete chtít dozvědět, co je u nás 

nového, navštivte www.tehov.cz, 

www.ostehov.cz.“

Strančice – OS Dvě věže 

uspořádalo již třetí ročník skvě-

lé akce „Strančická buchta“, ve 

které se soutěžilo o nejlepší zá-

kusek a také se promítaly filmy 

pro děti i dospěláky.

„Do soutěže bylo zařazeno 

celkem dvacet dobrot,“ říká 

Michaela Hupcejová. „Všechny 

buchty a koláče dělaly mamin-

ky, kterým vydatně pomáhaly 

děti. Jednu buchtu však připra-

voval muž – pan Martin Kozák, 

který je naším stálým přízniv-

cem. Všichni návštěvníci, kteří 

se zároveň stali i porotci, mohli 

ochutnat opravdové lahůdky 

– buchty s tvarohem, povidly 

a mákem, nebo kynuté tvaroho-

vé šátečky s broskví, nebo také 

dezert, který připomínal uřízlé 

prstíky. Výherci za odměnu zís-

kali ručně ušité zástěry, knihy 

Biograf s buchtou 
se opět vydařil

s recepty, naběračky, míchačky 

i něco sladkého.“

K akci „Strančická buchta“, 

která se tradičně koná v areálu 

minigolfu, neodmyslitelně patří 

i promítání filmů. Letos se děti 

mohly těšit na film Ať žijí rytíři 

a na pásmo pohádek. Dospělí si 

nenechali ujít skvělý film Ženy 

v pokušení. „V půl deváté večer 

jsme shlédli dokument Davida 

Vondráčka a Krasimiry Velíškové 

Láska v hrobě a byl to nečekaně 

zajímavý a fascinující příběh bez-

domovců,“ svěřila nám Michaela 

Hupcejová. „Zachycení příběhu 

každodenního života, střídání roč-

ních období a vyprávění a názory 

bezdomovců bydlících na praž-

ském hřbitově, nás diváky chvíle-

mi velmi zamrazil a také znechu-

til. Zajímavé je, že jsou se svým 

životem celkem spokojení.“

Velké Popovice – Na tradiční 

Den Kozla, který se konal v pivo-

varu ve Velkých Popovicích, přišlo 

přes 15 000 návštěvníků. Ti mohli 

kromě klasické nabídky ochutnat 

speciální polotmavý nefiltrovaný 

nepasterizovaný ležák Fachman, 

který se vaří jen jednou v roce 

u příležitosti Dne Kozla. Celko-

vě se vypilo rekordní množství 

26 500 piv, což je největší výtoč 

v historii pořádání této akce.

Pro návštěvníky byl připraven 

i bohatý doprovodný program 

– exkurze po pivovaru se zajíma-

vým výkladem, kterou si nenecha-

lo ujít více než 1700 lidí. Všechny 

přítomné uchvátil svou show svě-

tový rekordman v profesionálních 

dřevorubeckých disciplínách Mar-

tin Komárek. K tanci i poslechu 

hrály kapely Yo Yo Band, Šlapeto 

a Děda Mládek Illegal Band. Přes 

tisícovka návštěvníků také využila 

možnosti svést se do Velkých Po-

povic a zpět do Prahy historickým 

parním vlakem Zelený Anton.

3 500 lidí stavělo 
Kozlí hospůdku

Zcela unikátní akcí byla stavba 

dřevěné Kozlí hospůdky, které se 

zúčastnilo na 3 500 lidí! Každý 

z návštěvníků měl možnost napsat 

osobní vzkaz na šindel, který ře-

meslníci následně umístili na stře-

še hospůdky. Ta se stala součástí 

pivovaru a v průběhu roku bude 

sloužit všem návštěvníkům. Bě-

hem Dne Kozla vznikly i mohutné 

dřevěné sochy „Kozlů“, které ob-

držela starostka Velkých Popovic 

Martina Čermáková. Sochy se 

stanou symbolickými strážci, kte-

ří budou stát před branami města 

a vítat všechny nové návštěvníky.

Svojetice – Po několika měsí-

cích zvelebování knihovny, která 

se nachází v suterénu obecního 

úřadu, se uskutečnilo slavnostní 

otevření spojené s výstavou dět-

ských kreseb z čarodějnického 

setkání a také první Svojetický 

bazárek dětského oblečení.

„Ve Svojeticích jsme po pětatři-

ceti letech za velkých ovací uspo-

řádali pálení čarodějnic,“ sdělila 

nám Jana Marková. „Za několik 

dnů nás pak čekala další význam-

ná akce, a to Den otevřených dveří 

nově zrekonstruované knihovny. 

Přišlo opravdu hodně lidí. Mno-

ho z nich se hned zaregistrovalo 

a vybralo si z velké nabídky knih. 

Zájem nás těší a budeme se snažit, 

aby naši čtenáři byli spokojení,“ 

slíbila Jana Marková.

Úspěšně proběhl také první 

Svojetický bazárek dětského ob-

lečení. Termín dalšího bazárku 

Slavnostní otevření 
zrekonstruované 
knihovny

se dozvíte z letáků a na interneto-

vých stránkách obce www.svojeti-

ce.cz. Zájemci o prodej se mohou 

již nyní předběžně registrovat na 

e-mailu: knihovna.svojetice@se-

znam.cz nebo přímo v knihovně. 

V knihovně nyní probíhá vý-

stava fotografií hrůzostrašně vy-

padajících pirátů předškolního 

až důchodového věku a výstava 

dětských obrázků s pirátskou té-

matikou ze Dne dětí.

Udělejte si čas a přijďte se po-

dívat i vy. V knihovně vás rádi 

přivítají každé úterý od 17.00 do 

19.00 hod.



� Dětská ambulance v Olivovně 

je otevřena pro dětské pacienty 

ve středu. Lékařskou službu má  

dopoledne pravidelně MUDr. Pe-

tr Žáček a po poledni do večera 

Prim. MUDr. Petr Koťátko. K vy-

šetření je nejlépe se objednat na 

telefonech  +420 323 619 165  a  

+420 323 619 166. Ambulantní 

služby plánujeme ještě rozšířit. 

Nefrologické konzultace poskytu-

je MUDr. Olga Böhmová ve čtvr-

tek také na objednání. Možnost 

poskytování konzultací a posléz 

ambulantní hodiny projednává-

me se zdravotními pojišťovnami 

po dětskou revmatologii, kterou 

bude poskytovat MUDr. Dana 

Němcová z Karlova. 

� Plánovaná dětská pohotovost, 

kterou si jednohlasně žádají 

čtenáři Zápraží je v začátcích 

projednávání. Čeká nás debata 

se zastupitelstvy okolních obcí, 

měst a jednání se Středočeským 

krajem. Náklady na pohotovost 

jsou v miliónových částkách 

a obecně není vůle pohotovosti 

zřizovat. Potřeba je však jasná. 

Jen na email nám doputovalo 62 

souhlasných reakcí maminek, 

další písemně a v diskusích. Dě-

kujeme za podporu, budeme ji 

ještě potřebovat.

� Majitelem areálu Olivovny je 

hlavní město Praha. Magistrát si 

vyžádal koncepci využití areálu 

v dalších letech a v současnosti 

se zpracovává doplnění záměrů 

a kalkulace, jak si je vyžádali 

odborníci pražských zastupite-

lů. Praha hledá možnosti, jak ve 

svých objektech řešit potřeby 

sociálních služeb pro Pražany. 

Objevuje se i možnost stavebních 

aktivit na pozemcích, které k Oli-

vovně patří a následného propo-

jení služeb pro dětskou léčebnu 

a pro seniory.  

� V Olivovně je čtrnáct dní uby-

továno přes dvacet ukrajinských 

dětí, jejichž pobyt zajišťuje Olivo-

va nadace. Děti pocházejí z oblas-

ti kolem Černobylu a z některých 

míst, kde žije česká menšina. 

Právě českým krajanům se dlou-

hodobě věnuje ředitelka Olivovy 

nadace PhDr. Věra Doušová.
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Život v kraji

Kunice – První červnový ví-
kend se uskutečnilo slavnostní 
otevření nově zrekonstruovaného 
Hotelu zámek Berchtold. Akci si 
nenechalo ujít téměř dva tisíce 
návštěvníků, kteří v areálu zámku 
prožili krásný den plný zábavy.

Vrcholem akce bylo slavnost-
ní přestřižení pásky, kterého se 
zúčastnil starosta Kunic Ing. Ji-

Lensedly – Místní sbor dob-

rovolných hasičů letos uspořádal 

již 65. ročník májových slavností. 

„Začínalo se jako vždy u kulturního 

domu generální zkouškou. Pak se 

krojovaní seřadili do špalíru a vy-

razili směrem k pomníku padlých 

bojovníků z 1. světové války, kde 

uctili minutou ticha jejich památ-

ku. Potom byly slavnosti oficiálně 

zahájeny,“ uvedl velitel SDH Bc. 

Zdeněk Vaněk. „Potom se průvod 

vydal po vesnici a u každého domu, 

kde stála ozdobená májka se zasta-

vil. Hudba pana Hrušky zahrála ně-

kolik písniček a „chasa“ si zatančila 

s domácími, kteří je na oplátku po-

hostili. Poté, co průvod obešel celou 

vesnici, vydali se všichni ke kultur-

nímu domu, kde se pod velkou májí 

tančila tradiční Česká beseda. Letos 

tančilo celkem 10 kolon (1 kolona 

= 4 děvčata a 4 chlapci). Potom se 

máje pokácela a vylosoval se šťast-

ný výherce. Ale ihned po spadnutí 

máje musela místní omladina uko-

řistit zdobený věnec a vystavit ho na 

sále. Pokud by se stalo, že by věnec 

Českou besedu 
letos tančilo 10 kolon 

ukořistil někdo z vedlejší vesnice, 

byla by to velká ostuda.

