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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

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

Ilustrační foto

Dopřejte sobě i své rodině velkorysý prostor, komfort a bezpečí. Svěřte se do péče vozu ŠKODA Octavia Tour Trumf.
S paketem Trumf Plus Vám k modelu Octavia Tour Trumf navíc přidáme bohatou výbavu za příplatek pouhých 15 000 Kč. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Tour: 6,4–7,2 l/100 km a 149–168 g/km

ŠKODA Octavia Tour Trumf již od 254 900 Kč

ŠKODA Octavia Tour Trumf
Prostor plný výbavy

TourTrumf_D2_CZ_DYN_698ce766feb44680acfb72aaec0653e9_indd   1 8/13/2011   1:01:12 AM

ZAŽIJTE SKUTE�NOU JÍZDU

Cena od

357 900 K�

ZAŽIJTE SKUTE�NOU JÍZDU. 
ASTRA SPORTS TOURER

Auto-Staiger spol. s r.o.
�ernokostelecká 122, Praha 10
Tel.: 271 009 242
prodej@auto-staiger.cz www.auto-staiger.cz

let
záruka*6 Kombinovaná spot�eba paliva: 4,1–7,5 l/100 km. Kombinované emise CO2: 109–177 g/km. Zobrazený model je pouze ilustrativní. Bližší informace na www.opel.cz. *Dvouletá výrobní zákonná 

záruka a dále �ty�letá smluvní záruka Opel ve spolupráci se spole�ností CG Car Garantie Versicherungs-AG. Smluvní záruka Opel je poskytována bezplatn� dealerem Opel. Nabídka smluvní 
záruky Opel trvá do konce zá�í 2011.

A vyhrajte dovolenou sn�.

Po�i�te si jakýkoli nový v�z Opel Astra a získejte tak možnost být za�azeni do slosování o víkendový pobyt s procedurami a plnou penzí 
ve Spa resortu Tree of Life, Lázn� B�lohrad.
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Milí čtenáři!
Měsíc školní docházky máme za sebou, a proto 

jsme pro vás připravili výběr škol ze „Zápraží“, 
které pracují dobře a jsou aktivní. Zamyslete se, 
jestli i ta „vaše“ škola dělá pro žáčky maximum 
a zda by nešlo něco zlepšit. Špatnou zprávou 
pro náš kraj je to, že vývojové studie neúprosně 
ukazují, že za pár let nebudou školy kapacitně 
stačit. Třeba říčanské školy hlásí, že pokud se za 
rok do první třídy dostaví všechny děti s trvalým 
pobytem, bude kapacita zcela naplněna a nezbu-
de žádné místo pro děti z okolních obcí, třebaže 
mají uzavřenou takzvanou smlouvu o spádovosti. 
Smlouva o spádovosti, kterou uzavírají starosto-
vé, zaručuje okolním obcím, že jejich děti budou 
přijaté. Také stanovuje poplatek ze přijaté dítě  
– je to jakýsi příspěvek na chod školy. Tyto smlou-
vy ovšem platí pouze do kapacity školy. Takže re-
álně hrozí, že obec naplní školu vlastními dětmi 
a na přespolní se nedostane. Navíc některé obce 
chtějí smlouvy o spádovosti vypovídat. Situace 
se bude nadále zhoršovat a kulminace nastane 

tiráž
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Redakcí nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí.
Zveřejňované texty nemusí vyjadřovat stanovisko 
redakce. Bez písemného souhlasu vydavatele nesmí 
být kopírována a rozšiřována žádná část časopisu 
Zápraží v jakékoliv formě.

v roce 2017 až 2020. To už asi děti budou chodit  
do škol na směny nebo se učit doma.

V Zápraží nemůže chybět ani článek o říčan-
ském ragby. RC MountfieldŘíčanypravidelnědo-
sahuje v domácí soutěži skvělých výkonů a letos 
po pěti letech se stal mistrem republiky. Ačkoliv 
má klub skvělé zázemí a velkou základnu hráčů, 
na evropskou, natož na světovou špičku to nesta-
čí. Proč? To se dozvíte v rozhovoru s preziden-
tem klubu Davidem Frydrychem a hráči Pavlem  
Čamrdou a Tomášem Nevickým.

Modletice neřeší ani tak velké logistické haly, 
které vyrostly v sousedství, jako hluk z Pražské-
ho okruhu, jehož úsek č. 512 vede kolem Mod-
letic. Přes velké sliby investora i projektantů, je 
hluk velký a obtěžuje místní obyvatele ve dne 
i v noci. Zatím byly veškeré iniciativy na snížení 

hluku bez výsledků.

