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Milí čtenáři!
Děkujeme všem, kteří jste nám dali zprá-

vu o tom, že Zápraží nedorazilo tam, kam 

mělo nebo naopak leželo tam, kde nemělo. 

Všechny případy jsme nahlásili distribuční 

firmě Mediaservis a požadovali nápravu. 

Jako „Téma Zápraží“ jsme pro vás při-

pravili článek o Základní škole Nerudova, 

kam docházejí děti, kterým by tempo na 

běžné základce dělalo problémy. Všechny 

děti, se kterými jsem si povídala, byly vel-

mi bystré, milé a spokojené. Přesto jsem 

se já osobně setkala s názorem, že dát po-

tomka do takové školy, je strašné, protože 

ho nečeká žádná budoucnost. Doufám, že 

povídání s příjemnou paní ředitelkou Jit-

kou Macháčkovou rodiče přesvědčí, že se 

skutečně nemusejí ničeho obávat. Navíc je 

možné školu navštívit, všechno si prohléd-

nout a zeptat se na nejasnosti. A jaké bude 

téma Zápraží příště? Napište nám, co by 

vás zajímalo. 
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Na závěr bych chtěla připomenout, že 

se v pátek 15. a v sobotu 16. října konají 

volby do místních zastupitelstev. Než ho-

díte lístek do urny, zamyslete se, co lidé na 

kandidátce pro obec udělali a berte v úva-

hu i to, že někteří zastupitelé pracují po-

ctivě, ale své činy nedávají na odiv. Také 

si zjistěte, zda-li potenciální zástupci obce 

náhodou nevlastní pozemky, které potřebu-

jí výhodně zastavět a hodilo by se jim mít 

moc rozhodovat.

Mějte se hezky

a těším se na vás zase v listopadu

Helena Vlnařová  

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

osmikomora s trojsklem zdarma
ušetříte 40% tepla navíc

hlavní výhrahlavní výhra
Mercedes-BenzMercedes-Benz třídy C

LetníVelká
Soutěž

P ř e s v ě d č t e  s e ,  ž e  d o t a c e  n a  v ý m ě n u  o k e n  u  n a š í  f i r m y  o p r a v d u  f u n g u j í .
O v ě ř e n í  n á r o k u  n a  d o t a c i  m á t e  u  n á s  z d a r m a .

NEODOLATELNÁ NABÍDKA

www.fiat-krenice.cz

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

CENA OD
189 900 Kč189 900 Kč

5 LET
ZÁRUKA

LPG
PŘESTAVBA
LPG

PŘESTAVBA

Využijte pestrou nabídku vozů Fiat Punto. Za skvělou cenu získáte originální 

italský styl kombinovaný s bezpečností a bohatou výbavou v základu.

Punto Actual 1.2 (3dv.): emise CO
2
 135g/km, kombinovaná spotřeba 5,7 l/100 km.

Stavebniny HORKA, 
Praha Kolovraty, V Milíři 12, 

tel. 775 216 094

www. horka-stavebni.cz

inzerce

GABIONY – zajímavý prvek i pro soukromé zahrady

Gabiony dnes  známe jako drátěné 

konstrukce, které lze využít nejen 

pro zpevnění silničních a železničních 

náspů či revitalizaci svahů a říčních 

břehů, ale i jako zahradní opěrné zídky, 

schody, lemy teras, protihlukové stěny, 

podpůrné konstrukce pro popínavé 

rostliny... 

Gabiony jsou prvky z drátěných 

sítí vyplněné zejména přírodním 

nebo lomovým kamenem. Sítě jsou 

vyrobeny ze speciálního antikorozního 

drátu. Přední stěna je speciálními 

spojovacími prvky vyztužena proti tahu 

a vyboulení, čímž je zajištěna tvarová 

stálost a trvalá pevnost. Jednotlivé 

sítě jsou spojeny spirálami, k vytvoření 

potřebného tvaru slouží montážní drát.

Gabiony jsou v naší soudobé architektuře sice poměrně novým, 

nicméně stále častěji používaným prvkem, který má mnoho předností... 

Novinkou jsou svařované koše, které ušetří 

zákazníkovi za výplňový materiál – jsou jen 20 cm 

široké, až do výšky 2 m a umožňují rychlou realizaci 

i pro zručné kutily. Vzorky možno shlédnout 

ve stavebninách HORKA v Praze Kolovratech.

VÝHODY GABIONOVÝCH KONSTRUKCÍ:

� Krátká doba realizace – suchá stavba

� Přírodní vzhled a přirozené začlenění do terénu 

� Možnost odstranění a zpětného využití 

materiálů

� Zvuková tlumivost

� Vodopropustnost 

S realizací gabionů má firma HORKA stavební, 

spol. s r. o. bohaté zkušenosti – realizovali jsme 

gabionové prvky v Praze Zbraslav, Benicích 

a u řady soukromých investorů jako oplocení. 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Realizace okr. Praha západ



Děti z Nerudovky 

se učí chovat  ekologicky 
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Téma Zápraží

O tom, jak tyto „praktické a po-

mocné“ základní školy fungují a jak 

mohou dětem pomoci, jsem si po-

vídala s ředitelkou Základní školy 

Nerudova v Říčanech s Mgr. Jitkou 

Macháčkovou. Paní ředitelka začala 

ve škole pracovat jako speciální pe-

dagog v roce 1991.

Paní ředitelko nevadí vám, že ve-
řejnost často vnímá školy tohoto 
typu jako zařízení pro hloupé 
děti, kde si jenom odsedí své 
hodiny a nic se nenaučí?

Bohužel se stále najde spousta 

rodičů, kteří, když slyší, že by pro 

jejich dítě byla vhodnější praktic-

ká nebo speciální škola, propadnou 

panice a mají pocit, že je to koneč-

ná. Ale opak je pravdou. Jestliže je 

odborným vyšetřením prokázáno, 

že by dítě normální výuku nezvlád-

lo, může být pro něho zátěž běžné 

základní školy velice stresující. Ne-

bude látku stíhat, přestane rozumět 

souvislostem, výuka ho nezaujme 

a nejhorší je, že získá pocit méně-

O zvláštních školách měli lidé zafixované 

představy, že jde o ústavy, kam chodí 

hloupé, nezvladatelné děti, které se nemohou 

nic naučit. Dnes už se označení „zvláštní“ 

nepoužívá, ale předsudky zůstaly.

cennosti. Protože spolužáci mu dají 

pádně najevo, že je pozadu. To byl 

případ i jednoho chlapce, který se 

trápil na obyčejné základce a dokon-

ce propadl. Nakonec přišel k nám, 

ale byl zamlklý a nechtělo se mu 

komunikovat. Dnes je z něho sebe-

vědomý, bystrý kluk, který probí-

ranou látku hravě zvládne a hlavně 

chodí do školy rád. Ještě bych ráda 

vysvětlila rozdíl mezi vzděláváním 

v základní škole praktické(zvláštní) 

a základní škole speciální(pomoc-

né). V základní škole praktické jsou 

vzděláváni žáci s lehkým stupněm 

postižení, ve speciální žáci od střed-

ního stupně mentálního postižení až 

po hluboké postižení.

Jaká je koncepce školy a kolik 
dětí ji navštěvuje?

V Základní škole Nerudova se 

vzdělávají žáci od lehkého až po 

hluboké mentální postižení a žáci 

s kombinovanými vadami. Na zákla-

dě toho jsou vyučováni podle vzdělá-

vacích programů, které jsou rozděle-

Právě ve speciální třídě je možnost 

prodlouženého vzdělávání až do 20 

let, a se souhlasem zřizovatele, se 

mohou žáci vzdělávat až do 26 let 

věku. Víme, že pro mnohé je do-

cházka do školy právě takovou ma-

lou společenskou událostí.

Finanční situace škol není „růžo-

vá“. Z toho důvodu hledáme i my 

jiné finanční možnosti pro zlepšení 

výuky žáků – vytváříme různé pro-

jekty a hledáme sponzory. Výuka 

v tomto typu školy je velmi náročná 

na pomůcky, počítačové vybavení 

– speciální softwary a hardwary pro 

žáky s těžkým a hlubokým postiže-

ním, nové didaktické pomůcky, pra-

covní sešity, nové učebnice. Z pro-

středků na provoz není možné vše 

zaplatit.

Co byste na závěr vzkázala rodi-
čům, kterým bylo doporučeno, 
aby svého potomka umístili do 
školy tohoto typu?

Že to rozhodně není konec svě-

ta. Naopak se v naší škole děti na-

učí vše potřebné, aby se dokázaly 

uplatnit v životě. Aby byly sebe-

vědomé, samostatné a ke svým 

možnostem maximálně vzdělané. 

A s tím souvisí, že budou i šťast-

nější. Každého, kdo má pochyb-

nosti, k nám srdečně zvu, zvláště 

rodiče, kteří se mohou přesvědčit 

na vlastní oči, jak výuka u nás pro-

bíhá,v jakém prostředí se učíme.

Na závěr bych ještě chtěla podě-

kovat všem svým kolegům, kteří 

věnují své práci maximum, přestože 

dle mého mínění, není jejich práce 

společností dostatečně oceněna.

Helena Vlnařová

sledujeme a máme radost, když se 

dozvíme, že se jim daří – že dále 

studují, udělali si řidičský průkaz 

nebo našli dobrou práci.

Nehrozí ve vaší škole šikana? 
Nemají některé děti problémy 
s chováním?
Děti do školy mohou být přijaté na 

základě doporučení z pedagogicko-

-psychologické poradny a žádosti 

zákonných zástupců. V naší škole 

nevzděláváme žáky s poruchami 

chování, ti jsou vzděláváni v typu 

školy, která je této diagnóze přizpů-

sobená. Ne, že bychom se s projevy 

šikany nesetkali, ale v prostředí 

malých třídních kolektivů, které 

jsou na škole, se nám daří projevy 

nevhodného chování zachytit včas 

a řešíme je dříve než přerostou ve 

velký problém.

Získají vaši žáci i praktické 
dovednosti?

Ano. Oproti normálním základ-

ním školám máme hodně prak-

tických hodin. Pracujeme v díl-

nách,v kuchyňce, ve skleníku, 

učíme se zvládat běžné práce v do-

mácnosti a také například hospo-

daření s penězi. I hodiny angličtiny 

jsou zaměřené na zvládnutí jedno-

duchých základů komunikace, kte-

ré mohou žáci v budoucnu  uplat-

nit. Díky našemu vzdělávacímu 

programu Sluníčko se také naučí 

pracovat s počítači, což je velice 

baví. Nechceme po nich, aby ovlá-

dali teoretické poučky, ale musí 

umět poslat poštu,vytvořit doku-

ment, nebo si najít odjezd vlaku 

a informace k výuce.

 

Jaké jsou vaše další cíle?
Nyní máme před sebou celkovou 

rekonstrukci školy, na kterou získal 

zřizovatel – Město Říčany, dotaci 

z ROP Střední Čechy. Škola mimo 

jiné získá bezbariérový vstup, novou 

počítačovou učebnu, větší zázemí 

pro pracovníky školy, nové sklado-

vací prostory.

Dalším cílem je úspěšné dokon-

čení projektu, který je spolufinan-

cován z prostředků EU a státního 

rozpočtu ČR. Na základě tohoto 

projektu jsme mohli obměnit vy-

bavení PC stanic, nábytek v dílně 

a ve výukovém bytě.

Je na vás znát, že máte své ško-
láky opravdu ráda. Není pro vás 
někdy těžké zabouchnout dveře 
od školy a oprostit se od všech 
problémů? 

Někdy bývá velice těžké se od 

problémů oprostit a na čas zapome-

nout.Práce s dětmi je velmi nároč-

ná. Samozřejmě, že nám žáci ne-

jsou lhostejní a také o nich a jejich 

rodinách víme téměř vše. A když 

ráno přijdou do školy, hned pozná-

me, že se třeba něco děje – děti se 

neumí přetvařovat, v jejich tvářích 

přečteme úplně všechno – problé-

my v rodinách, nemoc… Speciální 

třídu například navštěvuje Pavla, 

která má těžší stupeň postižení. 

Víme, že pro ni škola představuje 

možnost komunikace s vrstevníky 

a také jí dává řád.

Ona se musí každé ráno ustrojit, 

přijet. Ve škole se musí zapojit do 

spolupráce s ostatními žáky, dávat 

najevo své názory, prosazovat se, 

což ji povzbuzuje. Osud této dívky 

nám už nemůže být lhostejný, pro-

tože ji známe od jejích sedmi let. 

Praktické a speciální školy dětem pomáhají 

ních plánů šitých v podstatě na míru 

každému žáčkovi. Zde je také nutná 

přítomnost asistentů a výkony hod-

notíme na vysvědčeních slovně. Od 

1. září 2006 funguje ve škole nový 

vzdělávací program – jež jsme na-

zvali “Sluníčko”. Vytvořil ho kolek-

tiv zkušených pedagogů z naší školy 

a díky tomu přesně odpovídá našim 

požadavkům. V rámci tohoto pro-

gramu vyučujeme i nové předměty 

– informatiku (od 4. ročníku) a ci-

zí jazyk (angličtinu od 6. ročníku). 

Tím se zvyšují šance našich žáků na 

přijetí k dalšímu studiu a také jsou 

schopní si lépe najít práci. 

Celková kapacita školy je v sou-

časné době 68 žáků, o které se stará 

celkem 13 pedagogických pracovní-

ků- ve sboru máme i jednoho pana 

učitele a 2 asistentky pedagoga.

Mají absolventi vaší školy mož-
nost studovat dále?