A jako tradičně následovala má-

jová veselice, která se konala až do 

brzkých ranních hodin. Po celou 

dobu trvání májových slavností 

vyhrávala všem pro radost hudba 

pana Hrušky, bez kterého by to už 

nebylo ono. Naštěstí se mu v jeho 

požehnaném věku stále dobře daří.

Než ale může tento velkolepý 

den pro Lensedly a okolí začít, 

skrývá se za ním dlouhodobá prá-

ce,“ připomíná pan Vaněk. „Začí-

ná se již v lednu a končí až týden 

po dni oslav. Do májových oslav 

se zapojují děti a omladina nejen 

z Lensedlí, ale i děti ze školy v On-

dřejově, z Chocerad. Celá vesnice 

tak může na jeden den prožít staré 

klidné časy a oprostit se od každo-

denních starostí. Říkáte si, že bys-

te tuto slavnost chtěli příště také 

navštívit? Již nyní si můžete do 

kalendáře velkým písmem zapsat 

datum 19. května 2012 nebo sle-

dovat stránky sdhlensedly.blog.cz,“ 

pozval všechny Zdeněk Vaněk.

Paní Jarmila Gabrlíková 

v roce 1946 zakládala 

v Lensedlích májové 

slavnosti

U jednoho stolu

ZPRÁVY 
Z OLIVOVNY

Pásku přestřihlo 
sto sedm dětí

ří Šíma, patron zámku Antonín 
Panenka a také 107 dětí, které 
vytvořily první rekord v „Knize 
rekordů na Berchtoldu“. 

Po oba víkendové dny probí-
hal v celém areálu dětský den 
plný zábavných soutěží a her. 
Návštěvníci si mohli vyzkoušet 
bubnování nebo výrobu korál-
kových šperků. Dále se před-

vedly břišní tanečnice, a také 
kouzelník, dětská taneční sku-
pina Podkovička. K vidění byla 
balónková show, ukázky drav-
ců nebo výstava obrazů a šper-
ků. Lahůdkou pro všechny pří-
tomné byla Výstava veteránů, 
na které se předvedly unikátní 
modely automobilů i motocy-
klů!

Říčany – Olivova nadace uspořádala ve spoluprá-

ci s Olivovou léčebnou, MASkou, městem Říčany 

a měsíčníkem Zápraží festival Říčanské Olivovy 

slavnosti. Všichni návštěvníci včetně dětí z léčebny 

mohli vychutnat dva dny plné hudby, her, soutěží, 

zábavy i příjemného odpočinku v krásném prostředí 

parku Olivovy léčebny. Výtěžek ze vstupného bude 

věnován dětem se zdravotními a sociálními problé-

my. Na pódiu se během víkendu vystřídala celá řada 

výtečných skupin a zpěváků. Bez nároku na hono-

rář vystoupil Michal David, skupiny 5 Angels, Jazz 

combo Libčice, Laguna Psáry, Blue Ground, The 

Cell, Peter Nagy revival, Jarda Walda Matuška. Dále 

se představili Vlasta Horváth, Sirény z Říčan a Har-

pyje ze Strančic a všichni si mohli vyzkoušet zumbu 

pod vedení cvičitelky Venduly. 

Celou akci po oba dny skvěle moderoval Jirka 

Holoubek (moderátor Country rádia a člen skupiny 

Spiritual Kvintet). I on se zřekl nároku na honorář.

V rámci festivalu probíhal i program duchovní - 

v sobotu byl pokřtěn nový zvon a zazpívaly Tereza 

a Barbara Mátlovy doprovázené na klavír profeso-

rem Šarounem. Na neděli byl v kapli Olivovny lé-

čebny připraven koncert smíšeného pěveckého sbo-

ru Tomáše Najbrta.

„Děkujeme všem sponzorům, kteří svými pří-

spěvky pomohli dětem léčebny i návštěvníkům zažít 

nevšední víkend,“ uzavřela ředitelka Olivovy nada-

ce PhDr. Věra Doušová.

Rouhači
Proto se starám o nebe, 

i když vás ten termín trochu štve
Odmlčel jsem se a vracím se s nutným poděko-

váním za zájem a podporu. Těší mne, že si všímá-

te stavebního ruchu na faře mých kolegů premon-

strátů na říčanském náměstí. Fakticky do každého 

kamene v tom domě se rekonstrukce nějak trefila 

a vzniká vynikající dílo, které katolické farnos-

ti moc přeju. Zase platí to, co říkám všem ko-

respondentům, že křesťané v Říčanech za sebou 

stojí navzájem a podporují se. Přestože si přeje-

me volnost v pohledu na mnohé, jsme si blízko. 

Vracíte se v dopisech často k některým křesťan-

ským pojmům. Kdyby se v našich řečech, píšete, 

neobjevovala slova jako „bůh, nebe, hřích, sva-

tý“ a podobně, bylo by pro vás mnohé z celého 

křesťanství přijatelným. Kdyby se všechno od-

náboženštilo a oddělilo od minulosti. Je mi líto, 

ale v tom vám nemohu vyhovět. Předně, minu-

lost, kterou kritizujeme, je naše společná minu-

lost a i ten, kdo se jí zřekne, se jí nemůže zbavit. 

A pokud mi mají rozumět současní i budoucí 

lidé, pak je dobře držet všechna ta slova tak, jak 

jsou. A věřte mi, sama ta slova nejsou pro mě 

nějak zvláště posvátná.  Zajímá mne vždy obsah Daniel Kvasnička, farář

toho, co se řekne slovem Bůh, člověk. Proto je ka-

zatel či kněz vykladačem slov a má za povinnost 

odstartovat diskusi, nejenom přednášet a šmytec 

– tedy amen. Miluji dobré výklady! Třeba ten-

hle, dneska už trochu historický. Jde o parafrázi 

vyjádření spisovatele C. S. Lewise: „Pokud dáme 

přednost zemi před nebem, zjistíme, že je pouze 

jedním z okrsků pekla. Pokud zemi a dočasný 

život se všemi krásami postavíme až za nebe, 

zjistíme, že země už od počátku byla součástí 

nebe samotného...“ No, není to skvělé?! Proto se 

starám o nebe, i když vás ten termín trochu štve.

Zvu vás na sledování české televize v nedě-

li  3. července, kde hned po Otázkách Vác-

lava Moravce běží ve 13:00 sváteční slo-

vo, které jsme natáčeli v říčanské Olivovně.  

Dodávám už jen tradiční závěr: „Pište, pokud 

chcete na daniel@rouhaci.

cz Žádné dopisy nepadají 

pod stůl. Jsem vám k služ-

bám!“

MICHAL DAVID 
ZAZPÍVAL DĚTEM

Michal David se 

trpělivě podepisoval

Moderátor 

Jirka 

Holoubek 

s ředitelkou 

Věrou 

Doušovou
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Výsledky výzvy – kdo bude podpořen?
Do Výzvy MAS Říčansko č. 2/2011 bylo přijato celkem sedmnáct projektů a to jak 
do oblasti investice do obcí, tak i do oblasti místního cestovního ruchu. Na program 
vzdělávání nebyl podán projekt žádný, částka 701 396,- Kč připravená pro tyto 
projekty tak byla převedena na záměry pro obnovu vesnic.
Všechny projekty byly zpracovány profesionálně, dokumentace i obhajoby projektů 
byly na výborné úrovni. Všechny předložené záměry jsou pro region přínosné 
a užitečné. „Rozhodovali jsme dlouho a pečlivě, abychom objektivně zhodnotili 
všechna kriteria“, shodla se výběrová komise, „nejraději bychom podpořili projekty 
všechny. Máme možnost použít bonus, ale když je moc opravdu dobrých projektů 
a málo peněz, tak v soutěži vyhraje jen těch pár, které přesně zapadají do stanovených 
kriterií Programu rozvoje venkova (resp. Evropské unie) a MAS Říčansko“.
Podpořeni tedy budou Svojetice s projektem „Krásná náves a kvalitnější dopravní 
obslužnost“, Struhařov s revitalizací návsi, Mirošovice s rekonstrukcí komunikace. 
V podnikatelských projektech firma Joannes ze Šibeničního vrchu u Mnichovic 
s projektem „Parkování, které hosty neodhání“ a Jezdecký klub Říčany žádající na 
krytou kruhovou jízdárnu.
Všem úspěšným žadatelům gratulujeme, vybrané projekty byly registrovány na 
Státním zemědělském intervenčním fondu. Ostatní projektové záměry evidujeme 
a budeme se snažit nalézt pro ně vhodný dotační titul.