Krásný, barevný 
a hlavně tichý říjen 
vám přeje 
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
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Téma Zápraží

Jaké jsou školy na „Zápraží“?
V minulém měsíci otevřely školy své brány a po prázdninách 
přivítaly odpočaté žáky. Vybrali jsme několik škol 
„ze Zápraží“, které pracují s velkým nasazením a snaží se 
pro své žáky udělat maximum. A jaká je škola ve vaší obci?! 

přístupné pro obyvatele města. Na zahradě školy 
k radosti všech dětí funguje i vzduchová trampo-
lína, která je využívaná při hodinách tělocviku, 
a díky získaným grantům zde vyrostly dva altány 
určené pro výuku venku za hezkého počasí.“

„Rozsah prací na rekonstrukci přístavby se 
netýká jenom výměny oken, bude se dělat 
i nová zateplená fasáda a opravíme hydroizo-
laci,“ informovala nás zastupitelka paní Ing. Ewa 
Chmelíková. „Dobrou zprávou je, že se nám 
podařilo vysoutěžit nižší částku a můžeme tak 
navíc opravit a zateplit i část starší přístavby 
a pořídit nové mříže na okna. Informace 
o výběrovém řízení si vyžádalo 41 firem, na-
konec jsme dostali 10 nabídek a zakázku 
vyhrála společnost Vanderlaan. Pevně věřím, že 
jde o solidní firmu. Prověřování firem věnujeme
velkou pozornost, abychom předešli podobným 
smutným případům, jako jsou například okna 
ve školní jídelně. Ačkoliv k jejich výměně došlo 
v roce 2001, byla v naprosto dezolátním stavu.
Ještě bych ráda upozornila, že okna se mění 
„za provozu“ a proto zde patří veliký dík vedení 
školy i všem zaměstnancům za trpělivost, per-
fektní organizaci a velmi dobrou spolupráci se 
stavební firmou při koordinaci stavebních prací.“

Přípravná třída 
pro předškoláky

Říčany – „Vzhledem k tomu, že město Říčany 
je již několik let členem Národní sítě Zdravých 
měst České republiky a mimo jiné získalo prv-
ní cenu v soutěži v třídění odpadu, je logickou 
možností zaměřit pojetí školy na přírodní vědy 
v souladu se zdravým životním stylem, potřeba-
mi trvale udržitelného rozvoje a environmentální 
výchovy,“ napsal ředitel ZŠ u Říčanského lesa 
Mgr. Daniel Kohout. „Komplexní vzdělávání 
by mělo převyšovat encyklopedické pojetí výu-
ky. Vyučujeme zajímavěji, pro žáky přitažlivěji, 
s využitím ověřených metod a učebních stylů. 
Nezastupitelnou roli ve výuce hraje také mo-
derní technika – interaktivní pomůcky, počítače. 
Škola je pro žáky nejen vzdělávací institucí, ale 
i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých 
věcí. Připravena je široká nabídka mimoškolní 
zájmové činnosti (což napomáhá k ochraně žáků 
před sociálně-patologickými jevy) a rozsáhlá 
škála akcí navazujících na výuku (exkurze, kul-
turní akce, odborné besedy, kurzy). Vše má za cíl 
podpořit účast žáků na životě školy (žákovská sa-
mospráva, školní časopis apod.). Součástmi naší 
školy jsou přípravná třída pro předškoláky, kteří 
jsou sociálně znevýhodněni a u kterých je před-
poklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná 
jejich vývoj, dále školní družina, školní klub učící 
děti smysluplně využívat volný čas, školní jídel-
na, pedagogicko- psychologická poradna.“

Škola má konečně 
tělocvičnu

Mirošovice – V srpnu obec obdržela kolau-
dační souhlas s užíváním stavby, a tak byl ukon-
čen projekt „Modernizace a transformace ZŠ Mi-
rošovice“. „Akce byla financovaná z evropských
peněz, konkrétně z oblasti podpory Regionálního 
operačního programu (ROP) pro Střední Čechy 
Rozvoj venkova – prioritní osa Integrovaný roz-
voj území,“ sdělil starosta MUDr. Tomáš Zvěři-
na. „Předloni jsme pro děti a samozřejmě i pro 
dospělé otevřeli sportovní areál u Štičího rybní-
ka. Nyní děti dostaly k užívání zrekonstruovanou 
základní a mateřskou školu, včetně nové krásné 
tělocvičny a multimediální učebny. Celý projekt 
zahrnoval: výstavbu nové tělocvičné haly (26 x 
14 m, povrch Taraflex), výstavbu nové multime-
diální učebny (12 x PC, dataprojektor, interaktiv-
ní tabule), nové šatny a sociální zařízení, rekon-
strukci budov MŠ a ZŠ (zateplené nové fasády 
a střešní krytiny, nový topný systém, bezbarié-
rový vstup – výtah, nové podlahy, dveře, apod.), 
terénní úpravy.“

Stavba byla zahájena 1. 11. 2010 a za plného 
provozu probíhala necelých 10 měsíců - kolau-
dační souhlas byl udělen 22. srpna 2011. První 
školní den se tedy mohlo uskutečnit slavnostní 
předání celého objektu spojené s prohlídkou 
nových prostor. „Slib daný v listopadu 2010 
byl splněn a podařilo se zbořit další z milníků 
(vedle vodovodu ze Želivky, ČOVky a kanali-
zace, nových silnic, a dalších projektů) – v ob-
ci máme konečně tělocvičnu. Tento projekt 

za celkem 22 mil. Kč bude z 50% podpořen 
prostředky z ROP, druhých 50% tvoří vlastní 
zdroje obce Mirošovice. Generálním zhoto-
vitelem díla se stala benešovská firma Sládek
Group, multimediální učebnu vybavila spo-
lečnost AV Media. Děkuji všem zúčastněným 
osobám za pomoc a skvěle odvedenou práci,“ 
uzavřel Tomáš Zvěřina.