Samozřejmě mají a zase je to vel-

mi individuální. Většinou absolventi 

školy odcházejí na odborná učiliště, 

někteří pokračují i dále a zvládnou 

i učební obor s maturitou. Dobrá 

spolupráce se nám osvědčila napří-

klad s odborným učilištěm v Ku-

nicích a Praha-Jarov. Naše žáky 

né dle stupně zdravotního postižení. 

Učivo je v nich redukováno oproti 

běžné základní škole. Ve speciálních 

třídách vyučujeme podle individuál-



ŽALUZIE
ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu z ceny montáže

DODACÍ LHŮTA 3-5 DNŮ

tel.: 728 863 201
www.zaluzie-suchy.cz

ZÁRUKA 

4 ROKY

ŽALUZIE 
SUCHÝ

inzerce

inzerce
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Život v kraji

„Letos jsme měli na počasí smů-

lu,“ řekl nám Miloš Hejný – hlavní 

pořadatel hudebního festivalu Mni-

chovické rockování. „V předchá-

zejících čtyřech ročnících jsme si 

užívali sluníčka. Zato letos pršelo 

a byla pěkná zima. O to větší podě-

kování patří všem divákům, kteří se 

nenechali odradit a do zabláceného 

areálu Halašák přišli a před oběma 

scénami vytvořili parádní atmo-

sféru. Dále bych chtěl poděkovat 

všem kapelám, které předvedly 

skvělé výkony, moderátorovi Pav-

Mnichovické 
rockování 
v blátě

Občanské sdružení Tudyz-

nudy uspořádalo na Jevan-

ském rybníku třetí ročník 

Neckyády. I když počasí ne-

bylo právě přívětivé, našlo se spous-

ta odvážlivců, kteří se svými ne-

tradičními plavidly brázdili vodní 

hladinu. Diváci nejvíce ocenili lodě 

Nebe a Peklo a krásné kostýmy 

andělů a čertů. Obě posádky mezi 

sebou svedly boj o duše. Souboj 

ale dopadl pohádkově – po vypuš-

tění živých holubů se Nebe a Peklo 

usmířilo a sám Luciper zklamaně 

prohlásil, že v Jevanech žádné duše 

do pekla neuloví, neboť zde žijí lidé 

pouze laskaví, nezávistiví a nepo-

mlouvační. Dalším vydařeným 

plavidlem byla rodinka Simpsono-

vých na gauči a plovoucí ZOO se 

statečnou kapitánkou, která skočila 

do studené vody. 

NEBE a PEKLO 
na Jevanském 
rybníku

lovi Malúšovi, klukům ze zázemí 

obou scén, zvukařům, osvětlova-

čům, ochrance, hasičům, kamará-

dům z organizačního týmu a další-

mu technickému personálu. A také 

sponzorům, bez nichž by to oprav-

du nešlo,“ doplnil Miloš Hejný. 

Jednoduché nebylo ani uklízení 

areálu. Za pomocí silného traktoru 

se z bláta tahaly dodávky zvukařů, 

osvětlovačů, cateringu, stánkařů 

a pak došlo na sbírání odpadků. 

Pořadatelé nezapomněli vyčistit 

i přilehlou Sportovní ulici.

Divákům se představily 

například kapely Matahari, 

Krucipüsk, Visací zámek, 

Špejbl’s Helprs, Rattle Bucket 

a Hentai Corporation. 

Z dětského hřiště v Srbíně starto-

val již 4. ročník Pohádkového lesa 

neboli „Popolesa“. Akci pořádala 

občanská sdružení Pro Srbín a Mu-

kařovsko. Na sto dvacet účastníků 

mohlo v lese potkat známé pohád-

kové postavy, které měly pro děti 

připravené nejrůznější úkoly. Nejví-

ce zaujal dvoumetrový starosta Mu-

kařova Rudolf Semanský v roli děda 

Vševěda. Dětem se líbila i Karkulka 

s vlkem, který si do lesa přivezl do-

konce postel a také ježibaba. Ta 

ozdobila chaloupku opravdovými 

slaďoučkými perníčky a pak je za 

odměnu rozdávala. Všechny děti 

dostaly na závěr balíček s dobrota-

mi, mohly se projet na konících ze 

Vlk si přivezl 
postel

Žernovky a nechyběl ani ohníček 

s buřtíky. „Chtěla bych poděkovat 

sponzorům a samozřejmě všem, 

kteří obětovali volný čas a připravili 

si masky a soutěžní úkoly pro děti,“ 

dodala Danka Gaždová.     
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„Škoda, že nám nepřálo počasí, 

ale my se odradit nenecháme a ur-

čitě uspořádáme i další ročník,“ 

slíbila jedna z pořadatelek Kateři-

na Siváková Křižáková.

Soutěže se mohl zúčastnit kaž-

dý a podmínky byly jednoduché 

– žádné plavidlo nesmí použít nic 

ze skutečné lodě a posádka musí 

na vodě uplavat vyznačenou trať. 

O vítězi hlasovali sami diváci. 

První místo zaslouženě získala 

plavidla Nebe a Peklo. 

Součástí závodu byla i sou-

těž pro fotografy do osmnácti let 

– nejlepší autor se může těšit na 

digitální fotoaparát.
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Žijí mezi námi

Vietnam je jako živý sen, 
v němž neustále slyším 
rotory vrtulníků

pulováni. Prostě jsem byl voják Americké armá-

dy a přísahal jsem jako ostatní.

 

Jaké to bylo po návratu?
Vietnam jsem opustil v březnu 1972 a přistál 

v Oaklandu v Californii. Domnívám se, že jsem 

byl s největší pravděpodobností jediný česko-

slovenský občan aktivně zapojený v tomto kon-

fliktu. Návrat nebyl takový, jaký jsem si předsta-

voval, možno říci velmi tichý. Žádné vítání se 

opravdu nekonalo.

 

Bylo pro vás těžké zapojit se do normálního 
života?

Ano. Po návratu z Vietnamu jsem reagoval na 

jakýkoliv hluk jako prudké zabouchnutí dveří 

nebo hluk motorky. Okamžitě jsem byl ve stře-

hu. Ačkoliv se mé tělo vrátilo do Ameriky, mysl 

zůstala ve Vietnamu. Po šesti měsících se dosta-

vila deprese jakou poznala většina veteránů. Tuto 

depresi jsem si vyléčil cestou do Afriky, kde v té 

době probíhala válka v Rhodesii. Na vlastní ná-

klady jsem tam zaletěl. Nejdříve do Johanesbur-

gu a potom do Salisbury v Rhodesii.

 

V Rhodesii jste také věděl, že bojujete za 
správnou věc jako ve Vietnamu?

 Do Afriky jsem přiletěl začátkem roku 1975. 

Po několika měsících působení jsem si uvědo-

mil, že Rhodéská vláda nemůže vyhrát boj proti 

povstalcům, kteří byli podporováni Kubou a že 

tento zápas nevyhnutelně skončí ztrátou. Rho-

desie byla izolována celým světem a bylo na ni 

Do války ve Vietnamu jste se přihlásil 
dobrovolně. Jak vás to vůbec napadlo?

Musím říci, že od jsem mládí zastával vel-

mi protikomunistický názor. Mými vzory byli 

především českoslovenští piloti, kteří bojovali 

během Druhé světové války proti okupan-

tům. Zejména jsem obdivoval letce Františ-

ka Fajtla, který se pro mne stal symbolem 

opravdového vlastence nezlomné morálky. 

Jeho knihu “Sestřelen” jsem znal téměř na-

zpaměť. Můj protivník byl jasný – komu-

nismus – mezinárodní komunismus.

V kině Čas jsem sledoval filmy a zpra-

vodajství o bojích ve Vietnamu. Tehdy 

jsem se rozhodl, že moje cesta povede 

právě tam.

Kvůli svému cíli jste dokonce ve 
dvaceti letech emigroval. Nebylo to 
trochu naivní rozhodnutí, dostat se 
za každou cenu do Ameriky a tam se 
přihlásit do armády?

 Naivní to rozhodně nebylo, měl jsem 

svůj cíl a byl jsem plný ideálů. Věděl 

jsem, že tento krok do neznáma a mož-

ná do tmy bude velmi radikální. Pev-

ně jsem věřil, že dělám správnou věc 

a jakékoliv potíže cestou jsem přijímal 

jako nutnost.

 

Z uprchlického tábora v Německu jste se po 
velkých nesnázích dostal v roce 1969 do Spo-
jených států amerických. Bylo jednoduché 
vstoupit do armády?

uvaleno mezinárodní embargo. Po odchodu z ar-

mády jsem pracoval jako civilista na severu země 

v oblasti Centenary a Silpolilo. Když se situace 

zhoršovala, prodal jsem svoji zbraň jednomu far-

máři a odletěl do Brazílie. V Rio de Janeiro jsem 

se nějaký čas dával do pořádku a do US jsem se 

vrátil přes Panamu.

V Americe jsem se potom zapojil do normál-

ního civilního života. Během volného času jsem 

pátral po nezvěstných amerických vojácích, kteří 

padli či zemřeli během Druhé světové války.

 

Kdy jste se vrátil do České republiky?
Přijel jsem do Čech v roce 2003. V následují-

cích letech jsem pátral jak v České republice, tak 

v Polsku a Německu po nezvěstných amerických 

vojácích. Snažím se na vlastní náklady vypátrat 

hroby nezvěstných a tak umožnit, aby jejich 

ostatky byly důstojně pohřbeny na vojenských 

hřbitovech, se jménem na náhrobním kameni. 

Helena Vlnařová

Vůbec ne. Proto mě mrzí zkreslování prav-

dy, že americká armáda hnala do Vietnamu 

každého, kdo měl ruce a nohy. Já si přál na-

rukovat okamžitě, ale napoprvé mne nepřijali, 

protože jsem neuměl dobře anglicky a neudě-

lal testy. Vyšlo to až na podruhé po několika 

měsících příprav. Do armády jsem vstoupil 12. 

března 1970 a následovně prošel výcvikem.

Přesto mladí Američané do Vietnamu mu-
seli, i když se jim nechtělo. Platila povinná 
vojenská služba, které se nešlo vyhnout, 
pokud jste byl zdráv. Opravdu jste ve svém 
okolí nepoznal nikoho, kdo by byl z odvodu 
zoufalý?

Každý kamarád považoval službu v armádě 

jako svou povinnost a nikdo tam nebyl z donuce-

ní. Je pravdou, že jsme během výcviku nedostali 

instrukce o zásadním cíli tohoto ozbrojeného 

konfliktu. Já jsem věděl, o co se jedná a žádný 

problém jsem s tím neměl.

 

A vy jste to věděl, do čeho jdete? Nelitoval 
jste svého rozhodnutí?

Nevěděl jsem přesně, do čeho jdu, ale předsta-

vu jsem měl, jako každý můj kamarád. Absolut-

ně nelituji mého rozhodnutí.

 

Jak jste vnímal téměř celosvětový odpor 
k této válce? Nezviklalo vás to ve vašem 
přesvědčení. Stále jste se domníval, že je to 
správné?

Odpor či demonstrace to jsem ignoroval, ne-

boť ti lidé nevěděli, o co se jedná, a byli zmani-

Rhodesie patřila pod britskou nadvládu. Severní 

Rhodesie se v roce 1963 osamostatnila a vznikla 

Zambie, Jižní Rhodesie zůstala samosprávným 

britským územím a od roku 1964 se nazývala 

Rhodesií. Na základě referenda bílých kolonistů 

a po neúspěšném jednání s Británií pak v roce 

1965 vyhlásila jednostranně svou nezávislost 

a roku 1970 se prohlásila republikou. OSN 

odmítlo nezávislost uznat. Po dlouholeté 

občanské válce byla roku 1979 republika 

formálně zrušena. Poté se Rhodesie roku 1980 

stala republikou Zimbabwe.

Před dvěma roky jsem připravil knihu 

“Pěšákem ve Vietnamu”, která nyní 

vyšla v Našem Vojsku. 

Manuel F. van Eyck se narodil v roce 1947 v Ostravě jako 

Manuel František Vaněček. Osud tomu chtěl, aby prožil 

život jinak než obyčejní lidé. Nyní žije ve Struhařově.

Sledoval jsem tragický konec války ve Vietnamu a více 

a více propadal depresím. Osobně jsem cítil jakousi 

vinu v tom, že já se vrátil a přes 58 tisíc kamarádů 

to štěstí nemělo. Sledoval jsem, jak Henry Kissinger 

podepsal a vlastně odepsal v Paříži několik tisíc 

amerických válečných zajatců. De facto je tak 

odsoudil k pomalému umírání ve vietnamském zajetí. 

Takto se odvděčila Amerika svým bojovníkům. 

Když jsem překročil padlý strom, blokující cestu, spatřil 

jsem na zemi staniol od čokolády. Hlavou mi blesklo, kdo ho 

tam asi tak pohodil. Šlápl jsem vedle, udělal pár kroků 

a najednou se ozvala strašná rána vzadu za mnou. Každý 

z nás okamžitě zalehl na kraj stezky se zbraní mířící do 

džungle. Začal jsem se rozhlížet, co se stalo. Kolega 

Wootten šlápl na výbušninu, kterou jsem překročil. Výbuch 

mu utrhl jednu nohu až ke kolenu a druhou ke kotníku… 

úryvky z knihy

V noci opět padal hustý déšť. Seděl jsem 

na hlídce, neviděl ani na krok a slyšel pouze 

proudy vody dopadající na zem. Byl jsem 

dokonale promočený. Když mě konečně 

vystřídali, posunul jsem se jen o kousek dál, 

zabalil se do ponča a proseděl tak zbytek noci. 