Nové vedení MAS Říčansko
Od středy 22. června 2011 byla správní 
radou společnosti pověřena dočasným 
vedením MAS Říčansko paní Pavlína 
Filková, která zároveň zastává funkci 
administrátorky LEADER. Dosavadní 
ředitel pan Vladimír Haš bude po vzájemné 
dohodě se společností spolupracovat 
na pozici manažera do 31. 8. 2011. 
Patří mu velké poděkování za dosavadní 
činnost ve společnosti a přání mnoha 
úspěchů v další práci. 
S účinností od 1. června 2011 byli rovněž 
zakladateli společnosti jmenováni dva 
noví členové správní rady slečna 
Petra Nyklová a pan Hynek Kašpar. 
Do dozorčí rady zároveň paní Mgr. Marta 

Nováková. Změny ve společnosti souvisí 
s potřebným budoucím vývojem koncepce 
financování, spektrem služeb a celkovým 
provozem obecně prospěšné společnosti 
MAS Říčansko. Změny nemají vliv na 
stávající rozsah činnosti společnosti 
na Říčansku, tj. například administraci 
dotačního programu LEADER a projektové 
poradenství a servis. Všem partnerům, 
obcím, neziskovým organizacím a dalším 
subjektům i jednotlivcům jsou plně 
k dispozici zaměstnanci společnosti. 
Aktuální informace jsou k dispozici na 
webových stránkách www.mas.ricansko.
eu a na tel.: 323 606 881.  
Správní rada a zakladatelé MAS Říčansko

MAS Říčansko a MAS Posázaví vyhlašují 
soutěž pro děti a rodinné týmy

O nejvýstižnější název vycházkových tras a o grafické zpracování 

textu „odpadky odneste s sebou“ pro projekt “Vycházky 

po staronových cestách”, projekt obnovy pěších stezek 

v oblasti Ondřejov, Kaliště, Lensedly a Senohraby. 

Na vycházkové trase budou naučné panely, které přiblíží místní faunu a floru, 

ale i tradiční zvyky a řemesla. Název trasy by měl vyjadřovat například princip 

spolupráce, výměny zkušeností, vzájemnou komunikaci, úctu k tradicím, 

přátelství mezi lidmi, vztah k přírodě, regionální patriotismus. Informační tabule 

budou obsahovat obrázky Josefa Lady, proto i název může souviset 

s Josefem Ladou. Podmínky soutěže na www.mas.ricansko.eu 

Své návrhy doručte nejpozději do 15. 7. 2011 poštou nebo osobně 

na adresu MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01 Říčany nebo 

elektronicky na emailovou adresu alichtenbergova@atlas.cz

PROJEKT „VÁŠ NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ“
Pro vzdělávání na mateřské a rodičovské dovolené
MAS Říčansko o.p.s. připravuje za podpory Evropských strukturálních 

fondů (ESF) vzdělávací kurzy, které mají za úkol pomoci osobám, 

které se vracejí po mateřské a rodičovské dovolené zpět do 

zaměstnání. Účastníci tohoto projektu mohou být rodiče pečující 

o dítě do 15 let a zároveň na mateřské dovolené nebo nezaměstnaní. 

Kurzy budou určeny pro zájemce z regionů Praha-východ, Praha-

západ a Benešov. Účastník bude mít kurzy hrazeny v plné výši, včetně 

zajištění hlídání dětí do věku 10 let a pomoci s vyhledání zaměstnání. 

Absolventi daných kurzů získají certifikát, který zvýší jejich uplatnění 

na trhu práce. Projekt bude podán v létě 2011.

Pokud máte zájem o zařazení do kurzu, vyplňte prosím dotazník 

k projektu, na www.mas.ricansko.eu/návrat do práce

Mikešova školička má za sebou 

již 4. úspěšný školní rok. Spokojené 

a nadšené děti, které paní učitelky 

naučily zase mnoho nového, jsou 

důkazem, že školička pracuje velmi 

dobře.  

Na konec školního roku připravila 

školka pro rodiče a „Mikešovy děti“ 

zahradní slavnost, na které děti ukáza-

ly, co všechno umí. Odměnou jim byl 

potlesk rodičů, vystoupení kouzelní-

ka a také pohádkové postavy kocoura 

Mikeše, prasátka a kozlíka, které při-

šly školku navštívit. Každé dítko ze 

školičky s rodiči napsalo a nakreslilo 

recept na nějakou dobrou pomazánku. 

Paní učitelky potom ze všech receptů 

vyrobily sešit a každý dostal originál-

ní tipy na „Mikešovy pomazánky“. „V 

minulých letech jsme takhle vyráběli 

„Mikešovu kuchařku“ a „Mikešovy 

nápoje“, a protože tento nápad i letos 

sklidil nadšené reakce, rozhodli jsme 

se, že příští rok uděláme „Mikešovy 

tipy na výlet“,“ prozradila nám paní 

ředitelka Miluše Ketzlová.

Děti pomáhaly péct buchty 
Děti navíc pro všechny návštěvní-

ky pomáhaly připravit těsto na buch-

ty, které se pekly čerstvé během slav-

nosti. „Děti velice rády vaří, a proto 

se je snažíme co nejvíce zapojovat do 

přípravy školkových svačinek a občas 

si něco dobrého upečeme,“ prozradi-

la paní ředitelka. „Nejenže získávají 

zručnost a sebedůvěru, ale navíc jim 

vlastnoručně připravené jídlo náram-

ně chutná.“

Oblíbené celotýdenní tábory 
s nocováním

I Mikešova školka připravila za-

jímavý letní program. „V minulém 

roce úspěšně proběhly celotýdenní 

tábory pro děti od tří do osmi let. 

Letos je pořádáme znovu a musím 

potěšeně prohlásit, že téměř všechny 

děti se na tábor přihlásily znovu. To 

je pro mě největší pochvala,“ řekla 

paní Ketzlová. „Pro děti jsme opět 

připravily bohatý program. Vydáme 

se například na dobrodružnou vý-

„Můžete jít do divadla,“ 
voláme rodičům

pravu kolem světa, budeme jezdit na 

výlety, koupat se nebo také putovat za 

dinosaury. Rodičům ráda sdělím více 

podrobností. Oproti jiných školkám 

nabízíme celotýdenní péči o děti včet-

ně přespání. A musím říci, že děti na 

noční stýskání po maminkách neměly 

ani sílu, tak byly po celodenním pro-

gramu unavené. A když přece jenom 

někomu bylo smutno, přišel kocourek 

Mikeš a všechno stýskání zahnal. Ro-

dičům jsme potom podávaly zprávy 

typu: Je to dobré, už spinká, můžete 

jít do divadla,“ prozradila s úsměvem 

paní ředitelka.  

Paní učitelky v Mikešově školce 

práce s dětmi baví a naplňuje, a na 

každý školní rok vymyslí něco no-

vého. Oblíbené je nocování ve škol-

ce v čase Halloweena a Čarodejnic, 

Masopustní rej, Zahradní slavnost, 

samozřejmostí jsou oslavy narozenin 

každého dítěte. Letos přibude Mi-

kešova noc s pohádkou, pro rodiče 

rozsvěcení vánočního stromu a Po-

hádkový les. 

„Předškolní věk je nesmírně důle-

žitý. Děti intenzivně nasávají všechny 

poznatky kolem sebe a získávají so-

ciální vazby v kolektivu a my se jim 

snažíme ve všem co nejlépe pomoci. 

Těší nás, že se nám vždy podaří vy-

tvořit dobrý kolektiv dětí, které si ne-

ubližují,“ uzavřela paní ředitelka. 

Více informací na Mikešova školka, 
Tehov 184, 251 01 Říčany, 
www.mikesovaskolka.cz, 
tel.: 602 277 489.

V letošním roce 

se na školní 

docházku 

v Mikešově 

školičce 

úspěšně 

připravilo 

6 dětí.

Hezký lední den 
s Eskymáky 

Mirošovice – Každoroční mi-

rošovický Den dětí, jehož název si 

tentokrát pohrával se slovní hříčkou 

Letní/Lední, se opět skvěle vydařil. 

„Po skončení akce jsme stále tro-

chu nevěřily tomu, jak se všechno 

hezky povedlo,“ napsaly nám úžas-

né maminky z MC Čolek. „Hlavně 

iglú – to typické inuitské obydlí –

nám připravilo trochu starostí. Stá-

le nám přicházely na mysl otázky: 

Spadne to? Nespadne? Máme dost 

krabic? Co udělá bílá barva, když 

zaprší? A nakonec všechno dobře 

dopadlo. Iglú nespadlo a „staveb-

ního materiálu“ bylo dost. Ta le-

tošní první červnová neděle byla 

nádherným slunečným dnem, který 

přímo sváděl k letním radovánkám. 

Na pláži se opalovala spousta lidí 

a my jsme mezi nimi s dětmi lovili 

ryby z „ledových“ ker nebo jezdili 

po pláži se sáňkami. Na všech sta-

novištích jsme mohli s dětmi prožít 

nefalšovanou „eskymáckou“ zába-

vu, poučit se i pobavit, vyrobit si 

„opravdové“ pomůcky tradičních 

severských národů a také zažít su-

per jízdu po rybníce na motorovém 

člunu. Podle reakcí, které se k nám 

dostaly, odcházeli všichni unavení 

a spokojení, se zmrzlinovou dobro-

tou v ruce a „eskymáckou knížkou“ 

na památku, a i když jste se možná 

někteří trošku připálili na sluníčku, 

doufáme, že přijdete zas, ať už na 

příští dětský den, nebo na některou 

z našich poprázdninových akcí.