Angličtina od první, 
informatika od třetí

Mnichovice – Mezi aktivní školy patří i ZŠ 
T.G. Masaryka. Do první třídy nastoupilo cel-
kem 65 dětí, které jsou rozdělené do třech tříd. 
Školu se během posledních pár let podařilo 
zmodernizovat a nově vybavit. Nechybí ani dět-
ské hřiště a altán pro venkovní výuku. O letoš-
ních prázdninách byla provedena rekonstrukce 
školní jídelny tak, aby škola mohla nadále za-
bezpečovat stravování pro žáky základní školy 
i pro děti z mateřské školky.

„Velký důraz klade škola na využívání digitál-
ních technologií. Všechny učebny jsou vybaveny 
prezentační technikou, minteraktivními tabulemi, 
dataprojektory a počítači. Každý učitel má svůj 
služební notebook. Naši žáci mohou využívat 
moderní multimediální knihovnu,“ vypočítává 
paní ředitelka Mgr. Marcela Erbeková. „Vyuču-
jeme informatiku už od 3. ročníku. V 9. ročníku 
žáci zpracovávají a obhajují závěrečné práce. 

Spolupracujeme on-line v rámci mezinárodních 
projektů. Komunikujeme s rodiči pomocí elek-
tronické žákovské knížky.

Čipový systém ve školní jídelně slouží k ob-
jednávání obědů přes internet. 

Další naší prioritou je jazykové vzdělávání. 
Od školního roku 2010/11 jsme zahájili výuku 
angličtiny od 1. třídy (vyučujeme pomocí světo-
známé metody Helen Doron – Supernature zamě-
řenou na mluvenou angličtinu a autentické užití 
jazyka). Realizujeme mezinárodní projekty – Co-
menius – partnerství škol, e-Twinning (získali 
jsme už řadu ocenění na národní i mezinárodní 
úrovni). Naši žáci a učitelé vyjíždějí na studijní 
cesty do partnerských škol. Ve škole působí jazy-
koví asistenti – studenti z Velké Británie a z USA. 
Máme adoptované dítě v Africe (za podpory ob-
čanského sdružení ROSa Mnichovice). V letoš-
ním školním roce jsme otevřeli 6. třídu s rozší-
řenou výukou jazyků (zvýšená hodinová dotace 
anglického jazyka, druhý cizí jazyk už od 6. třídy, 
výuka některých předmětů částečně v angličtině). 
V rámci kroužků nabízíme francouzštinu, španěl-
štinu a kurzy ve spolupráci s jazykovou školou 
Mluvím, s r.o. (pro děti i dospělé).

RODIČE ODPRACOVALI 
TŘI STA HODIN
Paní ředitelka Erbeková si uvědomuje, že 
být úspěšnou školou také vyžaduje nemalé 
finanční náklady. Společně se zřizovatelem
školy Městem Mnichovice usilují o získání 
různých grantů a dotací, které jsou určeny 
na rozvoj školství. Ale také si velmi cení spo-
lupráce s rodiči a s „přáteli školy“. Například 
výtěžek z tradičního Mnichovického kramaření 
každoročně putuje právě do školy. V loňském 
roce se dokonce podařilo díky dobrovolné 
„akci Z“ opravit počítačovou síť v celé škole. 
„Rodiče – informatici a ještě více rodičů ochot-
ných věnovat svůj volný čas a svoji šikovnost 
škole, zformovali skupinu tatínků, kteří se 
chopili vrtaček, kladiv, šroubováků a jiných 
nástrojů a o víkendech ve svém volném čase 
a bez nároku na odměnu pracovali. Celkem 
zde rodiče dobrovolně odpracovali na 300 
pracovních hodin,“ říká paní ředitelka. „Tímto 
způsobem se podařilo připravit podmínky pro 
kompletní předělání datových a elektrických 
sítí, které dokončily odborné firmy.“

RÁDI DO ŠKOLY PŘIJMEME 
DĚTI NA VOZÍČKU
Kostelecká škola vytvořila dobré podmínky 
i pro handikepované děti. Školu v současné 
době navštěvují tři vozíčkáři Adélka, Renda 
a Ondra, které doprovází maminky nebo 
paní asistentka. Děti jsou šťastné, že mohou 
být v „normální“ škole se svými kamarády. 
„Neříkám, že bylo snadné zapojit děti do 
běžného provozu školy, ale zvládli jsme to. 
A jsem ráda, že je tady máme, protože jejich 
zdraví spolužáci se přirozenou cestou učí 
pomáhat, být tolerantní a také si uvědomují, 
že v životě nemusí všechno probíhat hladce,“ 
uvedla paní Lasáková.
Až dosud vozíčkáři využívali pro zpřístupnění 
většiny školních prostor výtah, plošinu 
v přístavbě a bezbariérový vstup do šaten. Díky 
tomu, že škola uspěla v projektu Oranžové 
schody Nadace ČEZ a získala 837 600 Kč, 
mohly být vybudovány další dvě plošiny – do 
1. patra budovy školní jídelny a do suterénu 
přístavby. „Díky tomu se naše škola stala zcela 
bezbariérovou. Ráda bych touto cestou vyzva-
la všechny rodiče, kteří přemýšlejí, jako školu 
bude navštěvovat jejich hendikepované dítě, 
aby se nebáli nás oslovit. Máme volná místa 
a nové školáky vozíčkáře rádi přijmeme“.