Konečně nadešel můj poslední den 

v buši. Rozdal jsem kamarádům 

C-rations ( základní potrava vojáka 

v džungli obsahující 12 různých jídel, 

kávu a tři cigarety) a věnoval bajonet 

a hammock. Vstoupili jsem opět do vody, 

která nám sahala po prsa a opatrně přešli 

záliv. Po krátkém pochodu jsem se usadili 

na přistávací ploše a čekali na vrtulník. Na 

můj vrtulník. Když dosedl na zem, spěšně 

jsem se podáním ruky rozloučil s těmi, 

s nimiž jsem prožil ty nezapomenutelné 

dlouhé měsíce. Teprve když jsem seděl 

sám na podlaze vrtulníku, uvědomil jsem 

si, že začínám další kapitolu svého života 

a nevím, co v ní bude a co se stane.  

Plný batoh váží dobrých 80 liber. Každý neseme čtyři až pět polních lahví 

s vodou, jídlo, brašnu s minou Claymore, drátem a spouští. Na bocích 

batohu zavěšeny dva kouřové granáty. Uvnitř je ještě pončo a nafukovací 

matrace. Tu už příště nepotáhnu. Raději budu spát na holé zemi. Dále nesu 

dvě stě nábojů pro M60 omotaných kolem pasu. Pro pušku dva nebo tři pásy 

s municí, tedy dvacet jedna zásobníků po devatenácti nábojích. V kapse mám 

navíc jeden zásobník na třicet nábojů a ještě jeden stejný v pušce. Batoh 

byl tak těžký, že jsem musel jít ve velkém předklonu, abych mě nepřevážil. 

Popruhy se nesnesitelně zařezávaly do propocené kůže. Abych pochod 

vydržel, počítal jsem do sta a snažil se nemyslet, kolik toho ještě musím ujít. 

Prosekávali jsme si mačetami cestu v nepropustné džungli. Za den jsme ušli 

třeba jen dvě stě metrů. Přesto jsme byli k smrti vyčerpaní..
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Starosti měst a obcí

„AKCE Z“ neodsuzuji – udělala se spousta práce
Čtyřiasedmdesátiletý starosta Strančic 

pan Jaroslav Ulrich pracuje pro obec již 

od roku 1965. Funkci starosty zastával 

tři volební období a nyní po pětačtyřiceti 

letech z radnice odchází…

Pane starosto jak začala vaše 
práce pro Strančice?

V roce 1965 mě oslovil tehdejší 

starosta, zda bych nechtěl pracovat 

ve stavební komisi, protože jsem 

měl patřičné vzdělání i zkušenosti. 

Nabídku jsem přijal a začal při-

pravovat a projektovat nejrůzněj-

ší akce. Nejvýznamnější tenkrát 

byla výstavba kanalizace, čističky 

a chodníků. A vše se zvládlo v rám-

ci „akcí Z“. 

To je dneska nepředstavitelné, že 
by si šli lidé sami kopat kanali-
zaci.

Tyto brigády se kritizovaly jako 

komunistický nástroj, který oby-

vatele nutil zadarmo pracovat. Ale 

nemyslím si, že „akce Z“ byly ve 

své podstatě špatné. Když si před-

stavíte, co všechno se díky tomu 

vybudovalo. Lidé šli společně na 

brigádu, udělali něco pro obec 

a navíc se i lépe poznali. Tenkrát 

jsme za práci dostávali namazaný 

chleba k svačině a jedno pivo. Ale 

hrála nám k tomu muzika a užilo se 

spousta legrace. Strančice se díky 

„akci Z“ mohly pochlubit mezi prv-

ními na okrese čističkou odpadních 

vod. Lidé si uvědomovali, že je čis-

tička potřebná a na brigády chodili 

v hojném počtu. 

Jak dlouho jste působil ve sta-
vební komisi?

Až do roku 1990, kdy se začaly 

objevovat hlasy, že se za komunis-

tů všechno dělalo špatně a že jsem 

vlastně „stará struktura“. S tím jsem 

nemohl souhlasit, a tak jsem odešel. 

V roce 1994 však přišla nabídka, 

abych se voleb znovu zúčastnil. 

Tehdy mě zastupitelstvo obce zvo-

lilo místostarostou a od roku 1998 

zastávám funkci starosty. 

Co dobrého se vám za ty roky 
podařilo?

Myslím, že toho bylo opravdu 

dost. A nutno podotknout, že by se 

to nepodařilo bez pomoci spolu-

pracovníků – Ing. Černého a mís-

tostarosty pana Slabého. Dokončili 

začít stavět. Původní plán zněl na 

čtyři třídy, ale já zastávám názor, 

že je lepší myslet i na budoucnost, 

a tak jsem plán koncipoval pro 

další možnou nástavbu. Vzhledem 

k zesílení konstrukce se náklady 

na stavbu z šesti miliónů vyšpl-

haly na milionů osm. Podotýkám, 

že by to nebyl žádný problém, 

protože peníze v obecní pokladně 

jsou. Ale na mimořádném zasedá-

ní zastupitelstva, které mělo novou 

přístavbu odsouhlasit, došlo k vel-

kému zvratu. Někteří moji kole-

gové z finančního výboru začali 

prohlašovat, že je to zbytečné, že 

stačí tyto čtyři třídy a že se stavba 

pozastaví a rozhodne o ni až další 

zastupitelstvo. A to mě fakt na-

štvalo. Vše bylo připravené a děti 

se už od září mohly učit v nových 

prostorách. 

Také se hovořilo o rozšíření 
školky…

Tam máme také připravenou 

veškerou dokumentaci, ale reali-

zace musela být pozdržena kvůli 

územnímu plánu. V jeho původní 

verzi nebylo na přístavbu pama-

továno. Proto když se ÚP musel 

podle nového Stavebního zákona 

přepracovat, už jsme tam změny 

zanesli. Doufal jsem, že se územ-

ní plán odsouhlasí ještě za mého 

starostování a přístavba školky 

bude co nejrychleji zahájena. 

Kvůli připomínkám se schvále-

ní ÚP odložilo a já se bojím, že 

nové zastupitelstvo bude chtít 

další změny a celá věc se potáhne 

dlouho a přístavba MŠ bude mu-

set počkat. 

Pane starosto, musel jste čelit 
mnoha kritikám a jedna z nich 
se týkala kauzy domu č.p. 1, 
který stojí na náměstí a má se 
zbourat…

Dům č.p. 1 patřil dlouhá léta 

panu Milotovi a nikdo o něj nejevil 

zájem, takže vesele chátral. Až když 

ho koupila developerská společnost 

SAN JV, která již postavila domy 

v dolní části náměstí, se ozvali ob-

čané, že je nutné objekt zachovat 

jako historickou památku. Ale s tím 

již obecní úřad nemůže nic dělat. 

Jedině že by dům vykoupil zpět 

a co s ním? Dostal se nám na rad-

nici návrh na přestavbu „jedničky“. 

Ano! Vypadalo to pěkně, vznikla 

by krásná restaurace, společenský 

sál a další zázemí. Ale stálo by to 50 

miliónů Kč! Na celé akci mě trápí i 

to, že o osudu tohoto domu jsem ne-

rozhodoval jen já sám. Zastupitelé 

měli možnost se vyjádřit a všichni 

developerské firmě SAN JV odký-

vali, aby se dům zboural a přesta-

věl. A najednou někteří zastupitelé 

změnili názor.

A vy si nemyslíte, že by bylo dob-
ré dům zachovat jako historickou 
památku?

Víte, já nejsem fanatik, který by 

bezhlavě boural historické památky, 

ale dívám se na věc střízlivě. Ten 

dům není nijak krásný, i když ně-

kteří tvrdí, že jde o zámek. Ten „la-

dovský“ štít není ani původní a při-

stavoval se později. Navíc je celá 

stavba v havarijním stavu a muselo 

by se všechno postavit znovu. Za 

padesát miliónů bychom tedy za-

chránili jen kamenné obvodové zdi. 

A jaký přínos by to mělo pro obec? 

Kde je nějaká návratnost? Vždyť ti 

zastupitelé nechtěli dát ani o dva 

milióny více na přístavbu školy, 

kde se učí naše děti. 

Za svým rozhodnutím si tedy 
stojíte?

Ano! Každý, kdo je v nějaké 

funkci, by si měl svá rozhodnutí 

pečlivě zvážit, protože má vel-

kou moc a ovlivňuje budoucnost. 

A když už se rozhodne, měl by se 

snažit dotáhnout svůj plán do kon-

ce. A ne se točit jako korouhvička 

ve větru. Zrovna jako v případu čis-

tičky odpadních vod. Zkrátka jsem 

dospěl k přesvědčení, že Stranči-

ce čističku nutně potřebují. Vždyť 

u těchto nových domů na náměstí 

s mnoha bytovými jednotkami se 

musely provizorně vybudovat ob-

rovské jímky. Kdybych dostavbu 

čističky netlačil dopředu, dnes by 

nám na náměstí stály každou chví-

li cisterny a čerpaly by, víte co…  

Přestože byla spousta lidí proti mně 

a pošpinili mé jméno v televizi, 

neustoupil jsem. A dokonce, když 

jsem byl povolán na stavební odbor 

Středočeského kraje, abych vysvět-

lil své rozhodnutí, přesvědčil jsem 

je o správnosti svého jednání. Do-

konce jsem od Středočeského kraje 

získal na rekonstrukci ČOV dotaci 

ve výši 5 miliónů korun. 

A když se ještě vrátím k histo-

rickým památkám. Proč se úsilí 

lidí nezaměří na synagogu, která by 

stála za záchranu. Nebo na bývalý 

pivovar, který dělá ostudu náměstí.

Třeba lidé čekají, že seženete 
peníze nejen na infrastruktu-
ru obce, ale i na rekonstrukce 
památek…

Ale to je nadlidský úkol. Mys-

lím, že se podařilo sehnat velké 

množství peněz – z dotací i z pro-

deje pozemků. Nikdo se příliš ne-

zajímal, jak se podařilo dotace zís-

kat. Zkrátka peníze byly a stavělo 

se. Teď se mi podařilo velice dobře 

prodat pozemek u sila, který se ne-

mohl prodat 15 let! Peníze přišly 

na účet a najednou všichni zbystřili 

a měli obavy, abych je nějak nekale 

nezašantročil – třeba do té školy. 

A také hned zazněl nápad, za tyto 

prostředky koupit tu „jedničku“. 

A tohle mě vážně štve – o nic se 

nezasloužit a jen populisticky roz-

hodovat a připravovat si cestu ke 

svým zájmům.

Všestary v katastrálním území 

Všestary pod Vávrovem. Pole pa-

třilo panu Javůrkovi, který slíbil, 

že Obci Strančice potřebný kus 

pole prodá za 100 000 Kč. Pustili 

jsme se do příprav a potom sezná-

mili s plánem majitelé okolních 

nemovitostí. A bohužel se stavbou 

někteří nesouhlasili. Snažili jsme 

se situaci řešit – vysvětlovali, pře-

svědčovali, ale nepodařilo se. Tak 

jsme rozjeli druhý plán, a to zmo-

dernizovat stávající čističku a opět 

jsme narazili. Občané, kteří nesou-

hlasili, aby se čistírna odpadních 

vod modernizovala, založili ob-

čanské sdružení a dokonce na mě 

poslali pořad ČT Černé ovce. Ale 

žádný pádný argument proti stavbě 

nepadl, takže se projekt nakonec 

realizoval a čistička byla v roce 

2008 dostavená. Trochu mě mrzí, 

že mi třeba občanské sdružení mís-

to kritiky nepomohlo přesvědčit 

lidi, abychom ji postavili společně 

s obcí Všestary v předem vytypo-

vané lokalitě pod Vávrovem.

Do příštího zastupitelstva už ne-
kandidujete. Je něco, co se vám 
nepodařilo dotáhnout do konce? 

Velice mě mrzí nerealizace pří-

stavby základní školy. Protože je 

evidentní, že ve Strančicích přibý-

vají děti a kapacita školy už nesta-

čí, rozhodli jsme se pro přístavbu. 

Zalíbil se mi nápad řešit situaci 

moduly, například v Mukařově,  

a které si všichni moc pochvalují. 

Nechali jsme vypracovat projekt, 

zajistili stavební povolení a do-

končil výběrové řízení na doda-

vatele a 1. července 2010 se mělo 

Pane starosto a ještě se musím 
zeptat na již zmiňované náměstí 
E. Kolbena. Mnoho lidí kritizuje, 
že je to architektonický paskvil 
a nemá jednotný ráz…

V místě nynějšího náměstí Emi-

la Kolbena stával poplužní dvůr, 

využívaný pro výkrm skotu až do 

roku 1978, kdy vyhořel. Uvolněný 

pozemek pak několik let sloužil pro 

provoz letního kina, s tím, že na 

něm mělo být vybudováno nákupní 

středisko. V rámci restitucí byl po-

zemek těsně před zahájením prací 

převeden na soukromého vlastníka. 

Zastupitelstvo obce již tehdy cí-

tilo jednoznačnou potřebu vytvořit 

nové, a pokud možno přirozené 

centrum obce. Proto nechalo vypra-

covat urbanistickou studii zástavby 

středu obce, jako podklad pro územ-

ní plán. Díky jednání s jednotlivými 

vlastníky pozemků v centru obce 

se je podařilo v průběhu let 1996 

– 2002 z rozhodující části vykoupit. 

Na části pozemků obec vybudovala 

v roce 1998 parkoviště včetně pře-

ložky kanalizace a veřejné osvětlení. 