Rádi bychom poděkovali všem 

pomocníkům, kteří nám s tímto 

dětským dnem pomohli, často na 

úkor svého volného času a někte-

ří i za cenu změny vlastního pro-

gramu. Přejeme vám všem krásné 

prázdniny plné sluníčka a smíchu 

– a na podzimní drakiádě nashle-

danou!“ popřálo čtenářům Zápraží 

MC Čolek, www.colek.eu

Život v kraji

„Je tedy jasné, že slabá dřevo-

třísková konstrukce potažená fólií 

dlouho nevydrží,“ uvedl majitel 

prodejny Nábytek Praktik v Říča-

nech pan Kapr. „Při nákupu proto 

bedlivě sledujte použitý materiál – 

sílu dřeva, zpracování hran, kvalitu 

kování. Postel by měla být vyrobená 

z přírodního materiálu – buď z ma-

sivu nebo i dýhy. Na čelo postele se 

používá tloušťka materiálu 3 - 4 cm, 

ve středu lůžka musí být výztuha, 

polohovací kování pro snížení nebo 

zvýšení matrace.“

Klade se důraz 
na detaily

V kurzu jsou čisté a jednoduché 

linie. V barvách se ke slovu vracejí 

bílá a tmavá, kombinace dřeva s ča-

louněním. Klade se důraz na detaily, 

které dodávají nábytku punc kvality 

a vytříbeného designu.

POSTEL POUŽÍVÁTE 365 DNÍ V ROCE
Pokud si chcete koupit novou postel, mějte na paměti, 

že je to nejvíce zatěžovaný kus nábytku. Postel používáte 

365 dní v roce, přibližně 

osm hodin denně!

Motorový polohovací 
rošt za 4 999 Kč

Stejnou péči je nutné věnovat i vý-

běru matrace a roštu. Ceny roštů šly 

hodně dolů a nyní koupíte kvalitní 

motorový polohovací rošt za 4 999 

Kč. V kombinaci s například latexo-

vou matrací je to skvělé poležení a na-

víc za dobré peníze. Nabízíme přibliž-

ně 100 různých variant nejrůznějších 

typů postelí, 40 typů matrací a mnoho 

druhů roštů – přímo na prodejně si 

můžete vyzkoušet dvacet druhů po-

stelí s různými matracemi a rošty. 

PROČ NAKUPOVAT 

V NÁBYTKU PRAKTIK?

� Zboží k okamžitému 

odběru

� Výroba nábytku 

na zakázku

� Doprava Vámi 

zakoupeného zboží 

� Ověřená kvalita

� Obdornost a ochota 

našich prodavačů

Nábytek Praktik 

najdete v Říčanech 

v Černokostelecké 555, 

tel.: 323 602 684, e-mail: 

nabytek@nabytekpraktik.cz, 

www.NabytekPraktik.cz, 

pracovní doba: 

Po-Pá 9-18 hod., 

So 9-13 hod.

PR prezentace
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Ve firmě Miroslav Šmíd pracuje 

v současné době dvacet zaměstnan-

ců, včetně členů rodiny. „Na trhu 

fungujeme dvacet let a těší nás, že 

za sebou máme jen kvalitní práci a  

spokojené zákazníky,“ říká majitel 

firmy pan Miroslav Šmíd. „Věřte, 

že za naším úspěchem stojí spousta 

tvrdé práce a nepočítaně času, který 

musela celá rodina firmě věnovat.“ 

Jeřáby, valník 

a kolové rypadlo
Firma Miroslav Šmíd si vybudo-

vala spolehlivý a moderní vozový 

park. Vlastní veškeré stroje na zem-

ní práce (2x JCB 4CX, 2x kolové 

rypadlo CAT M313C + kladivo), 

pásové rypadlo CAT 304CR, kolový 

nakladač Caterpillar 914G, Bobcat 

S250, vysokozdvih), nákladní au-

tomobily Tatra 815, Volvo a Iveco, 

a dále jeřáby Libherr 55 t a 35 t, 

AD 28 t. Díky tomuto zázemí může 

firma nabídnout kompletní zemní 

práce včetně demolic, dopravu ma-

teriálu, převoz velkoobjemových 

nákladů a jeřábnické práce, a to 

širokému spektru zákazníků. „Vy-

hovíme soukromým osobám, které 

potřebují drobné práce – jako napří-

klad upravit pozemek, dovézt písek, 

vyhloubit základy pro dům či ba-

zén, nebo osadit betonovou odpadní 

jímku,“ vysvětluje Miroslav Šmíd. 

„Zároveň však zvládáme náročné 

zakázky a dlouhodobě spolupracu-

jeme se stavebními firmami, jako je 

například Skanska a.s.,

Energie–stavební a báňská a.s., 

BECK CZ s.r.o.,VPK Suchý, SIME-

KOSTAV s.r.o.,Jaroslav Střelka aj., 

kteří nás považují za spolehlivého 

partnera.“

Rodinná firma Miroslav Šmíd ze Svojetic 

byla založena v roce 1991. Ze začátku sídlila 

v polorozpadlém statku a vlastnila jen malý 

vozový park zemědělské techniky. Postupem 

času se firma vypracovala a nyní nabízí 

profesionální služby v oblasti autodopravy, 

zemních a jeřábnických prací a také 

v pokládkách betonových jímek a stropních 

panelů. V tomto oboru se dnes řadí mezi 

nejvýznamnější firmy ve Středočeském kraji.

Na jaké práce se specializujete? 
Zaměřujeme se především na do-

dání a montáž betonových jímek 

a stropních panelů. Naše služby mo-

hou vyhledat drobní stavebníci, kteří 

potřebují položit strop na rodinném 

domě nebo na garáži, ale pracujeme 

i na velkých zakázkách typu skla-

dových a výrobních hal a obytných 

domů. Za dvacet let naší existence na-

jdete námi realizované projekty téměř 

po celé republice – pracovali jsme 

v Praze, Ostravě, Klatovech, Plzni, ve 

Znojmě, Českém Těšíně, v Berouně 

a v mnoha dalších městech. Pokud 

mám jmenovat akce, které jsem pro-

váděli v našem kraji, pak jsou to pře-

devším zemní práce na vodovodu ve 

Zvánovicích a Svojeticích,dodávka 

velkoobjemových jímek na vodo-

vodu v Hrusicích. Nyní provádíme 

demolici staré kotelny v Ondřejově, 

prováděli jsme zemní práce a poklá-

dali stropní panely v Tehovci na hale 

Werco, na hale v Herinku, Jevanech, 

ve Velkých Popovicích a mohl bych 

pokračovat dále. 

Pokud si u vás klient objedná 
pokládku stropních panelů, co 
všechno dokážete zajistit?

Snažíme se realizovat kompletní 

projekty. To znamená, že klient dodá 

plány a už se o nic nemusí starat. Náš 

technik navrhne kladecí výkres, sesta-

víme cenovou nabídku, po odsouhla-

sení klientem vše důkladně zaměří-

me,necháme odsouhlasit statikem ve 

výrobě, objednáme panely, odvezeme 

na stavbu a položíme. Díky tomu, že 

používáme výhradně svoji techniku, 

můžeme nabídnout zajímavé ceny 

a navíc pracujeme rychle, protože ne-

jsme závislí na jiných firmách.  

S jakými dodavateli spolupracu-
jete?

Naším  výhradním dodavatelem 

stropních panelů a betonových jí-

mek je výrobce Dywidag Lysá nad 

Labem. Betonový program (roury, 

poklopy, skruže, konusy) nám dodá-

vá Eurobeton Chvaletice, Prefa Pro-

dukt Předměřice nad Labem. Nově 

jsme také začali dodávat betonová 

schodiště, průvlaky a jiné další pre-

fabrikáty nejrůznějších parametrů 

v prvotřídní kvalitě.

V areálu vaší firmy ve Svojeti-
cích vzniklo nové zákaznické 
centrum…

Chtěli jsme, aby se naši zákazníci 

při objednávání služeb cítili dobře. 

Snažíme se neustále modernizovat 

a zlepšovat i ostatní zázemí – napří-

klad jsme vybudovali novou myčku 

našich strojů. Dále můžeme nabíd-

nout okamžitě k odběru betonový 

a maltový písek, štěrky různých frak-

cí, ornici a další sypké materiály. 

Ojedinělá 
stavba 
v České 
republice  
Firma Miroslav Šmíd 

realizovala celou řadu 

zajímavých staveb. Mezi 

unikáty patří železobetonové 

montované hnojiště se 

sběrnou jímkou v Doubku, 

které je svým charakterem 

první v ČR.

Toto moderní hnojiště pro 

uskladnění 1244 m3 chlévské 

mrvy a nepropustnou jímku 

o kapacitě 150 m3 s kon-

trolním systémem dodala 

firma Miroslav Šmíd „na klíč“ 

včetně zemních prací.

Mezi další významné projek-

ty patří pokládka panelů na 

bytových domech v Srbíně, 

MŠ v Nehvizdech, výrobní 

hala v Dolních Měcholupech, 

přístavba areálu Werco 

v Tehovci nebo například 

montáž stropních panelů 

včetně 8 schodišť na MŠ 

Jesenice. Mezi velké 

„celorepublikové“ akce 

řadíme dodávku stropních 

panelů na výrobní závod 

Hyundai v Českém Těšíně, 

výstavba kina a ZŠ 

v Dobřanech, dodávka 

panelů na mezistrop 

do haly v Letňanech aj.

Za úspěchem stojí 
spousta práce!

Firma Miroslav Šmíd  – již 20 let 
odvádíme poctivou práci

Ukládání panelů 

a průvlaků 

na bytový 

dům Srbín

Firma Miroslav Šmíd je specialistou na:
� Stropní systém založený na předpjatých panelech SPIROLL nebo PARTEK 

s vysokou únosností, nízkou hmotností a velkou rychlostí realizace. 