Mateřská a základní škola v Mirošovicích 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí

Krásná, nové tělocvička v Mirošovicích

Do školy v Mnichovicích chodili pomáhat 
při budování nové digitální sítě rodiče i děti

prozradila paní ředitelka Mgr. Marie Lejčková. 
„Pravidelné malování proběhlo i na celém prv-
ním stupni. Druhým rokem pokračuje projekt 
Comenius – partnerství škol. V rámci projektu 
pojedou děti z prvního stupně na Slovensko. Uči-
telé odjíždějí na další partnerskou návštěvu, a to 
do Slovinska. V dubnu bude škola hostit děti ze 
dvou partnerských zemí – Slovenska a Slovinska 
a v květnu se v naší škole sejdou pedagogové 
z pěti partnerských zemí k závěrečnému roková-
ní a uzavření celého projektu. Od září vstupuje 
škola také do projektu EU Peníze školám. Peda-
gogové budou tvořit digitální výukové materiály 
a následně je prověřovat ve vlastní výuce, čeká 
je také intenzivní vzdělávání a škola z dotace zís-
ká i řadu nové vyučovací techniky a moderních 
pomůcek. I v novém školním roce bude pokračo-
vat profilace školy – třídy s rozšířenou hudební
výchovou, volitelné předměty s hudební náplní, 
sborový zpěv, od třetí třídy nabídky dalšího cizího 
jazyka, možnost navštěvovat školní kapelu, mož-
nost studia hry na sólové hudební nástroje, práce 
s talentovanými žáky formou projektové výuky.“

Velkým trápením byla 
okna přístavby

Kostelec n. Č. l. – „Jsme školou spádo-
vou, což znamená, že téměř polovička dětí 
k nám dojíždí z okolních jedenácti obcí. V září 
jsme přivítali 589 žáků, z toho 76 prvňáčků,“ 
uvedla paní ředitelka Mgr. Lenka Lasáková.  
„Letošní prázdniny byly pro školu velice důležité 
a podařila se spousta zásadních akcí. Velkým trá-
pením školy byla okna přístavby, která jsou již od 
kolaudace v roce 1993 hygienicky i bezpečnost-
ně nevyhovující. Polovička z nich byla zatlučená, 
netěsnila, v zimě byla v učebnách i kabinetech 
zima a průvan. Po mnoha letech se podařilo zís-
kat finanční prostředky ze středočeského „Fondu
rozvoje obcí a měst“ na jejich výměnu. Vzhledem 
k tomu, že jsme museli čekat na vyjádření památ-
kářů a v rámci výběrového řízení na dodavatele 
dodržet zákonné termíny, byly práce zahájeny až 
koncem srpna. Proto budou práce bohužel pokra-
čovat i během provozu školy.

Během prázdnin se navíc podařilo vyměnit 
vstupní dveře a část oken na budově školní jídelny. 
„Potřeba by sice bylo vyměnit všechna okna na 
budově, ale výše rezervního fondu školy, ze kte-
rého byla akce hrazena, nám zatím větší investici 
nedovoluje,“ vysvětluje paní ředitelka. „V průbě-
hu prázdnin se nám také podařilo uzavřít dohodu 
o odkupu pozemku potřebného pro zbudování 
školního multifunkčního hřiště. Po jeho dokonče-
ní se škola bude moci pochlubit jedinečným are-
álem, kde nebude chybět ani dětské hřiště volně 

Školní byt se změnil ve třídy
Kamenice – Letos poprvé má základní ško-

la 22 tříd a počet žáků se již přehoupl přes 500. 
„Trend zvyšování počtu žáků v naší škole trvá, 
což je dáno především výstavbou nových domů 
v okolí. Méně početné třídy tak už zůstávají pou-
ze v 8. a 9. třídách,“ informuje zastupitelka paní 
Hana Kudrnáčková.  „Škola neřeší jen problémy 
s nedostatečnou kapacitou, ale i se špatným sta-
vem budovy. Je smutné, že po 12 letech dostavby 
a rekonstrukce celého areálu, se objevily velké 
závady v tělocvičně školy. Trápí nás spodní vlh-
kost a zatékání střechy. Dalším oříškem je do-
sluhující kotelna a nevyhovující komíny. V do-
bě, kdy obec vrhá většinu svých investičních 
prostředků do budování vodovodu a kanalizace 
v oblastech Těptína a Ládví, je to značně složité 
řešit. Během letních prázdnin byl ve škole plá-
novaný stavební ruch, protože musela být zave-
dena teplá voda na všechny toalety, což bohužel 
chybělo. Dále obec provedla přestavbu školního 
bytu v nové budově na dvě třídy a kabinet, aby-
chom zvládli rostoucí počet.“ 

„Jednou z mála možností, jak získat v součas-
né době finanční prostředky na zkvalitnění výuky,
je uspět při získávání grantů,“ uvedla ředitel ško-
ly Mgr. Pavlína Tolarová.  „Naší škole se to opět 
podařilo. Grant SPIRÁLA – modernizace výuky 
v krocích – v červnu skončil a my jsme povinni 
dalších pět let aktivity udržet. Celkový objem 
prostředků, který jsme od ledna 2009 vyčerpali, 
byl 4,5 milionu Kč. Od června jsme získali další 
grant – Paprsek z EU peníze školám v hodnotě 
2,3 milionu Kč, který budeme plnit následujících 
30 měsíců. V rámci tohoto grantu bude v naší 
škole působit i asistentka učitele, která bude po-
máhat potřebným žákům přímo v jednotlivých 
vyučovacích hodinách. Další finance, které jsme
získali v červnu 2011, činí téměř 800 000 Kč 
a jde z Fondu primární prevence a rozvoje spor-
tu Středočeského kraje na rekonstrukci povrchu 
školního hřiště. Původně jsme předpokládali, že 
s opravou začneme na konci srpna nebo v září, 
ale administrativa je velmi zdlouhavá a peníze je 
možné čerpat až v listopadu. Proto musíme práce 
odsunout až na jaro 2012.“