Navíc se několika směnami pozem-

ků vytvořil průchod pro pěší z ulice 

Vrbová.  Územní plán byl schválen 

v roce 2000. Pro centrum byly sta-

noveny pouze obecné požadavky na 

charakter zástavby – bytové domy 

s prvním nadzemním podlažím pro 

nebytové prostory. Obec během let 

obdržela několik návrhů na zástav-

bu, nicméně vhodný projekt se obje-

vil až v roce 2004. Obec investorovi 

pozemek prodala s tím, že nezasta-

věné části pozemku budou, po pro-

vedení sadových úprav a dláždění, 

bezplatně převedeny na obec jako 

veřejné prostranství. Stavba byla 

zkolaudována v září 2007. 

    

Na závěr se vás zeptám. Nejste 
po tolika letech ve funkci unave-
ný a zklamaný?

Někdy jsem smutný, že lidé vidí 

jen část pravdy a kritizují mě. Ale 

musím říci, že mám svědomí čisté. 

Jediné možné úplatky, které jsem 

kdy vzal, byla dobrá slivovice. Ale 

to už také neplatí, protože se dneska 

jako pozornost rozdávají kalendáře. 

Ale teď vážně. Já ve funkci končím 

a přeji si, aby po mně nastoupili 

lidé, kteří ve Strančicích žijí, zále-

ží jim na obci a také mají reálnou 

představu, co práce v zastupitelstvu 

obnáší. Někdy je to pěkně těžké 

a přijdou i bezesné noci.

Helena Vlnařová

jsme územní plán a v roce 2000 byl 

schválen. Realizovali plynofikaci 

Strančic a Svojšovic. Tehdy byla 

možnost napojit se na novou stanici 

v Kunicích. Od nás pak plynovod 

pokračoval do Všestar a Mnichovic. 

V roce 2002 jsme   přivedli plyn do 

Kašovic a Všechrom. Dále jsme 

se zaměřili na školu, kde fungoval 

pouze první stupeň. V roce 2005 

bylo rozšíření hotové. Za další zá-

sadní věc považuji vybudování vo-

dovodní sítě, neboť stav zásobování 

pitnou vodou z lokálních zdrojů byl 

zkrátka neúnosný. Za pozemky ve 

Všechromech, kde zastupitelstvo 

umožnilo postavit průmyslové haly, 

nám byla přislíbená finanční pomoc 

při budování vodovodu v Kunicích 

a Strančicích. Nejprve se to zdálo 

jednoduché – prostě se napojíme na 

přivaděč vody ze Želivky v Brtnici. 

Ale později vyšlo najevo, že nám 

Sdružení Želivka nepovolí napojení 

jen dvou obcí a že je nutné do pro-

jektu zapojit i další obce. A protože 

již existovala spolupráce obcí kvůli 

zavádění plynu Region Jih, využili 

jsme toho a vzniklo sdružení Vodo-

vod Region Jih. Zájem projevilo asi 

patnáct obcí. Vytvořil se základní 

projekt na páteřní přivaděč a začala 

se dělat 1. etapa – Strančice, Všesta-

ry, Světice a Tehov. 

Takže abyste pro Strančice 
a okolní obce zajistil vodu, 
musel jste rozjet takovou 
rozsáhlou akci?

Ano! A věřte, že nešlo o jedno-

duchou záležitost. A navíc nás če-

kal ještě jeden zásadní úkol – zmo-

dernizovat čističku odpadních vod, 

která již nevyhovovala standardům 

Evropské Unie. Prvotním záměrem 

bylo vybudovat napojení kanaliza-

ce do Mnichovic, kde plánovali 

přestavbu čistírny odpadních vod. 

Jenom cena přivaděče Strančice 

– Mnichovice se odhadovala  na 

deset miliónů. Mnichovice po nás 

požadovaly dalších pět milionů ko-

run  dříve, něž se o společné inves-

tici vůbec začneme bavit, což mi 

přišlo velmi mnoho na to, že výsle-

dek byl nejistý. Nikdo nám nedal 

záruku, že čistírna opravdu vyroste 

a navíc se nám realizace této sdru-

žené investice zdála v dohledné 

době nereálná. Ať je tomu jakkoliv, 

dosud se stav na ČOV Mnichovice 

oproti roku 2006 nezměnil. Začal 

jsem tehdy promýšlet jiné řešení 

– a sice postavit si vlastní ČOV. 

Nejvhodnější variantou  se jevi-

la výstavba společné ČOV s obcí 

Architektonický styl budovy, kde sídlí 

obecní úřad, knihovna, pošta, lékárna 

a ordinace lékaře se spoustě lidí nelíbí

Tolik diskutovaný 

dům č. p. 1
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Život v kraji

Nadšení rybáři si dali koncem léta 

dostaveníčko u rybníka v Babicích, 

kde se konal již čtvrtý ročník soutě-

že Kapr Cup. Soutěžilo se o největší 

kus a o celkovou délku chycených 

ryb. V první jmenované disciplíně 

vyhrál František Veselý, kterému se 

podařilo ulovit úhoře o délce 89 cm. 

Nejvíce ryb o celkové délce 713 cm 

z rybníka postupně vytáhl Daniel 

Chytil celkem 
713 cm ryb

Život v kraji

KOLOBĚŽKY 
NA START

Každý, kdo vlastní koloběžku, pospíchal před mukařovskou školu, 
aby se zúčastnil veselých závodů. Akci pořádalo o. s. Mukařovsko, 
které připravilo skvělou zábavu pro děti i dospělé. Vítězové jednotli-
vých kategorií obdrželi ceny, ale ošizeni nebyli ani ostatní účastníci. 
Každý získal balíček s dobrotami. Na akci k radosti dětí nechyběly 
ani skákací hrady a koníci. Na závěr tohoto „sousedského setkání“ si 
všichni opekli buřtíky a příjemně si popovídali. 

Pešoun. Ten si také mohl domů od-

nést krásný putovní pohár.

Závody pořádali manželé Hušo-

vi, kteří mají rybník od obce prona-

jatý a vzorně o něj pečují. „Bydlíme 

nedaleko a protože jsme rybářská 

rodina, řekli jsme si, proč nezkusit 

starat se o rybník,“ prozradila nám 

Hana Hušová. „A není to jednodu-

chá práce. O ryby se musíte starat, 

kupovat krmení a také léky. Pak 

také mohou přijít pohromy, jako je 

velké vedro, kdy se voda v rybníce 

téměř nehne a ryby nemají kyslík. 

Také jsme řešili únik nečistot, které 

se k nám dostaly po potoce.“

Manželé Hušovi a ryby mají ješ-

tě jednoho velkého nepřítele, a to 

jsou pytláci. „Většinou jde o cizí 

chlapy z okolních staveb. Místní by 

to neudělali. Škody z pytlačení nám 

vznikají poměrně vysoké. A navíc 

je nepříjemné, že musím po nocích 

někoho honit kolem vody.“

Manželé Hušovi s úsměvem vzpo-

mínají na svůj první výlov. „Trochu 

to vypadlo jako ve filmu Zlatí úhoři 

podle Oty Pavla, kde Karel Heřmá-

nek pořádá slavnost a vyloví jedno-

ho kapra. Také my jsme napjatě kou-

kali do mizející vody a ryby nikde. 

Už jsme začali být zoufalí, když se 

najednou objevil dolík a v něm byly 

všechny schované.“  

Ve Zvánovicích vládne již několik 

měsíců čilý stavební ruch. Od konce 

loňského roku se zde buduje vodo-

vod a kanalizace s čistírnou odpad-

ních vod. Obě akce jsou finančně 

velice náročné – 20 miliónů bude 

stát vodovod a přibližně 60 milió-

nů kanalizace s čističkou. „Máme 

přislíbenou dotaci od Ministerstva 

zemědělství a bohužel nedopadla 

dotace ze Středočeského kraje,“ 

připomněl starosta Jaroslav Švarc. 

„Obec na tyto zásadní investiční 

akce šetřila zhruba patnáct let a mu-

síme si poradit i bez peněz z kraje. 

I když to nebude jednoduché.“ 

Vodovod by měl být zkolaudo-

ván koncem října, kdy také dojde 

k profinancování celé stavby. Proto 

je také nutné, aby si občané, kteří 

se napojují na vodovod, urychleně 

připravili na svých pozemcích vý-

kopy pro položení potrubí. Výstav-

ba kanalizace a čističky přechází do 

příštího roku, kdy bude dokončena. 

Vlastní připojování se bude prová-

dět po dokončení výstavby čistírny 

zhruba koncem pololetí příštího 

roku. Do té doby bude provedeno 

zpevnění místních komunikací, 

upraví se zeleň a příkopy. „Ještě 

v letošním roce do konce října by-

chom chtěli zpevnit obalovou drtí 

hlavní ulici Třemblat – Černé Vodě-

rady a Ondřejovská ulice – Boučí. 

„Děkuji všem občanům za trpěli-

vost a pochopení. Stavební práce 

nám všem znepříjemnily život, ale 

výsledek oceníme nejen my, ale 

i další generace Zvánovičáků. Na-

víc jsme zvládli obě akce napláno-

vat současně, takže nemusíme za 

pár let kopat znovu,“ dodal starosta 

Jaroslav Švarc.

Ve Zvánovicích dokončují vodovod

Desetiletý Tonda 

Gergišák se pochlubil 

kapříkem dlouhým 49 cm.



VÝSTAVBA 
ZAHÁJENA

www.bytydubec.cz

inzerce

Život v kraji
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V Tehovci se uskutečnil 12. ročník Memoriálu 

Míly Dlabače spojený s oslavami 90. výročí zalo-

žení Dobrovolného sboru hasičů Tehovec a třicet 

let práce s mládeží. Velkolepé akce se zúčastnilo 

přibližně dvě stě účastníků, kteří soutěžili ve třia-

dvaceti družstvech. Nechyběli ani kolegové - ha-

siči z Polska, Německa a Rakouska. Oslavy vy-

vrcholily předáním Čestného praporu SH ČMS 

(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka).

Občanské sdružení Babický drak 
vzniklo v lednu roku 2010 a od té doby 
uspořádalo několik prima akcí pro celé 
rodiny a také vede nejrůznější zájmové 
kroužky a kurzy pro děti i pro mamin-
ky. V současné době se „drak“ schází 
v budově hasičské zbrojnice č.p. 132 
v Babicích, kam se můžete přijít s dět-
mi podívat, popovídat si a seznámit se 
s programem (aktuální program najde-
te na také www.babickydrak.cz). Zatím 
poslední akcí, kterou o. s. Babický drak 
pořádalo, bylo „Loučení s létem“. „I 
bylo ošklivo, nám to nevadilo, protože 
jsme dostali teplé občerstvení a navíc 
nás hřála dobrá nálada,“ prozradila 
Katka Masopustová. „Děti si užily di-
vadélko, ukázky cvičení dobrovolných 
hasičů a soutěže. Pro dospěláky jsme 
připravili vědomostní soutěž, nohejba-
lový turnaj a pro všechny večerní zába-
vu s muzikou. Nechyběly ani hodnotné 
ceny pro vítěze. Dva nádherné dorty od 
sponzorů jsme nakonec snědli společně. 
Chutnaly náramně a tímto všem spon-
zorům děkujeme,“ dodala Kateřina 
Masopustová. 

BABICKÝ 
DRAK 
v požární 
zbrojnici

Mateřské centrum Lodička uspořádalo 
další závody na kolech a protože byl krás-
ný den, přišlo kolem 55 závodníků. Nejpr-
ve absolvovaly starší děti jízdu zručnosti, 
potom mladší děti do 5 let dráhu na 50 m 
a nakonec vyrazily na trať kočárky s mi-
minky a dospělí. Děti závodily „o 106“ 
a moc se snažily. Za to všichni závodní-
ci dostali medaile, diplomy a sladkosti.
Maminky jako občerstvení připravily do-
mácí koláče a perníčky. Na uhašení žízně 
posloužila voda a burčák. Dospělých zá-
vodníků zprvu moc nebylo, ale nakonec 
se „vzmužili“ a zúčastnilo se jich deset. 
Vyhrál majitel sportovního areálu pan 
Pelák. „Všem gratulujeme a děkujeme za 
výborné výkony. A těšíme se na shledanou 
při nějaké další prima akci,“ dodala Mi-
chaela Hupcejová z MC Lodička. 

PERNÍČKY, 
KOLÁČE 
A BURČÁK

Čestný prapor 
pro Tehovec

Nová zvonička 
voní dřevem

Park Olivovy léčebny zdobí obnovená zvonička z modřínové-

ho a dubového dřeva. Původní, ze které zbylo jen kování, byla 

postavena  už po otevření Vychovatelny a její zvon sezvával cho-

vance a chovanky domů z polí a luk. Na věži Olivovny býval do 

roku 1942 také zvon o váze 55 kg. Existuje protokol o jeho zaba-

vení okupační správou. Náhradní dva zvony se pokusí Olivovna 

získat cestou grantové žádosti z Programu rozvoje venkova. Na 

konci srpna prošlo schválením víceúčelové hřiště v areálu. Hřiště 

bude využívat na základě vzájemně výhodných dohod o spolu-

práci také Základní škola u Říčanského lesa, jíž právě venkovní 

sportoviště zatím chybí. Dětem z Olivovny budou zase přístupné 

volnočasové aktivity a tělocvičny nové školy. 



Tip na dobrou knížku pro čtenáře Zápraží 
připravila Stanislava Medřická, knihovna Mnichovice 

Příště zavítáme do některé z dalších 

knihoven u nás na „Zápraží“

  Vlastimil Vondruška: 
  Tajemství abatyše z Assissi
Kniha je posledním dílem Vlastimila Vondrušky z řady jeho historických 

detektivek. Autor, vlastním povoláním historik, si dokázal získat čtenáře 

schopností přenést je do Středověku a vytvořit naprosto dokonalou iluzi doby. 