Díky tomu, že stropní systém odbourává velkou část mokrých procesů na stavbě, je vhodný k použití 

během celého roku do mnoha typů konstrukcí. Vysoká únosnost těchto dutinových panelů umožňuje 

navrhovat stropní konstrukce s velkými rozpony (prostory s otevřenou dispozicí, případně s variabilními 

dělícími příčkami). Délky panelů jsou individuálně přizpůsobovány každé zakázce (vysoká variabilita 

stropního systému). Součástí tohoto stropního systému jsou také prefabrikované balkony a schodiště 

navrhované a vyráběné dle individuálních požadavků zákazníků.

� Železobetonové domovní jímky 

Domovní jímka je prefabrikovaná železobetonová 

podzemní nádrž. Skládá se z vlastní kruhové nebo 

obdélníkové nádrže, víka jímky a poklopu. Pro výškové 

zarovnání vstupu (úrovně poklopu) s okolním terénem lze 

mezi šachtový poklop a víko osadit vyrovnávací prstence. 

Pro nepříznivé hydrogeologické podmínky staveniště lze 

jímku opatřit protivztlakovým límcem.

� Zemní práce

Provádíme rozhrnování, přemisťování a nakládání 

zeminy a materiálů. Úpravy terénu a bagrování, 

bourací práce tvrdých armovaných betonů, 

asfaltů a jiných materiálů dle přání zákazníka.

� Demoliční práce

Postup při demolici – obhlídka terénu, dojednání termínu, zvážení postupu demolice. Demolice se 

provádí strojově (štípacími kleštěmi na beton a železo), bouráním zemním strojem, (pneumatickým 

kladivem nebo lžící na stroji CAT M313C nebo JCB4CX), ručně (provádí se tehdy, když si zákazník 

přeje odpad třídit (dřevo, suť….) Nakonec se odpad odveze na skládku naší nákladní technikou. 

Pokládka jímek k rodinným domům

Demolice kotelny AVČR Ondřejov

Herink – zemní práce

Kontakt: 

provozní doba: 

Po-So 7 – 18 hod  

Infolinka: 

+420 323 610 000 nebo 

+420 777 344 949  

Fax: 

+420 323 610 001  

E-mail:

kontakt@miroslavsmid.cz 

Adresa: 

Choceradská 6, Svojetice

Vyřezávání větví obtěžkaných sněhem



Moderní série 

velkoformátového 

obkladu3D grafický návrh

V naší prodejně vám rádi poradíme

3D grafický návrh

Imitace přírodního kamene 

použití na fasádě domu
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Snažíme se 
zákazníkovi 
ušetřit peníze

V Koupelnovém studiu ČERO 

vám pomohou koupelnu zaměřit, 

navrhnou celkový vzhled i sanitár-

ní zařízení a zdarma zpracují 3D 

grafický návrh. „Stačí, když nám 

zákazník jen nastíní svoji předsta-

vu – jaký požaduje styl a barevnost 

a my zhotovíme několik návr-

hů,“ říká majitel prodejny Roman 

Černý. „Ve spolupráci s výrobci 

navrhujeme i atypická řešení – na-

příklad dokážeme dodat na míru 

jakýkoliv rozměr skleněných dveří 

do sprchových koutů. Každému zá-

kazníkovi zpracujeme individuální 

cenovou kalkulaci. Pokud s cenou 

nesouhlasí, snažíme se najít opti-

mální řešení a někde ušetřit. Na-

příklad vybereme levnější obklady 

od jiných výrobců, samozřejmě při 

zachování vysoké kvality. Obdobně 

postupujeme i při výběru sanitár-

ního zařízení. Nabízíme kvalitní 

značky, které se pohybují ve vyšší 

cenové hladině. Pokud ale zákaz-

ník chce cenově dostupnější zboží 

– najdeme mu levnější náhrady 

v podobné kvalitě od jiných výrob-

ců “ vysvětluje pan Černý.

Dá se říci, jaké trendy v koupel-
nách jsou nyní nejoblíbenější?

Co zákazník – to jiný vkus. 

Někdo má rád veselé barvy, jiný 

moderní, metalické pojetí a ně-

kdo vyznává retro styl, který umí 

báječně Italové. K dostání jsou 

dokonce obklady s příměsí zlata či 

krystalů od Swarovského. Výběr 

Dodáme i dlaždice ze zlata
V Koupelnovém studiu ČERO 

v Kutnohorské ulici v Louňovicích na vás 

čeká tým zkušených prodejců, kteří vám 

ochotně splní každé vaše přání.

je veliký a jediným problémem 

je dokázat se rozhodnout. Pokud 

mám být konkrétní, v poslední 

době jsou velice oblíbené obklady 

a dlažby s designem dřeva. Díky 

lepším technickým vlastnostem 

jako je odolnost proti poškrábání, 

tvrdost a nenasákavost se použí-

vají nejen do koupelen, ale i do 

chodeb či obývacích prostor. Další 

oblíbený obkladový produkt jsou 

věrohodné imitace kamenů, kte-

ré jsou vyrobeny z odlehčeného 

materiálu a nacházejí využití jako 

designový doplněk v koupelnách, 

chodbách a obývacích místnos-

tech, nebo se používají na fasády 

domů či na obložení komínů. Tyto 

dokonalé napodobeniny pískovce, 

břidlice a pálené cihly se vyrábě-

jí ze směsí pryskyřice a vypadají 

opravdu perfektně. Roste i obliba 

nádherných van volně stojících 

v prostoru. Které nabízíme za vý-

hodné ceny.

Dokážete navrhnuté koupelny 
i realizovat?

Ano! Spolupracujeme s osvědče-

nými řemeslníky (obkladači, zední-

ky, instalatéry) a dokážeme kou-

pelnu, popřípadě i úpravu celého 

bytového jádra dodat na klíč. Ob-

jednávky kompletujeme v našem 

skladu tak, aby byla zajištěna ply-

nulá dodávka a návaznost na stav-

bě. Zákazníkovi odpadají starosti, 

kam zakoupené obklady či vanu 

uskladní. Při montážích zajišťuje-

me stavební dozor a bezodkladně 

řešíme problémy stavby. Zajišťuje-

me také záruční i pozáruční servis 

námi prodávaných výrobků.

VÝHODNÁ AKCE PRO VÁS:
Značkový sprchový kout od francouzského výrobce Ronal, 

čtvrtkruhový 90x90cm, profil lesklý chrom, výplň čiré sklo 

s úpravou proti vodním kapkám za 13 920 Kč s DPH a k němu 

sprchová vanička z litého mramoru za 1 800 Kč  (ušetříte 4 680 Kč)  

Kontakt: 

Koupelnové 

studio ČERO, 

Kutnohorská 368, 

Louňovice, 

tel.: 604 406 340, 

311 240 850

Sledujte výhodné 

prázdninové slevy na 

obklady, dlažbu, sanitu 

a doplňky na internetových 

stránkách www.cero.cz

Cestovní agentura INVIA.CZ, 

je největším internetovým pro-

dejcem zájezdů v České repub-

lice. „Naši klienti si tak mohou 

vybrat z nabídky více než 300 

cestovních kanceláří působících 

na českém i slovenském trhu,“ 

říká jednatel klientského cent-

ra Ing. Roman Vocl. „A protože 

nabídka je opravdu široká, a na-

jít ten správný pobyt není vůbec 

jednoduché, mohou se klienti ob-

rátit přímo na nás. Sdělí nám své 

požadavky a my jim dovolenou 

vybereme přímo na míru.“

Neúčtujete klientům, kteří 
se s výběrem dovolené obrátí 
na vaši agenturu, vyšší ceny 
zájezdů?

Ne, cena zůstává stejná jako 

v cestovní kanceláři, která zájezd 

organizuje. Naopak pokud zákaz-

ník předloží přiložený slevový 

kupón, obdrží slevu ve výši 3% na 

jakýkoliv zájezd objednaný a za-

koupený přímo v našem klient-

ském centru v Říčanech. 

Proč by klienti měli navštívit 
vaši pobočku a ne si vyhle-

dat zájezd sami doma na 
internetu?

To je jednoduché. Pro-

tože zákazníkům po-

skytneme ochot-

ně a zdarma 

Víme, kde jsou krásné pláže, 
výborné jídlo 
a víno, kvalitní 
ubytování 

PR prezentace

Chcete si dopřát skvělou dovolenou, 

ale nebaví vás listovat katalogy různých 

cestovních kanceláří a netroufáte si 

objednat zájezd po internetu? V tom 

případě navštivte klientské centrum 

cestovní agentury INVIA.CZ v Říčanech.

cenné rady a služby. Když přijdete 

k nám a sdělíte své požadavky a svá 

přání, naši zaměstnanci vám vyhle-

dají nejvhodnější nabídky. A vy ne-

musíte prosedět hodiny na internetu 

a porovnávat zájezdy jednotlivých 

cestovních kanceláří. Při objedná-

vání on-line vám navíc nikdo ne-

sdělí podrobnosti a neupozorní na 

negativa, která by vám mohla dovo-

lenou znepříjemnit. Naši pracovníci 

velkou část nabízených destinací 

znají osobně, takže mohou klien-

tům opravdu dobře poradit.