Pokračuje projekt  
Comenius – partnerství škol

Říčany - Nový školní rok zahajuje ZŠ Bez-
ručova s 26 třídami a 600 žáky. O děti se bude 
starat 45 pedagogů. Během prázdnin proběhla 
rozsáhlá sanace – odvlhčení přízemí nejstarší 
budovy. „Chodba a třídy jsou suché, v prostorách 
není cítit plíseň a navíc je pěkně vymalováno,“ 
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Osobnosti regionu

Za úspěchem říčanského ragby stojí především 
obrovské nadšení, láska k tomuto sportu a ocho-
ta obětovat svůj volný čas bez nároku na odměnu 
– a to platí od hráčů, trenérů až po funkcionáře 
a věrné fanoušky. V čele RC Mountfield Říčany 
stojí David Frydrych, který sám ragby aktivně 
hrál a v současné době navíc působí i jako vice-
prezident České ragbyové unie. Především díky 
úsilí pana Frydrycha se říčanský klub řadí mezi 
nejlepší v Čechách. Z titulu má samozřejmě ob-
rovskou radost. Spokojený je i s tím, že se poda-
řilo vybudovat velkou základnu mladých hráčů, 
takže říčanské ragby rozhodně „nevymře“.

„Díky cílevědomé práci vedení klubu a obě-
tavosti mnoha trenérů a rodičů se můžeme 
pochlubit početnými žákovskými a juniorskými 
družstvy,“ říká David Frydrych. „Na krásném, 
moderním stadionu trénuje přes dvě stě žáků 
a dětí již od čtyř let. Troufnu si říci, že takovou 
základnu nemá žádný jiný ragbyový klub v Če-
chách. Navíc se nám díky  našim partnerům 
daří udržet relativně nízké příspěvky, které ro-

V amatérských podmínkách už prostor 
na zlepšení není
Ragby má v Říčanech obrovskou tradici, která se píše již od 
roku 1944. Říčanský klub se navíc řadí ke špičce ragbyového 
sportu v Čechách a od roku 1996 získává pravidelně medaile 
v domácím mistrovství. Letos se RC Mountfield Říčany stal po 
pěti letech mistrem republiky. V pořadí je to již šestý titul.

diče platí. A také máme bezesporu jedno z nej-
lepších zázemí v Čechách. Paradoxně mnohé 
profesionální kluby například ve Francii mají 
mnohem horší  šatny, hřiště než my.“

Potěru má říčanské ragby dost a jaká je 
situace v juniorské a seniorské kategorii?

Musím potěšeně konstatovat, že i v těchto 
kategoriích máme dost kvalitních hráčů, a to 
dokonce tolik, že jsme sestavili družstvo B. 
Někteří kluci jsou takoví patrioti, že odmítli na-
bídku hrát jinde v „áčku“ a raději reprezentují 
Říčany za družstvo B. Současná ideální situace, 
kdy máme na střídačce dostatek hráčů, však ne-
vznikla ze dne na den. Je to cílevědomá a hlav-
ně dlouhodobá práce, plody své práce začnete 
sklízet nejdříve po 15 letech. Není to jednodu-
ché udržet v dostatečném počtu všechny věko-
vé kategorie a hlavně udržet mladé kluky, kteří 
v pubertě raději běhají za holkami.

Jednoduchá asi není ani motivace hráčů 
v hlavním mužstvu. Hrají amatérsky bez 

Ahá, v ragby máte 
ty přilby s mřížkou

Kolik hráčů z Říčan se v poslední době 
chytilo v zahraničí a může to klub nějak 
pozvednout?

P. Č. V současné době je venku Mirek Ně-
meček. Ale přínos pro klub přinese, až se vrátí 
a začne předávat zkušenosti v klubu, buď ještě 
jako hráč a nebo jako trenér.  

T. N. Doufejme, že rychle neztratí formu, 
když nebude mít takové podmínky na tréno-
vání.

Do kolika let se dá ragby na úrovni extrali-
gy dělat?

P. Č. To je velice různé. Záleží na kondici 
a také na jakém postu hrajete. Běžné je to tak 
do 35 let, ale není výjimkou  čtyřicetiletý hráč. 

T. N. Donedávna jsme byli hodně „staré“ 
mužstvo. Teď už nám naštěstí dozráli mladí 
kluci, kteří začínají doplňovat naše řady.

Mění se nějak způsob trénování? Pronikají 
i do ragby nové směry?

P. Č. Téměř všechny sporty se zrychlují 
a jsou tvrdší, takže i v ragby se zaměřujeme na 
rychlost, dynamiku.

T. N. Dříve jsme hodně běhali dlouhé tratě 
a trénovali spíše vytrvalost. Dnes se klade dů-
raz na rychlé akce. Také se každý soustředil jen 
na svůj herní post. Nyní se trenéři snaží o co 
největší univerzálnost. I když samozřejmě jsou 
hráči, kteří mají specifické úkoly a zaměřují se 
pouze na ně.