Děj tohoto detektivního románu se odehrává v polovině 13. století za vlády 

krále Přemysla II. Otakara. Královský prokurátor Oldřich z Chlumu se na příkaz 

krále stává členem družiny, která doprovází abatyši Anežku Přemyslovnu na 

její pouti do Compostely ve Španělsku. Ještě než družina překročí hranice 

Českého království, dojde k první vraždě. V blízkosti poutníků se začínají 

pohybovat papežovi vyslanci, tajemní templáři a zvědové francouzského krále. Tehdy se 

Anežka přizná Oldřichovi z Chlumu, že k pouti ji nevedly jen zbožné úmysly…

  Goscinny & Sempé: 
  Nové Mikulášovy patálie 
  - Návrat z prázdnin
Těšit se můžete na 

další roztomilé příběhy 

nerozlučných kamarádů 

Mikuláše, Augustýna, 

Viktorína, Albína, Vendelína 

a Jáchyma. A samozřejmě 

na originální, vtipné 

ilustrace.

Rádce a tipy

O férovém oblečení aneb 
UŠILI TO 
NA NÁS
Kolikrát v životě jste si koupili 

nové tričko? Napadlo vás, 

jakou cestu absolvovalo? 

Kde se vypěstovala bavlna, 

kdo ji obarvil, ušil tričko a jak 

se dostalo až do obchodu, 

odkud jste si ho odnesli?

Účastníci třetího semináře ročního cyklu Eko-

logická domácnost, který pořádá Ekocentrum 

Říčany, mohli vidět otřesné autentické záběry ve 

filmu Smlouva s ďáblem. 

„Například bavlna se dnes v největší míře 

pěstuje v Číně, Indii a USA. Pěstování bavlny je 

spojeno s používáním velkého množství pestici-

dů,“ upřesňuje Mgr. Marie Machová – Muzeum 

Říčany a Ekocentrum Říčany. „Podle údajů se-

veroamerické pobočky Pesticide Action Network 

padne na pěstování bavlny obrovské množství 

pesticidů. Navíc mnohé druhy zde používaných 

hnojiv jsou jinde ve světě už dávno zakázány, 

protože obsahují jedovaté, zdraví škodlivé, často 

karcinogenní látky. Mnoho zemědělců umírá na 

rakovinu či jiné vážné onemocnění, protože ne-

mají ani na základní ochranné pomůcky.

Velká část oblečení, které nosíme, se už nešije 

v Česku, ale v zemích s levnou pracovní silou,“ 

připomíná Mgr. Marie Machová. „Většinou jde 

o asijské země (Indie, Bangladéš, Čína), ale 

například i o Turecko nebo Mexiko. Přesto, že 

zboží musí nacestovat tisíce kilometrů, výroba 

se v těchto zemích velkým oděvním firmám vy-

platí. Proč? Roli hraje více faktorů – úlevy na 

V textilních továrnách panují otřesné podmínky

Ušili to na nás! 
– kampaň Společnosti pro Fair Trade 

(www.svetvnakupnimkosiku.cz/odevy)

Muzeum Říčany provozuje bezplatnou 

ekoporadnu, kde se můžete informovat 

o všem, co souvisí s nákupem fér 

oblečení, ale i o dalších ekologických 

a přírodovědných tématech. Poradna je 

v provozu každé úterý od 9 do 13 hodin 

a každý čtvrtek od 13 do 17 hodin přímo 

v budově Muzea Říčany, Rýdlova ulice 

14.  Anebo můžete zavolat na telefon 

323 603 161 či napsat e-mail na adresu: 

marie.machova@muzeum.ricany.cz. 

O dalších seminářích z cyklu Ekologická 

domácnost se dozvíte na stránkách 

Ekocentra Říčany – www.ekoricany.org 

a Muzea Říčany www.ricany.cz/muzeum.

KDE NAKUPOVAT FÉR?  
Oblečení šité v ČR: ALPISPORT: outdoor oblečení (www.alpispor t.cz), BOGY: dětské džíny (www.bogy.cz), DADIVA: oblečení 
pro volný čas (www.dadiva.cz), DRAPS: sportovní oblečení (www.draps.cz), FARMERS: dětské oblečení (www.farmers.cz), 
JAGABALL (německá firma šijící v Čelákovicích): sportovní oblečení (www.jagaball .de), MATÝSEK-MATYS: oblečení pro děti 
i dospělé (www.matysek-matys.cz), MORANGO SKATESHOP: sport a fitness oblečení (www.morango.cz), MWEAR: fleecové 
oblečky – mikiny, kalhoty, čepice (www.fleecemi kiny.cz), PINGU SPORT: sportovní doplňky (www.pingu.cz), REJOICE: 
outdoorové oblečení i oblečení pro volný čas (www.rejoice.cz), SALTIC: outdoor oblečení i doplňky (www.saltic.cz), 
UAX: outdoor oblečení (http://shop.u ax.cz), DANIELA: spodní prádlo (www.daniela-pradlo.cz), EVA: spodní prádlo 
(www.spodni-pradlo-eva.cz, LAMIDO: noční košile, pyžama, termoprádlo (www.lamido.cz), LOANA: ponožky, punčochy 
(www.loana.cz), LUTEX-PARDUBICE: spodní prádlo (www.lutex-pardubice.com), NELLY: prádlo a plavky (www.nelly.cz), 
TRIOLA: dámské spodní prádlo, plavky (www.triola.cz) a další.

daních, nízká minimální mzda, špatná vyma-

hatelnost pracovního práva, mírné požadavky 

na ekologičnost provozu, levná lodní doprava 

a hodně lidí, co chtějí práci.

A kdo na to nejvíce doplatí? Samozřejmě ti 

nejníže postavení – dělníci v továrnách. Mnohdy 

se jedná o tzv. sweatshopy, tedy továrny, které 

nerespektují ani základní pracovní standardy, 

jako je bezpečnost na pracovišti, minimální mzda 

nebo nejvyšší možný počet odpracovaných ho-

din. Lidé, často děti, pracují v nevětraných pro-

storách (odtud „sweatshop“ – dělníci se tu sku-

tečně zapotí), dvanáct i více hodin denně, sedm 

dní v týdnu. Dovolenou takřka neznají a když je 

potřeba, často pracují i v noci. Je jim znemožňo-

váno během práce pít či navštívit WC. Jejich plat 

se například v Bangladéši pohybuje kolem 2 Kč 

za hodinu (kilogram rýže tu vyjde v přepočtu cca 

na 5 Kč). Zaměstnavatelé jim brání zakládat od-

bory, aby se mohli proti těmto praktikám bránit. 

Ostatně angažování v odborech znamená větši-

nou jediné – vyhazov. Zaměstnavatelé si to mo-

Tipy a nápady, 
jak se oblékat fér:
� Zajímejte se o původ oblečení, které 

kupujete! Preferujte zboží, které se vyrábí 

u nás – ještě stále jsou v ČR výrobci, kteří 

šijí v českých továrnách. 

� Dejte přednost Fair Trade oblečení 

a oblečení z biobavlny! Je sice dražší, 

zato je mnohem příjemnější na nošení 

a kromě toho vás bude hřát i dobrý pocit, 

že na vypěstování bavlny nebyly použity 

pesticidy. 

� Nakupujte v second handech! Už 

dávno je pryč doba, kdy to byly zatuchlé 

„hrabárny“. Dáte druhou šanci oblečení, 

které by skončilo v popelnici. 

� Kupujte kvalitní věci, které vám 

dlouho vydrží! Podezřele levné oblečení 

signalizuje, že něco není v pořádku.

hou dovolit, protože za branami každé textilky 

čekají zástupy nezaměstnaných, kteří musí uživit 

rodinu a potřebují práci.

Oblečení pak absolvuje dlouhou, mnohdy 

značně klikatou cestu až do našeho obchodu.

Je takto vyrobené oblečení „fér“? Vzhledem 

k podmínkám při pěstování bavlny i výrobě ob-

lečení v továrnách jistě není fér pro zemědělce 

ani dělníky. Společnost pro Fair Trade v České 

republice rozjela kampaň UŠILI TO NA NÁS! 

Kampaň si klade za cíl zlepšovat pracovní i ži-

votní podmínky dělníků v rozvojových zemích, 

ze kterých pochází většina našeho spotřebního 

zboží. Dbá na to, aby veřejnost v zemích, kde 

kampaň probíhá, dostávala dostatek informací 

o tom, jaké podmínky při výrobě spotřebního 

zboží panují. Snaží se motivovat lidi k tomu, 

aby se aktivně snažili tyto neutěšené podmínky 

zlepšovat. Zároveň upozorňuje na problémy vý-

roby prodávaného zboží i na samotné výrobce 

a obchodníky, kteří nesou díl zodpovědnosti za 

současnou situaci.“ 

Dejte oblečení 

druhou šanci 

a zkuste 

nakoupit 

v sekond handu
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Šikana na pracovišti může mít různé formy 

a jedná se buď o takzvaný mobbing nebo bossing. 

Jde o cílevědomé a dlouhodobé jednání spočíva-

jící v systematickém psychickém pronásledování 

nebo šikanování zaměstnance. U mobbingu vy-

chází tato šikana od kolegy, v případě bossingu 

od nadřízeného. Ačkoliv je toto jednání v rozporu 

s pracovněprávními předpisy a dobrými mravy, 

je obrana proti němu velmi obtížná. Cíl bývá vět-

šinou jediný – vystrnadit kolegu ze zaměstnání 

nebo snaha zrušit pracovní místo, zbavit se za-

městnance, ale bez povinnosti zaplatit zákonem 

stanovené odstupné. Záleží pak na osobnostním 

typu oběti, jakým způsobem se s nastalou situací 

vyrovná. Jsou lidé, kteří se snaží bojovat, nechtějí 

se nechat zlomit a o co horší je teror na pracoviš-

ti, o to urputněji se svého pracovního místa drží. 

Někteří jedinci naopak ustoupí bez boje. Každé-

ho z nich však dříve či později vzniklá situace 

začne stresovat a nespokojenost v zaměstnání se 

promítne do osobního života. 

Při vzniku podobné situace si člověk v prvé 

řadě musí odpovědět na otázky: jak důležité je 

zachovat si toto konkrétní pracovní místo a zda 

mám šanci najít si jiné, jaké mám možnosti ře-

šení, co je mojí pracovní povinností a co už ji 

překračuje, kam až nechám situaci dojít. Pro 

zachování alespoň částečné psychické pohody 

je podstatné nezůstat na problém sám. Ideální je 

najít si spojence z řad spolupracovníků, pomo-

PORADNA 

ci mohou i přátelé, rodina, psycholog. Důležité 

je zachovat si své dosavadní koníčky a způsob 

trávení volného času. Dobré je dbát na 100% 

plnění pracovních povinností, aby ve stresu ne-

docházelo ke zbytečným chybám. Zároveň však 

není nutné nechat se „vydírat“ výpovědí – tu lze 

dát ze strany zaměstnavatele jen ze zákonem 

stanovených důvodů. V případě soudního pro-

cesu se soud při nejasných důkazech přiklání 

obvykle na stranu zaměstnance.

Z právního hlediska tuto situaci řeší Zákoník 

práce č. 262/2006Sb. Ve svém §16 zakazuje na 

pracovišti jakoukoliv diskriminaci, obtěžování 

a pronásledování. Právní prostředky ochrany 

před diskriminací v pracovněprávních vztazích 

upravuje antidiskriminační zákon č. 198/2009Sb. 

Tomu, kdo je obětí šikany na pracovišti do-

poručuji, aby si v případě, že chce se šikanou 

bojovat, schovával všechny důkazy, například 

písemnou dokumentaci a emailovou poštu. 

Důležité je si rovněž zajistit osobní svědec-

tví v momentech, kdy dochází k diskriminaci. 

Dobré je si všechny diskriminující události 

zapisovat. Tyto důkazy mohou být rozhodující 

v jednání s vedením firmy, s odbory nebo v pří-

padném soudním procesu.

Chcete-li se šikaně na pracovišti vyhnout, 

buďte obezřetní již při podepisování pracovní 

smlouvy. Neuzavírejte pracovní smlouvy, kte-

ré obsahují příliš široce vymezený a neurčitý 

druh práce. Odmítněte vykonávat úkoly, které 

nespadají do vaší pracovní náplně. Konzultuj-

te urychleně problém s orgány inspekce práce 

nebo právníkem zkušeným v oboru pracovního 

práva. Někdy je ale bohužel jednodušší promlu-

vit si otevřeně s nadřízeným o důvodech jeho 

chování, popřípadě chování spolupracovníků 

a domluvit se na podmínkách (oboustranně vý-

hodných) odchodu ze zaměstnání.

Barbora Krčmářová, psycholog 

Barbora Kölblová, právník 

OBČANSKÁ PORADNA ŘÍČANY
Masarykovo nám. 6, Říčany

Tel.: pevná: 312 315 284, mobil: 721 516 274

E-mail: poradnaricany@cestaintegrace.cz

Web: www.cestaintegrace.cz

Osobní konzultace a objednání(od října):

Po 9:00-12:00, 13:00-16:00

St 9:00-12:00, 13:00-18:00

Telefonické soc.-právní konzultace:

Po 14:00-18:00 na tel.: 774 780 107

OBČANSKÁ PORADNA MNICHOVICE
Masarykovo nám. 83, Mnichovice

Tel.: 774 780 107

E-mail: poradnamnichovice@cestaintegrace.cz

Web: www.cestaintegrace.cz

Osobní konzultace a objednání:

Čt 13:00-16:00

Telefonické soc.-právní konzultace:

Po 14:00-18:00 na tel.: 774 780 107

Do redakce přišel dopis, ve kterém pisatel líčí, jak ho nadříze-
ný šikanuje v práci, a prosí o radu. Požádali jsme proto o kon-
zultaci Občanskou poradnu v Říčanech, jejíž pracovnice jsou 
ochotné vám pomoci s jakýmkoliv problémem. Také samozřejmě 
můžete napsat do Zápraží a my váš dopis nebo mail předáme.