Kam lidé nejraději jezdí?
To je velice různé. Každý kli-

ent má jiné požadavky. Někdo si 

dopřává dovolenou u moře i ně-

kolikrát ročně a přesně ví, co 

chce, a my jen pomůžeme vybrat 

nejvhodnější termín za nejlepší 

cenu. Někdo nemá vůbec žádnou 

představu a naším úkolem je vy-

brat a nabídnou různé lokality. Ale 

i výběr dovolené se samozřejmě 

řídí „módními vlnami“ a letos je 

velmi oblíbená krásná, ale poně-

kud finančně náročná Sardinie. 

Stává se, že někomu výběr 
pobytu rozmluvíte a doporučíte 
něco jiného?

Ano, často. Naším hlavním zá-

měrem je, aby lidé byli spokojení. 

Protože pokud by se něco nepoved-

lo, klienti by se k nám už nevrátili. 

Navíc máme větší zodpovědnost, 

než mnozí anonymní interne-

toví prodejci, kteří prodávají 

jen to, na čem mají největší pro-

fit a pak neřeší stížnosti. K nám 

na pobočku (která sídlí na stejné 

adrese již více než 15 let) může 

přijít každý a pokud by dovolená 

neproběhla podle jeho představ, 

rádi mu pomůžeme s vyřízením 

reklamace. 

Co konkrétně lidem dokážete 
poradit?

Třeba v jaké destinaci je lepší 

zvolit ubytování vyšší kategorie 

a kde naopak stačí „méně hvězdi-

ček“. Víme, kde jsou písčité pláže, 

vhodné pro pobyt s malými dětmi, 

kde je krásné rozeklané pobřeží 

a průzračně čistá voda, kde jsou 

nejkrásnější východy a západy 

slunce, kde se dobře vaří a pije vý-

borné víno, kde je nejvíce restaura-

cí a barů, nebo kde naopak panuje 

ničím nerušený klid. Doporučíme 

i ve které destinaci je vhodné zvolit 

ubytování s programem „all inclu-

sive“ a kde je naopak lepší vybrat 

Sleva 3%
 

na zájezd objednaný 

a zakoupený v klientském
 

centru IN
VIA

.C
Z 

v Ř
íčanech 

do 31. srpna 

2011

Klientské centrum 
INVIA.CZ 
sídlí v Říčanech vedle 

pobočky Komerční banky 

v ul. 17. listopadu 51/1, 

tel.: 323 602 240 nebo 

bezplatná linka 

800 555 333, 

e-mail: ricany@invia.cz 

www.invia.cz 

Klientům vybereme nejvhodnější 

zájezdy Last minute! 

Volejte ZDARMA na 800 555 331

ubytování pouze se snídaní a na 

večeři si dojít do místní taverny, či 

konoby. Samozřejmě máme i dobré 

informace o jednotlivých cestov-

ních kancelářích a nabízíme jen 

pojištěné zájezdy. 



Ekologická likvidace vozidel
Odtah vozidel 

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., K nemocnici 50,  251 62 Tehovec

ZDARMA
provádíme v Praze a Středočeském kraji

inzerce

 na trhu již 20 let

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

BAZÉNY – WHIRLPOOLY – SAUNY

Nabízíme:

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

www.canadiana.cz

Poradenství - Vizualizace - Realizace na klíè - Servis

inzerce

Kalendář akcí
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Léto v SKC 
Ondřejov
� Jóga v přírodě každou středu 

od 6. 7. od 18 do 19.30 hod.

�  Aerobic s Olinkou Šípkovou 

každé úterý od 18 do 19 hod.

� TAIJI Miloš Komňacký 

19. 7. od 19 do 20.30 hod.

�  Nový pohybově 

výtvarný program pro rodiče 

a děti (vede paní Javůrková), 

každé úterý 10 až 11 hod.

� MC Beruška každý všední 

den červenec i srpen 

v plném provozu.

�  Pohybové hry s Ivetou každý 

čtvrtek od 16.45 do 17.45 hod.

�  ZUMBA každou středu 

od 18.30 do 19.30 hod. 

červenec i srpen.

�  Zábavné a sportovní 

dopoledne pro děti  

i maminky  s Ivetou a Kačkou 

26. 7. od 9 do 11.30 hod.

  2. července
� SDH Svojšovice zve na tradiční 

Dětský den. Čeká vás bohatý 

program, soutěže pro děti.

  22. července
� Zámek Štiřín – Velkolepá open 

air opera NABUCCO – klasika 

pod hvězdami, začátek 21.00 hod. 

Rezervace recepce 

tel.: 255 736 111.

  27. července
� Uhříněves – Skatecap

Více informací na 

www.snowbitch.cz

  12. srpna
� Zámek Štiřín – Vladimír KERNDL 

s orchestrem Jazz Friends. 

Začátek 19.30 hod., vstupné 350 Kč, 

rezervace recepce tel.: 255 736 111.

  27. srpna
� Tradiční Jevanská neckyáda, 

od 17 hod. na parkovišti 

u Jevanského rybníka tentokrát 

nasucho ☺. Pro děti soutěže 

o nejhezčí papírovou lodičku 

(doneste doma vyrobenou), přijďte 

v čemkoliv námořnickém, budete 

zařezeni a krásné ceny, vezměte si 

jakoukoliv plavací pomůcku (kruh, 

rukávky, brýle…). Připraven bude 

skákací hrad. Více informací na 

www.tudyznudy.eu

� Hudební festival Rockování

V sobotu 27. 8. se bude ve 

Sportovní ulici v areálu naproti 

fotbalovému hřišti konat již 6. ročník 

hudebního festivalu ROCKOVÁNÍ. 

Hlavní hvězdou bude ANNA K, 

respektovaná zpěvačka 

s nezaměnitelným hlasem 

a statečným srdcem. 

Po roční pauze uslyšíme parádní 

jižanský rock v podání THE CELL. 

Těšit se můžeme i na MATAHARI, 

zaslouženě již stálici našeho 

festivalu. Poprvé se představí 

SEVEN, jehož hudba pohladí 

zejména milovníky tvrdší muziky 

resp. instrumentálního mistrovství. 

Kytarista Honza „Kirk“ Běhounek 

totiž patří mezi nejlepší

ve svém oboru minimálně 

v České republice. Tuto silnou 

čtyřku doplní dvě z nejlepších 

kapel loňské druhé „Bandzone.cz“ 

scény – brněnské trio 

RATTLE BUCKET a pražská 

partička pohodářů jménem 

FIVE O’CLOCK TEA. 

Osmičku pak doplní funky-rock 

plzeňských RUBIANO 

a mnichovicko-říčanský DEKOLT,

oproti předchozím ročníkům 

s akustickými kytarami.

Předprodej vstupenek za 230 Kč 

bude zahájen 1. 7. v mnichovickém 

infocentru (v den konání bude vstup 

280 Kč). O dalších možnostech 

zakoupení vstupenek se dočtete 

na festivalových internetových 

stránkách www.rockovani.cz.

KRÁSA STARÝCH 
VÝŠIVEK 
A RUČNÍCH 
PRACÍ
Pyšelské muzeum a Městský 

úřad v Pyšelích srdečně zve 

na výstavu – bude otevřena: 

Po a ST od 9 – 12 

a od 13 – 17 hod., 

So od 9 – 12 hod. 

a potrvá do konce srpna.

Možná jste už slyšeli, že my, deváťáci, jsme 
pořádali první školní ples v historii Ondřejova. Měli jsme obavy z toho, 
jak vše zvládneme zorganizovat a podobně, ale současně jsme se na 
to všichni těšili. Když nastal den „D“, nervozita stoupala čím dál tím víc. 
Ráno jsme se sešli, abychom připravili sál a pořádně ho vyzdobili. 
V 18 hodin náš dlouho očekávaný ples začal. Od začátku si mohli 
hosté kupovat lístky na tombolu a vyplňovat lístky na volbu královny 
a krále plesu. Jako první vystoupila paní učitelka Janíková s indickým 
tancem. Poté následovalo vystoupení prvňáčků v doprovodu paní 
učitelky Staňové. A co následovalo dál? Naše předtančení, do kterého 
jsme dali hodně času při nacvičování v čele s paní Kušičkovou. 
Mezi nejsilnější momenty plesu patřilo například šerpování, kdy bylo 
o každém z nás řečeno pár pěkných vět a také o našem vysněném 
budoucím povolání. Nebo když jsme předávali strom naší třídní 
učitelce Hudcové. Ještě chceme poděkovat Škamnům 
a paní Kušičkové, že se s námi do organizace plesu pustily.

Za žáky pro Zápraží napsaly Eva Budská, Adéla Vodičková

Letní 
Archeocamp 
na hradě 
Zlenice hledá 
dobrovolníky
Na hradě Zlenice u Senohrab bude 

v termínu od 25. 7. do 14. 8. 2011 

probíhat tradiční ArcheoCamp, 

určený zájemcům o památky, 

historii, archeologii i romantiku 

letního času tráveného na zřícenině 

hradu. Na programu bude kromě 

klasické údržby areálu převážně 

práce na úpravě pěšiny ve svahu 

kolem hradu, s archeologickým 

dohledem ARÚ AV ČR pod vedením 

pana profesora Tomáše Durdíka. 

Jelikož jde o náročnou práci 

v terénu, u které bude potřeba 

každá nápomocná ruka, hledáme 

dobrovolníky, ochotné přijet na 

Zlenici pomoci s prací a zapojit 

se tak svojí „troškou“ do již 15 let 

probíhajících prací na údržbě této 

krásné památky. 

Pro děti připravujeme další ročník 

oblíbeného Dětského dne na Zlenici, 

tentokrát v sobotu 30. 7. 2011. 