Panují mezi trenéry a hráči dobré vztahy?
P. Č. Teď nás trénují Martin Javůrek a Ton-

da Brabec a vztahy jsou dobré. S Tondou jsme 
spolu hráli za národní tým a dobře se známe, 
přesto má autoritu a co řekne na tréninku, to 
platí. Pak mu třeba v hospodě můžu říct, že 

O ragby si přišli popovídat i držitelé mistrovského titulu 
– hráči Pavel Čamrda a Tomáš Nevický. Oba na vlastní kůži 
zažívají, jak je někdy náročné skloubit rodinu, práci a sport 
a oba mají syny, kteří hrají ragby.

nároku na odměnu, chodí do práce, mají 
rodiny a další povinnosti…

To je velký problém. Kluky ten sport hrozně 
baví, ale každý z nich už má nebo jednou založí 
rodinu, o kterou se musí starat. Je těžké sklou-
bit dohromady tréninky, turnaje, rodinu a za-
městnání. V našem týmu jsou chlapi z různých 
profesí – máme zde kuchaře, policistu, právní-
ka, podnikatele i studenty. Trénují třikrát týdně 
a mnohdy je těžké najít si čas. Naštěstí to jsou 
pořádní chlapi a něco vydrží.

Myslíte, že může úroveň říčanského ragby 
a potažmo národního reprezentačního týmu 
stoupat?

V amatérských podmínkách už mnoho prosto-
ru na zlepšení nemáme a kluci dělají maximum. 
Aby se naši hráči mohli vyrovnat evropské, ne-
řku-li světové špičce, musí se ragby stát profesi-
onálním sportem a kluci musí nabírat zkušenosti 
v zahraničí. Všechno je to ale o penězích a ta-
kové finance zatím nejsme schopni sehnat. Aby 
vše mělo smysl, musí být tok financí zabezpečen 
na několik sezon dopředu. Takový profesionální 
ragbyový tým je podnik s 50-60 zaměstnanci. 

Jaké máte vztahy s ostatními mužstvy v ext-
ralize?

P. Č. Dobré. Přece jenom je česká ragby „malý 
rybník“ a všichni se známe a víme, že řešíme po-
dobné problémy. Klidně jdeme po zápase společ-
ně slavit. 

T. N. S většinou kluků se známe už od malič-
ka, když jsme proti sobě hráli žákovské turnaje.

Funguje „přetahování“ hráčů z klubu do 
klubu?

P. Č. Ani moc ne. Jak už jsme zmínili, my 
máme radost, že můžeme hrát za naše město a že 
jsme dobrá parta. Nalákat nás nemohou ani pení-
ze, protože všechny kluby v Čechách fungují na 

jsem s něčím nesouhlasil. V každém případě 
musí fungovat nějaká rovnováha. Může vás 
seřvat, když něco flákáte, ale zbytečně dusit, 
to ne! Přece jenom to děláme pro radost, ve 
svém volném čase a kdyby nebyla pohoda, 
přestali bychom na tréninky chodit.

A teď chodíte na tréninky rádi?
T. N. Určitě. Je to pro nás relax, na chvilku 

zapomeneme na všechny problémy kolem.

Proč je ragby v Čechách na okraji divác-
kého zájmu?

P. Č. Myslím si, že lidé neznají pravidla, 
a tak netuší, co se na hřišti vlastně děje a ne-
mohou si to na plno vychutnat. A samozřej-
mě si lidi hodně pletou ragby s americkým 
fotbalem. Když někde řeknu, že hraji ragby, 
tak reagují – ahá, to máte ty přilby s mřížkou 
a obrovské chrániče.

Novou sezónu jste zahájili dobře – vyhrá-
li jste nad Vyškovem. Myslíte, že se vám 
podaří obhájit titul?

Pevně v to věříme. Máme dobrý tým a dí-
ky široké základně je z čeho vybírat. 

P. Č. Můj kluk bohužel hrát přestal. Nastala 
klasická situace, že ho tréninky přestaly zají-
mat a raději sedí doma u počítače. Mrzí mě to.

T. N. To můj jedenáctiletý syn se stále drží 
a na tréninky chodí rád.

V říčanském klubu je to asi běžný jev, že 
tátové přivedou k tomuto sportu děti?

P. Č. Jo, to tady funguje dobře. Mě sem také 
přivedl táta. A také je normální, že hráči, kteří 
už nejsou aktivní, jdou trénovat nebo alespoň 
fandí a o klub se dále zajímají.

T. N. To je to kouzlo malého města a vel-
ké tradice. Ragby je v Říčanech zkrátka sport 
číslo jedna.

Někteří čeští hráči se již v zahraničí prosa-
dili…

To ano! Pár našich kluků hraje za profesio-
nální kluby v Anglii a Francii, ale to stále nic 
neřeší. K sestavení reprezentačního týmu na 
světové úrovni to nestačí.    

Nemrzí vás, že české národní mužstvo 
nemělo žádné šance, aby se nominovalo na 
mistrovství světa na Novém Zélandě?