Nadřízený 
mě šikanuje! 
Co mám dělat?
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U jednoho stolu

Píšete mi, že je dobře, že zmiňuji také další kolegy a chybí vám v tom 

psaní také ti papežové. Ten název se ujal po otevření Základní školy U Ří-

čanského lesa, kde se oba dva moji kolegové z Římskokatolické církve 

mihli ve svých bílých řádových oděvech, jak píšete talárech. Kolegům 

se říká od té doby papežové, protože dělení kněží podle barev je jasné: 

Bílou nosí jen papež. Mým říčanským kolegům ten název určitě sluší, ale 

papežové nejsou. Konstantin (jinak se mu říká Malý) i Timotej (jak jinak, 

než Velký) jsou řádová jména bratří z premonstrátského řádu. Oba dva 

jsou doma jak v Říčanech, tak na Strahově, kde mají domovský klášter. 

Nicméně, Konstantin je tak trochu doma v Milevsku, kde sloužil před 

odchodem do Říčan. Jejich řádové roucho je bílé, i když dříve asi bylo 

našedlé či přírodně krémové, protože mělo být prosté a nebarvené. Do 

správy jim nepatří jen Říčany, ale hezká řádka kostelů a kaplí v okolí. 

Zvládají je s úsměvem. Jiní mi píší, že bez těchto knězů byste se obešli. 

Předně se slovo kněz skloňuje pořád ještě staročesky, tedy píše se v 1. 

a 2. pádě množného čísla – kněží. Já si myslím, že jim to na otevření ško-

ly slušelo. Jejich oděv patří k jejich existenci. Vyjadřuje jejich kněžskou 

roli, se kterou srostli a nechali kus běžného života za sebou. Například 

proto, že se rozhodli žít bez rodin. Sice jsou to církevní pořádky, že kněží 

v římskokatolické církvi zůstávají nesezdaní, protože je to taky jejich roz-

hodnutí. A já jim držím palce a věřím, že svému slibu dostojí.

Evangelický farář, jako například kolega Vladimír Pír z Uhříněvse, 

na sobě nosí talár (dlouhou spíše antickou tuniku či renesanční oděv až 

ke kotníkům, protože kotník je latinsky talus) Ten oděv si bere duchov-

ní proto, aby zvýraznil, že jím kázané Ježíšovo slovo není jen lidské 

slovo, ale má zvláštní moc, za kterým se až po kotníky musí schovat 

lidská existence kazatele. Mně se za ním dobře skryje i břicho... Ta-

lár evangelických církví se podobá univerzitnímu a soudcovskému. To 

slovo, které kazatelé káží, nás všechny i je samé učí a soudí. Proto se 

nenosí talár do pekařství a při vynášení odpadků. Že vám to připad-

ne hloupé a podle starých zvyků a skloňování se nebudete řídit?! Tak 

jo, klidně, je to vaše věc. Říkejte klidně knězů a nadávejte na talá-

ry, i když jde o něco jiného. Ale dovolte, abych si také do vás rýpnul: 

Když skloňujete Říčany, bez Říčan, pak používáte stejný staročeský 

tvar tzv. nulové koncovky ve 2. pádě jednotného čísla. Když chcete být 

tak nezávisle moderní, měli byste skloňovat: bez Říčanů... 

Rouhačům stále ještě zdar! Jsem vám 

k službám. Pište, pokud chcete a potřebujete: 

daniel@rouhaci.cz

Rouhači
Talár skrývá člověka, aby důraz padl na slovo

Daniel Kvasnička, farář

MAS Říčansko

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

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

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

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

Ředitel – Vladimír Haš
manager@ricansko.eu

Spolupráce – Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

Projekty – Daniela Kamarádová
projekty@ricansko.eu

Stránky MAS Říčansko připravuje Mgr. Ludmila Třeštíková

Jiná perspektiva očima 
Josefa Zieleniece

Západoevropské 
země změnily pohled 
na romskou otázku

Výzva MAS Říčansko na re-

konstrukci a obnovu kulturního 

dědictví našeho regionu a na pod-

poru podnikání v cestovním ruchu 

je uzavřena. Do pondělí 20.září se 

sešlo 7 žádostí s celkovou částkou 

5 532 773Kč, což je o 25% více, 

než je připraveno na Státním země-

dělském intervenčním fondu (SZIF) 

ještě k proinvestování na tento rok.

Na kulturní záměry vedle Olivovy 

nadace s rekonstrukcí kaple v bu-

dově léčebny a projektem „115 let 

ve službě dětem“,  žádaly tři obce 

– obec Kunice s projektem Vesnic-

kého muzea Kunic a okolí, obec 

Struhařov také s projektem vlastní-

ho muzea  a obec Velké Popovice 

s projektem  záchrany drobné sak-

rální stavby na obecním hřbitově. 

Vše za bez mála tři miliony korun.

Podnikatelské záměry se sešly tři 

– na Sportovní a relaxační cent-

rum Brtnice žadatelky Markéty 

Kabelkové, na zázemí sportoviště 

u Hliněného rybníka pana Františka 

Skláře a na Selský dvorek – pohy-

bové a odpočinkové centrum farma 

Tehov žadatele Petra Zajíčka.

Veřejné představení projektů 

proběhne 9. října od 9.30 v prosto-

rách MAS Říčansko; na něj naváže 

zasedání výběrové komise, která 

projekty posoudí po formální i ob-
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KDO POŽÁDAL 
O PODPORU

Když se v minulosti musel 

některý z orgánů Evropské unie 

zabývat romskou problematikou, 

scénář byl vždy stejný. Výtky 

Česku, Slovensku, Rumunsku či 

některé z dalších nových člen-

ských zemí doprovázené přehršlí 

rad, jak situaci co nejdříve napra-

vit. Případ od případu se k tomu 

se svou troškou do mlýna přidá-

valy tisk a vlády mnohých zápa-

doevropských zemí.

Teď se perspektiva západoev-

ropského pohledu na romskou 

otázku zcela změnila. Rumunští 

a bulharští Romové začali využí-

vat největší vymoženosti evrop-

ské integrace – volného pohybu 

– a začali se hromadně přesouvat 

na západ, nejvíce do Itálie a Fran-

cie.

Vlády Francie a Itálie se při ře-

šení problémů, které nutně tento 

příchod vyvolal, najednou přesta-

ly ohlížet na pravidla, které ještě 

donedávna samy hlásaly. Je z to-

ho poprask v celé EU. Francouz-

ský prezident se veřejně pustil do 

evropské komisařky a doporučil 

jí, aby si vzala Romy z Francie 

do své země, a summit unie, kte-

rý se měl zabývat ekonomikou, se 

zvrhl v otevřenou hádku o Romy. 

Snad si Evropa konečně uvě-

domí, že problém romského etni-

ka není problémem jednotlivých 

evropských zemí, a už vůbec to 

není problém, o němž se lze vzá-

jemně povýšeně poučovat. Snad 

konečně dojdou evropští politi-

ci k poznání, že v podmínkách 

sjednocené Evropy je to problém 

celoevropský, který musíme řešit 

všichni společně.

Josef Zieleniec, bývalý ministr 

zahraničí České republiky
Nova třída mateřské školky v Mnichovicích byla slavnostně otevřena 16.září 2010. Symbolickou 

pásku přestříhl starosta Mnichovic Petr Schneider s tajemnicí Miroslavou Vojtíškovou a ředitelkou 

MŠ Alenou Hybešovou.  Realizace projektu „Aby naši kamarádi mohli do školky“ s názvem nové 

třídy „Hvězdičky“,  byla uskutečněna za podpory Evropské unie prostřednictvím Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a MAS Říčansko o.p.s.  Kapacita školky se navýšila o 26 dětí 

a zároveň vznikla 3 pracovní místa. Nástavbové prostory vznikly montáží ekologické dřevostavby, 

šetrné k životnímu prostředí. Vzniklá třída je vzdušná, světlá a vybavené krásným novým nábytkem 

i hračkami.  Přejeme dětem, rodičům i paní učitelkám, aby se jim v nové třídě líbilo. 

sahové stránce a oboduje. Násled-

ně pak programový výbor 11. října 

rozhodne, které projekty schválí 

k podpoře a předá k registraci na 

SZIF. Přehled projektů, harmono-

gram i výsledky výběru naleznete 

na webu MASky. Další výzva pro 

Říčansko a jeho investiční záměry 

proběhne na začátku roku 2011. 

V Mnichovicích září nové hvězdičky

Zdeněk Černovský je nejen ko-

munálním představitelem Strany 

zelených, ale je to můj přítel a ně-

jakou dobu mne zlobí, že se o něj 

každý otírá. Já mám se Zdeňkem 

svoje zkušenosti, nejednou jsem 

se s ním docela i pohádal a ani 

teď s ním nemusím v mnoha vě-

cech souhlasit. Ale je to pro mne 

člověk, který se nedá uplatit (což 

mi připadne v Říčanech dost pod-

statná charakteristika) a pak stojí 

za mnoha dobrými a užitečnými 

věcmi. Proto se s ním vždycky po-

kusím dohodnout. A jaké jsou jeho 

zásluhy? Pokud mám vzpomínat 

já, tak je to člověk, který rozhýbal 

občanské sdružení Cesta integrace. 

To je dnes velice užitečná institu-

ce, která provozuje nízkoprahový 

klub a také Občanskou poradnu. 

Té využívá pěkná řádka lidí – teď 

nově i v Mnichovicích a v Benešo-

vě. Kdyby nebylo Zdeňka Černov-

ského, pak by nebyla MAS Říčan-

sko a nerozdělila by do této doby 

po Říčansku kolem třiceti miliónů 

na malé a střední projekty. Nebyl 

bych do toho šel, neměl jsem chuť 

ani odvahu, jen jsem to tehdy uměl 

a Zdeněk mne postrčil. 

Ač se leckomu zvedají koutky 

úst, při řeči o Komunitním centru 

Říčany, tak je to projekt, na kte-

rém má Zdeněk Černovský také 

kus své práce. Leccos se při tom 

ZELENÝ KANDIDÁT

popletlo, musely nastat změny, 

ale výsledky tu jsou jasné: Nová 

správní rada společnost postupně 

stabilizuje, ke spokojenosti zakla-

datelů se podařilo na rok 2010 zís-

kat dotace na poskytování sociální 

služby osobní asistence, odleh-

čovací služby pro děti a mládež 

a aktivizační služby pro ohrožené 

rodiny s dětmi. O Zdeňkovi Čer-

novském lze pochybovat, ale je 

nutné jej brát vážně. Své místo na 

Říčansku má zcela jistě!

Daniel Kvasnička

F
o
to

 P
a
vl

ín
a
 F

il
ko

vá
 M

A
S



20  |  ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU  |  21

Dětská stránka Tipy na výlet

Pokud máte chuť projít 

se krásnou podzimní 

přírodou, určitě navštivte 

Velkopopovicko, které bylo 

vyhlášeno přírodním parkem 

v roce 1993.

KTERÉ ZVÍŘÁTKO NEMÁ KAMARÁDA?
Tři šikulkové vyhrají hry

Jak název napovídá tento nádherný kout 

přírody najdete jižně od Velkých Popovic. Par-

kem protékají Křivoveský a Modřanský potok 

a typické jsou pro něj dubové lesy a remízky 

s žulovými balvany. Kamenitá a členitá krajina 

je také bohatá na rybníky. Za zmínku stojí i za-

chovalá zemědělská architektura, například 300 

let starý špejchar v Křivé Vsi. Územím prochází 

naučná stezka „Krajinou barona Ringhoffera“. 

Jde o jednu z nejpůvodnějších a nejopuštěněj-

ších krajin východního okraje Prahy.

Zámek Štiřín funguje 
jako hotel

Dominantu velkopopovického parku tvoří ba-

rokní zámek Štiřín. Na místě dnešního zámku 

stála počátkem 15. století tvrz, kde roku 1562 

nocoval král Maxmilián při své první panovnické 

cestě do Prahy. Po 30-leté válce došlo k přestavbě 

na zámek se zahradou. Z původní tvrze se zacho-

valy 3 klenuté místnosti v přízemí. Za hraběcího 

rodu Salm-Reiferscheid byl roku 1750 starší ob-

jekt přestavěn na vznosné trojkřídlé jednopatrové 

pozdně barokní sídlo. Zahradní průčelí zámku 

má otevřené dvouramenné francouzské schodiště 

zdobené kamennými vázami, jejichž autorem je 

prof. Sucharda, současník Jana Myslbeka. Ale-

gorie Jaro, Léto, Podzim, Zima pochází z dílny 

Matyáše Brauna. 

Roku 1870 kupuje Štiřín s panstvím a Vel-

kými Popovicemi mědikovec a kotlář Franti-

šek Ringhoffer z Kamenice, jehož rod, usedlý 

v Čechách od pol. 18. století, povýšený na titul 

baron, vlastní zámek až do roku 1945. Za pro-

hlídku stojí i působivá Ringhofferova hrobka 

„Povím ti mami” je didaktická hra pro děti od 3 let. Princip hry spočívá ve správném sestavení karet tak, aby 
vznikl logický příběh, který potom děti vlastními slovy odvypráví. Hra učí děti chápání časových posloupností 
a logickému myšlení. Zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, rozvíjí jejich představivost, postřeh a schopnost 
vizuální analýzy a zároveň posiluje vztahy dětí s rodiči nebo učiteli. Je vynikající průpravou pro předškoláky. 
Sova byla vždy považována za symbol moudrosti. Máte-li zájem o správný rozvoj duševních i motorických 
schopností vašich dětí, pak tedy hledejte na deskových a společenských hrách značku „Sova 
Moudrá hlava“. Hry s tímto označením rozvíjejí zručnost, logiku, postřeh, vkus a další rozumové 
i pohybové schopnosti. Ocení je nejen maminky, ale i učitelé  mateřinek, škol i školních družin.