Navštivte webové stránky 

Sdružení Zlenice pro více 

informací a kontaktujte nás! 

Další informace najdete na 

www.zlenice.cz, tel.: 603 991 619 

nebo na email: info@zlenice.cz

Dětský 
den 
ve Velkých 
Popovicích
Foto: 
Karolína 
Oliveriusová
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Na otázky odpovídá František Vilimovský, jednatel RK Evropa, Benešov.

6.682.400 Kč

Prodej rodinného domu 
v Jirnech u Prahy 
Novostavba rodinného domu 4+1, 
120 m2, moderně zařízený. Venkovní 
bazén s ohřevem vody, zahrada 
řešena architektem, garáž. Dům 
střežen alarmem.

603 514 773

4.990.000 Kč

Prodej dvougeneračního 
domu v Křepenicích 
Rodinný dům 8+2 nebo 2x 4+1 
v oblasti Slapské přehrady, terasa 
100 m2, velký bazén. Dům má vlastní 
studnu, 3 garáže, zabezpečovací 
systém, zahrada s ovocnými stromy. 

734 523 562

21.200.000 Kč

Prodej víceúčelové haly 
Babice - Řehenice 
Víceúčelová hala 868 m2 s restaurací, 
squashovým kurtem, tanečním 
sálem. Možnost vybudovat podkrovní 
byt 1+kk nebo 2+kk. Pozemky na 
další sportovní využití 3563 m2. 

734 523 562

6.990.000 Kč

Prodej prostorného domu 
v Kostelci nad Labem 
Pěkný rodinný dům 5+1 s balkonem 
a garážovým stáním na pozemku 
975 m2. Na uzavřeném dvoře sezení 
s pergolou, pěkná udržovaná 
zahrada s bazénem. 

731 040 040

Je možné prodat zahradu s chatičkou 
v rozestavěném stavu, která tím pádem není 
zkolaudovaná a není v katastru nemovitostí?   
Dana Z., Vlašim

Abych mohl odpovědět správně, potřebuji vědět 
ještě nějaké doplňující informace, jako např.:
- bylo vydáno stavební povolení?
- nebo se jedná o stavbu do 16 m2 a stačí 
pouze ohlášení stavby?
- požaduje stavební úřad zápis do katastru 
nemovitostí?
- nebo se jedná o mobilní chatičku, u které se zápis 
do katastru nemovitostí nevyžaduje?

Takže budu předpokládat stav, kdy bylo vydáno staveb-
ní povolení a je nutný zápis do katastru nemovitostí.
Podobných případů jsme řešili v naší realitní kanceláři 
několik a vždy to mělo podobný průběh. Je třeba se 
vžít do role kupujícího a uvědomit si, co bych asi 
požadoval já sám. A já bych požadoval legalizaci 
takovéto stavby před podpisem kupní smlouvy.
Znamená to pro Vás, jako pro současnou majitelku 
nechat stavbu zaměřit, vypracovat geometrický plán 
a podat žádost o zápis do katastru nemovitostí. 
Zápisem do katastru nemovitostí pravděpodobně 
dojde ke změně číselného označení pozemku, protože 
bude pravděpodobně rozdělen na stavební pozemek 
a zahradu.
A já, jako kupující, budu spokojen, protože budu sice 
kupovat rozestavěnou stavbu, ale tím, že je zapsána 
v katastru nemovitostí, vyloučím pozdější komplikace.
Vycházel jsem z předpokládaného stavu, pokud je 
to s vaší chatičkou trochu jinak, navštivte nás v naší 
kanceláři, mile rádi Vám poradíme, jak postupovat.

Nemovitost má tři majitele. 
Jejich vlastnický podíl je 
8/20,7/20 a 5/20. Je třeba 
souhlas všech při prodeji?   
Bohumil K., Sázava

V první řadě je třeba říci, že při 
prodeji jakékoliv nemovitosti 
vlastněné více majiteli je třeba 
jejich bezvýhradný souhlas. 
V kupní smlouvě se pak uvede, 
že z prodejní ceny bude každému 
spoluvlastníkovi vyplacena částka 
dle jeho podílu na listu vlastnic-
tví. Také je třeba říci, že i zapla-
cení daně z převodu nemovitosti 
se bude dělit v poměru vlastnick-
ého podílu. To je samozřejmě 
ideální stav, kdy jsou spoluv-
lastníci ochotni spolupracovat 
při prodeji nemovitosti. Z dosa-
vadní praxe v realitách mám ale 
nespočet zkušeností s tím, kdy 
spoluvlastníci nemohli sedět ani 
u jednoho stolu. Potom je situace 
při prodeji hned komplikovanější 
a mnohdy bez pomoci třetích 
osob téměř neřešitelná. 
Doporučuji každopádně obrátit se 
na jednu realitní kancelář, podep-
sat s ní smlouvu o výhradním 
zprostředkování prodeje a tím 
předejdete mnohým problémům 
a nedorozuměním.

REALITNÍ PORADNA

V novém, prostorném 

obchodě Matum Alpine 

- vybavení do přírody na-

leznete vše, co potřebujete 

pro Vaše pohodové 

letní i zimní outdoorové 

dobrodružství. Na své si 

přijdou jak sportovci, kteří 

vyznávají náročné adren-

alinové akce, tak i rodiny 

s dětmi, které rády chodí 

na výlety do přírody. V bohaté 

nabídce objevíte kompletní out-

doorové vybavení, stany, spacáky, 

karimatky, outdoorové hodinky, 

sluneční brýle, dalekohledy, trekové 

hole, batohy, láhve a pitné systémy, 

vařiče a nádobí, sportovní oblečení 

a obuv, horolezecký materiál, svítilny, 

nože a multifunkční nářadí – zkrátka 

veškeré vybavení pro cestování, 

turistiku, horolezectví a camping. 

Samozřejmostí je individuální přístup 

k zákazníkovi, včetně odborného 

poradenství. „Z vlastní zkušenosti 

vím, že pokud během pobytu 

v přírodě přestane cokoliv fungovat, 

například praskne podrážka na botě, 

promokne bunda, rozbije se svítilna, 

nehřeje vás spacák ze supermarketu 

Milí zákazníci, určitě se zastavte
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V Říčanech na Černokostelecké ulici najdete nový, 

moderní  objekt, ve kterém sídlí obchod Matum 

Alpine – vybavení do přírody, fotografické studio 

Tomáše Havelky a květinářství Daniely Tichovské. 

- nemůžete si výlet naplno vychut-

nat,“ říká majitel obchodu Marek 

Tůma. „Proto nabízíme pouze kvalit-

ní a osvědčené zboží, které vás 

nezklame v tu nejméně vhodnou 

chvíli a navíc jej u nás můžete zak-

oupit za příznivé ceny. Také můžete 

načerpat spoustu tipů na originální 

a praktické dárky – vždyť kvalitní 

nůž, značková peněženka, anebo 

funkční batoh potěší každého.“

Každý den čerstvé
Daniela Tichovská se věnuje květinám 

již šestnáct let. Za tu dobu pos-

bírala spoustu zkušeností a svým 

zákazníkům může nabídnout jen 

to nejlepší. „Dlouho jsme sídlili 

v Říčanech „na jednom rohu“ na 

Černokostelecké. Prostory v tomto 

novém objektu mi však vyhovovaly 

více a naštěstí nás věrní zákazníci 

našli i zde, za což jim děkuji,“ říká 

majitelka Daniela Tichovská. „Květiny 

odebírám především z Itálie, Francie, 

ale i z Čech a Slovenska. Už neplatí, 

že nejlepší burzy jsou v Holandsku. 

Zboží doplňuji každý den čerstvé 

a svým zákazníků garantuji, že u nás 

nekoupí květinu starší než dva dny,“ 

ujišťuje paní Tichovská, která svůj pra-

covní den zahajuje velice brzy ráno. 

On-line burzy s květinami totiž otevírají 

již ve dvě ráno.  

Stálí zákazníci se mohou těšit na slevy 

a rozvoz květin Říčanech je zdarma. 

Daniela Tichovská nabízí květinové 

dekorace a kytice na svatby, pro-

moce, pohřby a jiné události – to vše 

„na klíč“ podle přání zákazníka. Dále 

dekoruje interiéry domácností a firem. 

Paní Tichovská dodává květinovou 

výzdobu do několika hotelů.  

Hurá do přírody, aneb s dobrou výbavou 
nezáleží na počasí, ani na kondici!

Prodejna Matum Alpine 

zahajuje provoz půjčovny 

sportovního vybavení.

Otevřeno: po-pá 8.30 – 18 hod., 

so 8-12 hod., tel.: 323 631 123, 

e-mail: alpine@matum.cz

BcA. Tomáš Havelka, 

www.thelight.cz, 

e-mail: tomas@thelight.cz, 

tel.: 603 562 210.

Úsměv prosím
Fotografické studio Tomáše Have-

lky nabízí profesionální služby. 

Můžete si dopřát focení v ateliéru, 

v příjemném rodinném prostředí, 

kde se rodiče i děti cítí velice 

dobře.„Zákazníkům dále nabízíme 

vysoce kvalitní grafické tisky, rá-

mování fotek, tisk fotek na kvalitní 

úplátna s ručně stříkanou laminací, 

díky které budou vaše fotky-obrazy 

dokonale chráněné a nezničí se,“ 

vysvětluje BcA. Tomáš Havelka. 