Nad tím nemá cenu přemýšlet. Amatéři se 
zkrátka na takovou úroveň dostat nemohou. Spí-
še mě mrzí, že ragby jako takové stojí na okraji 
zájmu českých sportovní fanoušků. Zatímco ve 
světě  je mistrovství světa na Novém Zélandě 
obrovskou událostí, u nás není sledována tak, 
jak by si zasloužila třetí největší sportovní akce 
planety (po OH a MS ve fotbale).  Naštěstí ří-
čanské ragby má skvělé fanoušky, kteří vědí, že 
je to krásný sport.

Proč máte ragby rád?
Je to chytrá hra tvrdých, férových chlapů, kte-

ré se hraje s úctou k soupeři. Formuje osobnost 
člověka a pro mnohé je to životní filozofie.  

■ V Říčanech je ragby velice oblíbený 
sport a je běžné, že synové přebírají 
tradici po otcích. Výjimkou není ani 
David Frydrych, kterého ke sportu 
přivedl jeho otec Antonín Frydrych. 
Ten v klubu působil jako hráč, 
trenér a nakonec jako předseda. Po 
Antonínu Frydrychovi je pojmenován 
i pohár, který získává vítěz základní 
části Extraligy.
■ Klub v roce 1944 založil vynikající 
hráč Josef Kohout. Nyní se v ragby 
angažuje jeho vnuk.
■ Ragby patří ve světě 
k nejpopulárnějším sportům. 
V sedmičkové podobě se dostalo i do 
programu letní olympiády v Brazílii 
v roce 2016. Česká reprezentace 
se určitě pokusí o kvalifikaci, tak 
budeme držet palce.

amatérské úrovni. Zajistit živobytí může hráčům 
jen zahraniční klub. 

T. N. Také nastanou případy, že nějaké muž-
stvo sestoupí z extraligy a jejich kvalitní hráč ne-
chce hrát v nižší skupině, a tak se může domluvit 
na hostování. 

David Frydrych: Přestupy hráčů Česká ragby-
ová unie dovoluje a protože kluci nejsou smluvně 
vázaní, mohou odejít prakticky ze dne na den. 
Klub ovšem musí za hráče zaplatit částku, která 
je pevně stanovená. Tím se kompenzují náklady, 
které domácí klub vynaložil na výchovu sportov-
ce. Za extraligového hráče se platí 50 000 Kč.

Tomáš Nevický

Antonín Frydrych uprostřed, po jeho levé 
ruce zakladatel ragby v Říčanech Josef 
Kohout a italský trenér F. Ascantini 
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Pavel Čamrda
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Starosti měst a obcí

Za velké slávy za přítomnosti 
ministra dopravy a prezidenta re-
publiky byly v září 2010 otevřeny 
další části Silničního Okruhu Ko-
lem Prahy – SOKP. Úsek 512 vede 
přes území obcí Modletice, Dobře-
jovice, Herink, Jesenice a Vestec. 
Na zprovoznění okruhu netrpělivě 
čekali Pražané a jejich Jižní spoj-
ka, ale také občané okolních obcí, 
přes které tento nový úsek okruhu 
vede. Všichni totiž chápali, že je 
tato komunikace potřebná, a to i ti 
občané, kterým vede kousek od 
jejich domovů a kteří museli sná-
šet obtíže už při samotné výstavbě 
- neustálé uzavírky, objížďky, zne-
čištěné a zničené komunikace od 
těžkých stavebních strojů. Věřili 
slibům investora i projektantů, že 
tato komunikace bude postavena 
podle nejnovějších předpisů, že 
budou provedena veškerá protihlu-
ková opatření a že provoz nebude 
rušit. Bohužel ihned první den pro-
vozu okruhu ukázal pravý opak. 
Hluk obtěžuje místní obyvatele ve 
dne a zejména v noci. Přes různé 
stížnosti občanů na investora jsme 
se od Ředitelství silnic a dálnic 
nedočkali žádné reakce. Výsled-
ky měření hluku, které prováděli, 
tají a nechtějí sdělit výsledky. Na 
požadavky občanů nikdo nereagu-
je, natož aby se učinila jakákoliv 

Modletice jsou malá obec s velkými 
logistickými halami v sousedství. 
Podle starosty Jiřího Olmra, který se 
v Modleticích narodil a funkci zastává 
od roku 2002, to zase taková tragédie není.

opatření. Nadměrný hluk z okruhu 
již rok ničí místní obyvatele. Od 
příslušných odpovědných orgánů 
jako jsou ministerstvo dopravy, 
ministerstvo zdravotnictví, staveb-
ní úřad, jsme se rovněž žádné re-
akce nedočkali. Dotčené obce tak 
musí ze svých rozpočtů platit mě-
ření hluku a bohužel se potvrzuje 
obava, že hluk je na hraničních 
hodnotách a často je vyšší než po-
volují předpisy.