Od Štiřína až do Kamenice

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY
1. Určete, které zvíře u nás žije pouze v ZOO.

2. Najděte zvířata, která k sobě nemají 

kamaráda a na obrázku jsou pouze jednou. 

Pozor! Zvířátka jsou dobře schovaná ☺.

se sochou Ukřižovaného od J. V. Myslbeka.                                                                                           

Zámek v současné době funguje jako hotel s gol-

fovým hřištěm (jako 1. v ČR byl přijat do Asoci-

ace evropských zámeckých hotelů a restaurací).

Soukromý zámek v Kamenici
Další zastávkou na vašich toulkách po přírod-

ním parku Velkopopovicko může být malebná 

obec Kamenice se zámkem, jenž byl v 18. a l9. 

století oblíbeným sídlem pražských biskupů. V 

roce 1860 ho koupil baron F. Ringhoffer, který ho 

přestavěl na reprezentační sídlo ve stylu novoang-

lické gotiky. Zámek je v soukromém vlastnictví. 

Výrobce: Alexander, www.alexander-hry.cz.  Distributor: 
Pexi s.r.o.,Praha, www.pexi.cz. Hry zakoupíte v prodejnách 
hraček a POMPO, DRÁČIK, HOPÍK, WIKY, PUNTANELA. 
K dostání jsou i ve vybraných knihkupectvích po celé ČR! 

Řešení posílejte na adresu: 

Revoluční 220, 251 63 Strančice 

nebo na mail: redakce@zaprazi.eu. 

Nezapomeňte uvést adresu.

Vylosovaní výherci z minulého čísla: 

Nikolka Vejnosková z Dobřejovic, 

Charlottka Krejčí z Říčan, 

Daniel Böck z Louňovic. 

Rod Ringhofferů začal na Kamenicku hospodařit v roce 1820. Josef Ringhoffer 

proměnil kamenický mlýn v měděný hamr a začal zde vyrábět měděné kotle. 

Postupně se výroba rozšířila o válcovnu měděných plechů, rour, tažených tyčí, 

lokomotivních topenišť apod. V roce 1916 vystřídala Ringhofferovu obchodní 

společnost Měďárna Čechy. Po znárodnění podniku v roce 1945 došlo k 1. lednu 

1951 k vytvoření národního podniku Kovohutě Kamenice. Významným předělem 

v dějinách kamenických hamrů se stal rok 1952. Tehdy byla měděná výroba úplně 

zrušena, naproti tomu stoupla kovárenská výroba, takže se rozšířila nástrojárna 

a kalírna lehkých kovů. Došlo ještě k dalším změnám, aby se podnik stal 

Strojmetalem Kamenice. Pod touto značkou pracuje závod dodnes.  

V letech 1945 – 1947 

se stal Štiřín součástí 

tzv. “Akce zámky“, 

do které byly zapojeny 

i zámky Kamenice, 

Lojovice a Olešovice. 

Křesťanský humanista 

a pacifista Přemysl Pittr 

zde zřídil ozdravovny, kde 

pomáhali dětem všech 

národností z německých 

koncentračních táborů 

a českých internačních 

táborů, aby zapomněly na 

hrůzy války. Tuto humanistickou akci, 

na které se podílela i celá řada místních 

obyvatel, připomíná pamětní deska 

umístěná na budově štiřínského zámku, 

která byla slavnostně odhalena v roce 

1995 u příležitosti světového kulturního 

výročí UNESCO.

Na zadním schodišti najdete 

sochy z dílny Matyáše 

Brauna –  “Zahradnice 

s růžemi” a “Žnec se srpem 

a snopem obilí”



inzerce

SÍDLO A VZORKOVNA:
Kytín 19

252 10 Mníšek pod Brdy

Tel.: +420 318 599 401

Fax: +420 318 599 402 

e-mail: centrala@novedvere.cz

Poctivé české dveře

VZORKOVNA:
Průmyslová 62, 251 63 Strančice

Tel.: +420 725 878 565

e-mail: cag-strancice@novedvere.cz

ZELENÁ LINKA 800 262 929
www.novedvere.cz

DOPŘEJTE SI TO,
PO ČEM VAŠE

OČI TOUŽÍ
– nyní na to máte!

22  |  ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU  |  23

Život v kraji

V pivovaru v Kostelci nad Černými lesy 

se konalo tradiční  „Vykulení“. Tato akce má 

kořeny v dávné tradici, kdy bednáři museli 

jednou za rok vykulit sudy ze sklepů a zkon-

trolovat je, zda správně drží a nepropouští 

zlatavý mok. V kosteleckém pivovaru sice 

sudy ze sklepů kulit nemusejí, ale přesto se 

zde uskutečnila velkolepá oslava. Návštěvní-

ci mohli ochutnat na šesta-

čtyřicet druhů piv z malých 

pivovarů. Letos se také po-

dařilo připravit malou várku 

místního piva, které se jme-

novalo Sahti – vaří se podle 

středověké receptury. 

Zájemci o prohlídku Pivo-

varského muzea byli příjem-

ně překvapeni. Celý výklad 

jim totiž zpestřoval nápaditý 

doprovod divadelního sou-

boru Zvoneček. Ti názorně 

předvedli, jak se vlastně pivo 

vyrábí.  

Tradiční 
vykulení 
v Kostelci

Vykulení 

doprovázelo 

kulturní 

vystoupení. 

V KAMENICI TRÉNUJE STO JUDISTŮ
Kamenický Judo club Kyklop byl založen 

v roce 2001, a za tu dobu vychoval spoustu ma-

lých sportovců. V současné době má klub oko-

lo stovky členů. „Pracujeme s dětmi ve věku 

od čtyř do šestnácti let, a to v pěti skupinách,“ 

prozradila nám trenérka 1. třídy juda Alena Mai-

richová. „Děti trénují 2x týdně v téměř dvouho-

dinových blocích. Tréninky probíhají v  malé 

tělocvičně ZŠ Kamenice každé pondělí, úterý 

a středu. Po roce aktivní docházky a po složení 

zkoušek si malí judisté většinou zvyšují svůj vý-

konnostní stupeň a získávají 6/5 nebo 5. KYU. 

Judo je velmi všestranný sport a posilu-

je všechny svalové skupiny. Cvičí postřeh a po-

hotovost. Rozvíjí kloubní obratnost a v nemenší 

míře učí děti disciplíně. V našem klubu nenutíme 

děti k závodní činnosti. Pokud ale některé chtějí 

soutěžit, pravidelně se s nimi zúčastňujeme jak 

regionálních, krajských, celostátních i meziná-

rodních turnajů. Naši závodníci pravidelně zís-

kávají medaile a umísťují se velmi dobře. Jako 

nejúspěšnější bych jmenovala Terezu Valínovou, 

Barboru Svobodovou, Jana Halbicha, Kláru Gil-

lernovou - ti všichni získali medaili na Mistrov-

stvích ČR,“ dodala Alena Mairichová.

„Pravidelně také pořádáme nejrůznější spo-

lečenské akce jako třeba Mikulášskou besídku 

a v srpnu jezdíme na soustředění, kde nabíráme 

kondici a zdokonalujeme techniky. Na závěr 

soustředění pořádáme turnaje nebo skládáme 

zkoušky na vyšší výkonnostní stupeň - kyu.“

V Kamenici trénují profesionální trenéři juda 

– kromě Aleny Mairichové, ještě diplomovaný 

trenér 1. třídy Mgr. Josef Brož. Občas vede tré-

nink Vladimír Bárta - sportovní ředitel světové 

federace juda (bývalý reprezentační trenér senio-

rů). Pokud máte zájem, přihlásit svého potomka 

na tento všestranný sport, informujte se na strán-

kách www.judo-kyklop.cz.

inzerce

Život v kraji

Ve starém lomu ve Strančicích vztyčili Indiáni svá tee-pee, aby se 

společně s dětmi rozloučili s létem. „Ačkoliv to vypadalo, že léto nás 

tentokrát opustilo pěkně nakvap a bez loučení, v sobotu se sluníčko 

vrátilo a mile nám zamávalo,“ prozradila Markéta Hanzalová Náprst-

ková z pořádajícího o.s. Dvě věže. „Děti si mohly vyrobit čelenku, 

korálkové a kožené ozdoby, střílely z luku, házely tomahavkem, 

bolasem i lakroskou, opékaly bizony, probíhaly indiánskou stezkou. 

Zkrátka užily si krásné odpoledne a možná se i něco nového naučily. 

Všichni přítomní si také zkusili pravý indiánský tanec.“

Léto se rozloučilo 
po indiánsku

Čtvrtý ročník 

„Indiánského dne“ 

se opět vydařil.

Volejbalový oddíl Maestro Club 

v Kolovratech hledá hráče (pouze 

muže) pro doplnění smíšeného 

družstva (šestkový volejbal). Tré-

ninky jsou každou neděli od 18 

do 20 hodin v tělocvičně v Kolo-

vratech. Nabízíme možnost hrát 

za náš klub Amatérskou volejba-

lovou ligu. V případě zájmu kon-

taktujte Lucku Růžičkovou (tel.: 

739 676 141, e-mail: lucie.ruzic-

kova@maestroclub.cz

Myšlenka založit tento úspěšný 

sportovní klub vznikla krátce před 

koncem roku 2000. Ve svých za-

čátcích se členové klubu věnovali 

zejména nohejbalu, který se hrá-

val v kolovratské tělocvičně a na 

venkovních antukových kurtech. 

Nejdříve se trénovalo pouze jednou 

 HLEDÁ SE
týdně, ale později se přidal i druhý 

den v týdnu. V roce 2008 se no-

hejbalové družstvo z Kolovrat po-

prvé přihlásilo do oficiální soutěže 

– Městského přeboru družstev.

V létě 2001 začaly tréninky vo-

lejbalu. Od nesmělých začátků, kdy 

hra připomínala spíše „plácanou“, 

se družstvo zlepšilo a účastní se již 

třetím rokem Amatérské volejbalo-

vé ligy. Od roku 2005 přibyla další 

sportovní aktivita – bowling. Od 

tohoto roku se také družstva z Ma-

estro clubu zapojují do Amatérské 

bowlingové ligy (ABL). 

Vzhledem k tomu, že mnoho čle-

nů klubu je vášnivými vodáky, ne-

chybí ani vodácká turistika. Bližší 

informace o klubu najdete na www.

maestroclub.cz.

HRÁČ VOLEJBALU
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Kalendář akcí

 1. října
� Radimovice, MC Lodička, 

od 16 hodin

Paličkovaní krajky – ukázka 

vzorů a výroba ruční krajky pa-

ličkováním. Na herduli vytvoříme 

pomocí perlovky a paliček pár 

vzorů krajky, zkušené už podle 

vzorku anebo podle podvinky 

vytvoří krajkový motiv. Zveme 

i úplné začátečnice – zarezervujte 

si místo předem, tel.: 732161706, 

email: mc.lodicka@seznam.cz

 2. října
� Uhříněves, DDM, 9 – 12 hod.

Výtvarná dílna – Malování na 
sklo – přijďte všichni, kdo máte 

chuť výtvarně strávit sobotní dopo-

ledne. Zde se seznámíte s malo-

váním na sklo a vyzkoušíte si ho. 

Účastnický poplatek je 30 Kč. 

 3. října
� Říčany, Městské kulturní 

centrum, 14 hod.

Jak se léčí princové – Divadélko 

Kos

 6. října
� Radimovice, MC Lodička, 

19.30 hod

Keramické domovní znamení. 
Prosíme, potvrďte účast včas, 

tel.: 732 161 706, email: 

mc.lodicka@seznam.cz

� Říčany, Městské kulturní 

centrum, 19.30 hod.

Kruh přátel hudby – Emil Vik-

lický (klavír), Zuzana Lapčíková 

(cimbál, zpěv)

� Uhříněves, DDM

Turnaj v deskových hrách  

Akce otevřeného klubu “803” 

– znáte Carcassone, Bang a další 

klasiky? Přijďte si zahrát!

 10. října
� Babice, hřiště, 15 hod.

Babický drak – soutěž 

o nejkrásnější a nejšikovnějšího 

draka o ceny.

 11. října
� Radimovice, MC Lodička, 

16.30 hod.

 Aranžování sušených květin 
+ podzimní bojovka pro děti. 
K dispozici budou sušené květiny 

a exotické suché plody, dráty, 

stuhy, kukuřice, klasy, luční tráva, 

jeřabiny, šípky, ořechy, šišky, 

žaludy a další. Bojovka bude za 

pěkného počasí.

 12. října
� Říčany, Kreativní dílna Domeček

Přijďte si vyrobit korále, 
náušnice nebo ZOO z Fimo 

hmoty, www.domecek-ricany.cz

� Říčany, Městské kulturní 

centrum, 19 hod.

Slavnostní koncert k 10.výročí 
souboru Sambaband, výroční 

koncert ZUŠ Říčany

 13.října
� Uhříněves, DDM, od 14 hod.

Drakyáda – přijďte si spolu 

s nimi zalétat na křídlech podzimu 

na zahradě Domu UM.

� Radimovice, MC Lodička

Šperky z Cernitu (nebo Fimo) 
– můžete tvořit šperky nebo zdobit 

předměty. Tentokrát zkusíme nové 

motivy – spirály, proužky

� Říčany, Městské kulturní 

centrum, 20 hod.