„Specializujeme se na focení 

svateb, kdy zákazníkům věnujeme 

spoustu času a můžeme nabídnout 

zajímavý příběh z celého dne 

– nejen pár okoukaných záběrů 

z obřadu. Líbí se mi hledat 

netradiční záběry, které zaujmout 

a mají atmosféru. Přece jenom 

jde o jedem z nejdůležitějších 

okamžiků života.“

BcA. Tomáš Havelka vystu-

doval Institut tvůrčí fotografie 

při Slezské univerzitě v Opavě 

a v případě zájmu si rád o svém 

oboru popovídá s „nadšenými 

amatérskými fotografy“. Jeho 

dalším plánem je pořádat kurzy 

focení a úpravy snímků pro 

všechny zájemce, kteří fotografo-

vání propadli jako on. Květinářství tel.: 776 300 376. 

Pokud řezaná květina nevydrží 

v dobré kondici do 24 hodin, 

paní Tichovská garantuje vrácení 

peněz. U hrnkových květin je 

garance vrácení peněz týden.

„Ukazatelů je hned několik,“ říká pan Josef Pechlát. 
„Kominíka je dobré si objednat po předchozím výběru 
na internetu anebo na základě doporučení od známých. 
Rozhodně bych nevpouštěl do domu nikoho, kdo zvoní za 
vrátky bez objednání. Kominík měl v domě zkontrolovat 
všechna místa, která s komínem souvisí. Také musí mít 
pořádné vybavení, které rozhodně nespočívá v pouhé štětce 
přes rameno, ale v mnoha typech klíčů, nářadí, štětek 
a dalšího vybavení. Každý řádný kominík nikdy nenabízí práci 
tzv. bez účtu a vždy vystaví zprávu o provedené kontrole 
anebo čištění dle platného Nařízení vlády č.91/2011 Sb. 
V neposlední řadě by měl být kominík zamazaný úměrně 
tomu, kolik práce odvedl. Špinavý kominík = pracovitý. Čistí 
a nažehlení chodíme jen v pondělí ráno anebo do společnosti.

Jak poznáme dobrého kominíka, který pracuje kvalitně?

Děláte něco jinak než ostatní?

Pro nás je samozřejmostí, že s sebou vozíme průmyslový vysavač, 
a tak veškeré saze a nečistoty z kamen, krbu anebo komína vysajeme 
a nevzniká nepořádek jako u ručního čištění. Od letošního roku jsme 
zavedli možnost objednat si kontrolu a čištění na víkend. Mnoho lidí 
totiž přes týden nemůže a je to řešení i pro chataře.
Proč si myslíte, že by si vaši firmu měli lidé vybrat?

Jsme firma s rodovým jménem přímo v názvu firmy tj. s naprosto 
přímou odpovědností. Dáváme tím jasně najevo, že se nechceme za nic 
schovávat. Nemůžeme si dovolit zklamat. Osobně, ale vidím největší 
devizu v našich lidech, kteří mají příjemné a profesionální vystupování.
Kominictví PECHLÁT, s.r.o., 

Široká 241, Říčany, tel.: 323 603 444, 777 21 23 21, 

e-mail: info@pechlat.cz, www.pechlat.cz

Na tuto otázku nám odpověděl pan Josef Pechlát – jednatel a majitel firmy Kominictví PECHLÁT s.r.o.



Pozemky pro rodinné domy 

u Říčan v obci Sluštice 

od 900-1100m2. 

AKČNÍ CENY – INVESTUJTE 

DO BUDOUCNOSTI. 

Informujte se 

na tel. 607 718 850
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Řádková inzerce

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

LUBOŠ JANOUD
Masarykovo náměstí 35

251 64 Mnichovice, Praha - východ

Tel.: 323 640 672

GSM: 603 483 258

info@mnichovicka-rk.cz

www.mnichovicka-rk.cz

� Firma ROLLO s. r. o., 

zabývající se montáží vjezd. bran, 

garážových vrat a venkovních rolet 

hledá elektrikáře-montéra 

na HPP, nástup ihned. 

Kontakt: info@rollo.cz, Tel: 606 790 789

Zn.: výhodné pracovní podmínky

� Zbavte se přebytečných kil 

a buďte znovu v kondici.

www.idealnivaha.info

Specializovaná 
vzorková prodejna 

židlí a stolů
www.belterra.cz

Strančice 
Nám. E. Kolbena

Legner Hotel Zvánovice 
(u Ondřejova) přijme: 

vedoucí recepce, 

hlavní pokojskou, 

kuchaře, číšníka/servírku. 
Více informací na: www.legner.cz  

Tel: 323 649 679.

� Kurz základní poslušnosti 

pro všechna plemena psů i křížence 

bude zahájen na kynologickém cvičišti 

ve Strašíně  11. 9. 2011. 

Pro účastníky minulých kurzů bude  

otevřen i kurz pro pokročilé

Přihlášky a informace: 

pí. Kosanová tel. 733 676 172

PR prezentace

Vybere si skutečně každý
„Díky dlouholetým zkušenostem jsme vytvořili 

nabídku, která vychází vstříc i těm nejnáročnějším 

zákazníkům. V současnosti nabízíme více než 5000 

vzorů koberců, 2000 podlahových krytin a téměř,“ 

poukazuje na širokou nabídku výrobků marketingo-

vá manažerka společnosti Komfort Sylva Pivodová.

Koberce od předních designerů
K dispozici jsou také látky na záclony a závěsy, 

garnýže, dveře a další doplňkový sortiment.

V nabídce jsou výrobky renomovaných světových 

a evropských výrobců a také jedinečné produkty vy-

tvořené speciálně pro společnost Komfort. Společnost 

sleduje celosvětové trendy v oboru a ve svých prodej-

nách nabízí i koberce od špičkových designerů.

Chystáte se koupit podlahu či koberec? Poraďte se nejdříve s odborníkem. Porada 

s odborníkem před nákupem nové podlahy či koberce se vyplatí. Při pořizování podlahové 

krytiny, koberců a dalších bytových doplňků to platí dvojnásob. Návštěva specializované 

prodejny, kde o podlahách a kobercích vědí vše, by měla být samozřejmostí. Dobrou 

volbou jsou určitě prodejny Komfort. Jednu z nich najdete v Čestlicích u Prahy.

Společnost Komfort, jeden 

z největších prodejců koberců 

a podlahových krytin, má na 

českém trhu sedm prodejen, 

ve kterých nabízí tisíce druhů 

výrobků od dřevěných podlah, 

přes laminátové či plastové 

krytiny až po koberce. 

Více informací najdete 

na www.komfort.eu. 

Ke špičkovým výrobkům patří 
špičkové služby

„Přední pozici na trhu vděčíme také skupi-

ně vysoce specializovaných prodejců a kon-

zultantů. To máme potvrzené našimi zákazní-

ky, kteří se k nám rádi vracejí. Další výhodou 

nákupu v síti Komfort je široké spektrum 

služeb,“ dodává Sylva Pivodová.

Odvoz zboží a půjčovna čisticího přístroje
Prodejny Komfort nabízí výhodný splát-

kový systém, dopravu a odnos zakoupeného 

zboží do bytu, montáže podlahových krytin, 

obšívání a přistřihnutí koberců podle přání 

zákazníků, půjčovnu vzorků či půjčování čis-

tícího přístroje.

5 000 vzorů koberců
2 000 podlahových krytin 
1 000 vzorů laminátových a dřevěných podlah

� Český svaz chovatelů, 

Základní organizace Všestary 

pronajme v budově 

ve Všestarech 60m2 plochy 

pro skladování, 

drobnou výrobu apod. 

Kontakt na mobil 607562166.

Mlýn Pataki 
přijme kuchaře 

nebo kuchařku, 
pouze vyučený s praxí. 

Bižší info: 323 660 029, 

info@mlynpataki.cz 



STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Tel. 312 315 213

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

Podporujeme projekty neziskových organizací
www.procestavby.cz

PRODEJNA:

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

www.biomac.cz

KVALITNÍ BRIKETY, PELETY, PALIVOVÉ DŘEVO A
DŘEVĚNÉ UHLÍ

AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

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

DOPRAVU VÁM ZAJISTÍME
AŽ K VÁM DOMŮ

AKCE CENA OD 440,- / 100 kg

� Revizní technik
� Elektroinstalace
� Hromosvody

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

Roman Čihák 

www.kaby.cz

firma KABY

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE

� POČÍTAČE
� PRODEJ A SERVIS
� MODERNIZACE PC
� PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769, 251 01 Říčany
tel: 323 604 238

mobil: 603 486 362
info@zavacomp.cz

www.zavacomp.cz

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

Palivové 
a krbové dřevo
SUCHÉ PELETY BRIKETY

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

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

PRONTO ŘÍČANY � vybavení koupelen
� voda – topení – kanalizace

VZORKOVNA 
KOUPELEN

Výrazné 

slevy
z doporučených cenProdáváme kvalitní osvědčené zboží

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

Černokostelecká 152/62
tel. 323 602 235

Po-Pá 7.30-17.00
So 8.30-12.00

www.pronto-ricany.cz

nové koupelnové 
doplňky
a drátěný program



zemní práce
JCB3cx

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

739 017 087

Vladimír Cífka

Při výměně čelního 

okna finanční bonus 

v hodnotě 500 Kč 

Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek

BETON Strančice s. r. o.
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betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27

251 63 Stránčice 

Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966



Říčany, 17. listopadu 51/1 

(vedle Komerční banky)

telefon: 800 555 331, 323 602 240 

e-mail: ricany@invia.cz