Dvě tváře Jitky Vrbové 

„od country ke swingu“

 16. října
� Říčany, Kreativní dílna Domeček

Kurz Tiffany – výroba vánočních 

ozdob sletováním barevných sklí-

ček, www.domecek-ricany.cz

� Uhříněves, DDM, 9-12 hod.

Malování podzimu na hedvábí 
– otevřená dílna pro veřejnost 

– seznámíte se s malováním 

na hedvábí a vyzkoušíte si 

aquarelovou techniku. Budeme 

malovat na metráž, kombinovat 

aquarel, vysolování, tisk, kresbu 

podle vlastní fantazie. 

Účastnický poplatek je 30 Kč. 

 19. října
� Kamenice, Kulturní dům, 

19.30 hod.

Shirley Valentine – Divadelní 

přestavení se Simonou Stašovou

 20. října
� Říčany, Městské kulturní 

centrum, 20 hod.

Koncert Věra Špinarová 
a Adam Pavlík Band

 21. října
� Říčany, Kreativní dílna Domeček

Plstění – abstraktní brože zdobené 

SEMINÁŘ 
Masáže dětí a zelené potraviny 

14. 10., 9 -11 hod. nebo 26. 10., 18.30 – 20.30 hod.

MASÁŽE DĚTÍ

� dotyková terapie (prostředek k lepšímu 

a kvalitnějšímu životu dětí i celé rodiny)

� teorie (působení, prostředí, oleje, hudba,…..)

� praxe

� výuka jednotlivých hmatů 

(včetně jednoduchého návodu na masáž)

ZELENÉ POTRAVINY (MLADÝ JEČMEN A ŘASA CHLORELA)

� v těhotenství

� podpora kojení

� u dětí (při léčbě ekzémů)

� strava dětí (základy správného stravování

Zaregistrujte se již nyní na www.mcmukarovsko.estranky. Semináře 

se konají v herně MCM (budova družiny ZŠ Mukařov, Příčná 61).

VÝTVARNÁ 
SOUTĚŽ 
„Prázdninové 
ohlédnutí za létem 
aneb letní nebe“
DDM – Dům UM v Uhříněvsi 

vyhlašuje až do 23. 10. výtvarnou 

a keramickou soutěž pro děti. 

Práce označte jménem, věkem, 

adresou a doneste do DDM – Dům 

UM Uhříněves (V Bytovkách 803, 

Praha 22-Uhříněves). Práce budou 

vyhodnoceny, vítězové oceněni, 

proto všichni malujte, modelujte 

a vyrábějte! Vyhodnocení 

proběhne poslední týden v říjnu, 

nejen vítězné práce budou 

vystaveny v prostorách DDM. 

DDM  
Dům UM 

Uhříněves, 
V Bytovkách 803 – nabízí 

volná místa 
v nejrůznějších 

zájmových kroužcích. 
Bližší info:  

Mgr. Markéta Petrová, 

tel.: 274 877 017, e-mail: 

petrova@dumum.cz. 

www.dumum.cz

MC Mukařovsko 
pro vás připravilo cyklus zajímavých seminářů.  

Seminář “Péče o dítě a aromaterapie” 
7. 10., 9 - 11 hod. nebo 19. 10., 18.30 – 20.30 hod.
PÉČE O DÍTĚ

� manipulace (správné polohy při nošení, šátky,….)

� péče o kůži a jednotlivé části těla

� očkování

� pomůcky (pleny, monitor dechu, zavinování,…..)

� nemoci (dětský pláč, teplota, záněty horních cest dýchacích….)

AROMATERAPIE

� praktické použití aromaterapie v rodině

� oleje, éterické oleje (zdroj nenasycených mastných kyselin, 

přírodní ATB, protibakteriální a protivirová léčba,….)

� speciální směsi pro těhotné, k porodu, po porodu

� péče o dítě (nespavost, ekzémy, koliky,….)

luxusním hedvábím, dokonalá 

tečka na vašem oděvu!

www.domecek-ricany.cz.

 24. října
� Říčany, Městské kulturní centrum

Fuego Cup – soutěž ve standard-

ních a latinsko-amerických tancích

 26. října
� Kamenice, Kulturní dům, 9 hod.

Pohádka pro děti – Jak šlo vejce 

na vandr

 27.října
� Říčany, Městské kulturní cent-

rum, 20 hod.

Jazzové večery Bob Zajíček Jazz 
Collegium, host: Darja Kuncová

 29.října
� Říčany, Městské kulturní 

centrum, 20 hod.

Někdo to rád v kině – inscenace 

ze světa filmů a muzikálů, účin-

kují: Vlastimil Harapes, Uršula 

Kluková, Daniel Zídek, Klára 

Jandová a další.

SPORTOVNĚ KULTURNÍ 
CENTRUM ONDŘEJOV
10. 10. Zumba party 
s profesionální instruktorkou Alenou Matějovskou. 

Program: 8.30 hod. prezence, 9 hod. 1. lekce, 10.15 hod. 2. lekce.

24. 10 Taneční aerobik a posilování 
s Vláďou Valouchem. 8.30 hod. prezence.

31. 10. Aerobik a formování postavy 

s Olgou Šípkovou. Program: 8.30 hod. prezence, 9 hod. aerobik, 

10.15 hod. formování postavy

Informace na tel.: 773 693 319 

a www.obecondrejov.cz/skcentrum



Martin Svoboda
Tel.: 777 832 084 
E-mail: info@vasnabytek.cz 
www.vasnabytek.cz

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

 Zakázková výroba z lamina, MDF a dýhy vč. lakování – i do vysokého lesku
 Materiály značek Technistone, Corian, Egger, Thermopal, Eurolight, Glunz, 

Kronospan, Polyform, Hettich, Blum, Graz, Effegibrevetti, Peka, Wireli, Mivokor, Franke a další
 Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací stěny, postele
 Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů od patnácti značek 

a dalších doplňků dle požadavků zákazníka vč. přípravy elektro a vodoinstalace

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRU

Křížovka

OBCHODNÍ DŮM FLIP SE TĚŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU
Tři luštitelé vyhrají kuchyňské váhy
Ceny věnoval obchodní dům Flip, který najdete v Mukařově na hlavní silnici 

Říčany – Kostelec n. Černými lesy hned vedle samoobsluhy. Obchodní dům Flip 

má pro své zákazníky připraven široký výběr zboží. Základ nabídky tvoří spotřební 

elektronika, domácí spotřebiče a potřeby pro domácnost. Dále zde můžete 

nakoupit výrobky ze sortimentu drogérie, papírnictví, hraček a železářství. 

Vždy u nás seženete zboží z výhodných nabídek PROTON, PLANEO a drogérie TETA. 

Navíc během října po předložení vyluštěné tajenky 

získáte 10% SLEVU NA VÝROBKY TESCOMA.

Těšíme se na vaši návštěvu! 

Více informací najdete na www.flip.cz. 

Znění tajenky posílejte do 15. října na adresu redakce: Revoluční 220, 251 63 Strančice nebo na e-mail: redakce@zaprazi.eu

Vylosovaní výherci z minulého čísla: Vojtěch Škoda z Říčan, Jaroslava Brabcová z Mirošovic, Růžena Dražilová ze Senohrab.
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Bémáci nabízí:
� Stavebnicový univerzální 
komín BLK
� Komínové 
vložky 
ohebné 
a pevné
� Třísložkové 
komíny
� Kouřovody
� Příslušenství 
(rekukce, stříšky, 
lapače apod.)

Průmyslová 36 Strančice

Tel. 323 649 265

Vladivostocká 1460/10 Praha 10 

Tel. 222 522 370

www.bemaci.cz
info@bemaci.cz

TENIS a GOLF v zimní sezóně 
● Pronájem tenisových kurtů ve vytápěné hale s umělých 
povrchem od 290 Kč/hod (využití na volejbal, nohejbal apod.) 
Tenisový trenér za 350 Kč/hod.

● Tenisová škola pro děti od 5 let od 200 Kč/hod. a individuální 
výuka je za 600 Kč/ hod. Zapůjčení sportovních pomůcek pro děti ZDARMA!

● Stolní tenis – 100 Kč/hod., 
pronájem tělocvičny/herny od 150 Kč/hod.
 

GOLF
● Golfový simulátor od 240 Kč/hod.
Putting green s 9 jamkami za 150 Kč/hod.

SPORT CENTRUM NA ZÁMEČKU 
KUNICE 136, Strančice 

Možnost ON-LINE REZERVACE na www.zamekberchtold.cz
Rezervace na tel.: 323 665 445 

nebo na sportcentrum@zamekberchtold.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

PRODEJPRODEJ
TŘÍDĚNÉTŘÍDĚNÉ
ZEMINYZEMINY

Zubní lékař
MUDr. Nikolaos Michalopoulos

PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY
Nabízíme komplexní 

stomatologické ošetření v týmu, 
protetické ošetření včetně 
implantátů, parodontologii 

a dentální hygienu.

Centrum soustředěné 
preventivní péče

Sofijské náměstí 4, Praha 12-Modřany

tel: 244 461 389
773 647 827

Úklidová společnost

MAKAT s.r.o.

606 660 855

603 293 099

� Pravidelné úklidy domácností

� Jednorázové (vánoční či jarní)
    úklidy

� Úklidy kancelářských prostor

� Úklidy ordinací

� Úklidy nebytových jednotek

AUTODÍLNA
Jiří Dubský

OPRAVY 
MOTOROVÝCH 

VOZIDEL

606 611 312
Svojetice

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 kgPALIVOVÉ 
DŘEVO

tel.: 608 906 748
www.drevopark.cz

ce D1cce D1
t 15t 15

AUTODOPRAVA HR 

www.europalivo.cz eurropaliivovo@eurropaliivovo.eu

Připravujeme prodej na ekopelety a ekobrikety
312 05 111, 774 605 111

Zastávka Netluky
BUS 264, 266, 364

VŠECHROMY
HALALA 1

KRKRKKKROROVOVYVY,Y, HOBLOLO PROROOGRRAAAM,
OOSB deskyy,

MMFFFFP panely, palubkyy, lištšty,
p ppplotototovovkyy KVKVH hraranoly

ZZZAHAAAHRRRAAAAADDNNÍ DDOOMKYKY, Y, PPERERGRGOGOLYLY

STAVEBNÍ ŘEZIVO

KRBOVÉ DŘEVO

Celoroční prodej EKOLOGICKÝCH biobriket a peletek

Restaurace – Pension Alesso  
přijme

Zkušenosti, samostatnost, profesionální přístup, 
nástup možný ihned

Mnichovice u Prahy, Pražská 15 

tel. 606 232 333, 721 954 988
pension@alesso.cz

KUCHAŘE 
a SERVÍRKU

tel: 603 948 570



BETONÁRKA
MUKAŘOV

Výroba, doprava a čerpání betonových směsí
Prodej písku, kačírků a drtí

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

Objednávky: 721 870 737, 602 442 950

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

Šípková 279 , Mukařov - Srbín

-10%
kupón na slevu

vše pro motokros
a enduro

plasty • oblečení • náhradní díly 
móda pro volný čas 

PODLAHÁŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCEPODLAHÁŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
David Havlík

POKLÁDKA – plovoucí podlahy, koberce, linolea + PVC
nivelace podlah

Tehov 82   tel.: 602 274 907

PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO

www.broukal.cz
602 238 849

Řádková inzerce

OPEN GATE - gymnázium a základní škola 
 

zve zájemce o přijetí do 1. - 4. třídy základní školy  
a do osmiletého gymnázia 

na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
20. října 2010 
od 12  do 17 hodin 

Dvojjazyčné studium 
Čeští a angličtí učitelé 

Rodinné prostředí a atmosféra 
Nový moderně vybavený areál 

 
www.opengate.cz 

� Daňová přiznání, účetnictví, 605105274, www.mzdyaucetnictvi.cz
� Koupím pohledy všech žánrů do roku 1950 a starší. Tel: 602 690 663
� Zateplování RD, Rekonstrukce RD, bytů, koupelen. Zednické práce. 
Obklady, dlažby, opravy. Tel: 728 114 029, e-mail: staffy@seznam.cz
� Překlady a tlumočení cizích jazyků LANGFOR Translation, s.r.o., 
17. listopadu 133/17, 251 01 Říčany, Tel: 323 606 097, www.langfor.cz
� Pronajmu byt 6 000 Kč + služby. Tel: 607 744 436
� Prodám závěsný vozík ve velmi dobrém stavu. Tel: 323 640 351
� Pronajmu rybník 700m2 v okolí Říčan. Tel: 721 421 440
� Prodám byt 3+kk v os. vlast. v panelovém domě na sídl. Olivovna v Říčanech 
s čerstvě zateplenou fasádou a střechou. Byt o výměře 61 m2 je po celkové rekonstrukci 
(zděné jádro, vestav. skříně, kuch. linka zůstává vč. vest. spotřebičů). V těsné blízkosti les 
a nová ZŠ. Cena: 2,2 mil. Kč, dohoda na slevě možná. Tel: 608 022 406, 725 583 521
� Hospodynka.com nabízí zaneprázdněným rodinám pomoc při péči o děti 
i v domácnosti. Více na www.hospodynka.com
� Hledáme zahradníka (i  důchodce) pro běžnou údržbu zahrady ve Struhařově 
u Mnichovic, jistá odborná zdatnost vítána. Nabízíme 150 Kč/ hodina. Tel: 603 428 624



Tomáš Fňukal
Český Brod 

tel: 737 006 333 
fnukal.t@seznam.cz

Garážová 
vrata

Pohony 
vjezdových 
bran

Vjezdové 
brány

Zámečnické 
práce

Záru
ka 

10 le
t

vysoká životnost