Místo abychom se dočkali 
zjednání nápravy, se stalo to, nad 
čím zůstává rozum stát. Došlo ke 
zvýšení přípustných limitů hluku, 
resp. k úpravě metodiky pro vý-
počet při měření hluku. Fakticky 
to znamená zvýšení dopadající-
ho hluku na obyvatele, a to hned 
dvakrát. V listopadu 2010 pan 

hlavní hygienik totiž nechal upra-
vit metodiku výpočtu tak, že  při 
měření před domem se musí od 
naměřené hodnoty odečíst 3 dB 
za odraz. Následně letos v červnu 
byla nařízením vlády provedena 
změna tak, že povolená odchylka 
v nepřesnosti měření ve výši 2 dB 
se přičte k tíži toho, na koho hluk 
dopadá (doposud to bylo naopak). 
Tyto drobné nenápadné změny 
mají pro obyvatele obrovský vý-
znam a v praxi to znamená, že po-
kud je noční limit hluku stanoven 
na max. 50 dB, tak před domem 
mohou naměřit 55 dB. A vlastně 
je vše v pořádku, protože 3 dB se 
odečtou za odraz a další 2 dB za 
nepřesnost měření. Mohlo by  se 
zdát, že se jedná pouze o 10% 
navýšení. Bohužel to vůbec není 
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Problém 
s hlukem 
nemají 
jen 
Modletice 

pravda a vzhledem k  logaritmic-
ké závislosti se zvýšení hluku o 3 
dB ve skutečnosti projeví zdvojná-
sobením intenzity subjektivně vní-
maného hluku. Pan hlavní hygie-
nik, který má ze své pozice chránit 
zdraví obyvatelstva, ve své důvo-
dové zprávě uvádí, že toto navýše-
ní zasáhne 0,3% obyvatelstva a je 
společensky únosné. Jinými slovy 
to znamená, že více jak 300 tisíc 
obyvatel ČR, kterých se to dotýká 
se hold musí obětovat. 

Lze k tomu jen dodat, že situace 
s hlukem z pražského okruhu je 
neúnosná a nám obyvatelům do-
tčených obcí nezbývá než se dále 
snažit o její zlepšení a bojovat se 
zvůlí mocných.

Ing. Jiří Aron, 
místostarosta obce Modletice

Vnímáte negativně, že vám 
vedle obce vyrostla obrovská 
logistická centra?

Nechci tvrdit, že logistické haly 
jsou ozdobou krajiny, to v žádném 
případě. Ale vývoj obce už byl 
v podstatě předurčen tím, že ležíme 
nedaleko dálnice D1 a společnosti, 
které potřebují skladové prostory, 
samozřejmě vyhledávají místa ved-
le dopravních tepen. To, že existují 
tato logistická centra, za to nemů-
žou Modletice, to je dáno vývojem 
celé naší konzumní společnosti. 
Chceme mít obchody plné zboží, 
pak musíme mít i skladové haly. 
A mým názorem je i to, že tyto 
stavby škodí obci méně, než nere-
gulovaná výstavba bytů. Vznikne 
vám obdobně architektonicky ne-
vábný celek a navíc musíte řešit 
nedostatečnou infrastrukturu, místo 
ve školce a další problémy.  

Má obec z těchto staveb 
nějaký příjem? Prodávaly se 
i obecní pozemky?

Obecních pozemků bylo mini-
mum, ale příjem má obec z daně 
z nemovitostí, a není zanedbatel-
ný. Paradoxně nám haly i pomoh-
ly, protože významně odhlučnily 
provoz z D1.

Spolupracují s vámi firmy
nebo je Modletice nezajímají?

Je to individuální. Přispívají 
hlavně na konkrétní akce, třeba na 
dětský den, ale že bychom dostá-
vali nějaké tučné částky do obecní 
pokladny, tak to ne.

Jaké byly začátky, když jste 
nastoupil do funkce?

Krušné. Asi jako spousta mých 
kolegů, jsem si musel rychle osvo-
jit spoustu povinností, které z toho 
úřadu vyplývají a na povrchu ne-
jsou vidět. Také je mi jasné, že ať 

udělám cokoliv, tak moji nástupci 
budou hledat chyby a že si lidé 
chodí na úřad stěžovat a ne chválit. 
Také jsem si prošel fází od nadšení, 
co všechno uděláme, až po vystříz-
livění, že některé věci jsou zkrátka 
jinak. Musím přiznat, že jsem na 
spoustu věcí změnil názor. 

Můžete být konkrétní?
Nebudu mluvit o chodu úřadu, 

ale spíše o lidech. Mrzí mě, že 
lidi nezajímá, co se v obci děje 
a nejsou ochotní přijít na žádnou 
akci, kde bychom se společně po-
tkali. Konkrétně, když jsme slavili 
670 let od první písemné zmínky 
o Modleticích, tak jsme uspořádali 
velkou akci s pěkným programem 
a dorazilo velmi málo místních 
lidí. Raději byli doma.

V obci ale fungují i aktivní lidé. 
Naštěstí ano. Ale jsou to stále ti 

samí lidé, kteří figurují v různých
spolcích a ještě ke všemu jsou 
u dobrovolných hasičů. Jsou to 
především Alfíci Modletice, kteří 
pořádají nejrůznější akce – napří-
klad dětské dny u nás mají třice-
tiletou tradici a začali je pořádat 
rodiče dětí, kteří akci jako dospělí 
zase „táhnou“ dále. Alfíci také 
organizují dětské tábory a také 
hudební festival Modletické zvo-
nění. Letos proběhl druhý ročník 
a bohužel bylo špatné počasí, tak-
že akce byla značně ztrátová. Ale 
snad se dočkáme i třetího ročníku. 
Také u nás funguje ochotnický 
spolek Divadlo vod studny, který 
pořádá ochotnická představení.  

Podporuje obecní úřad tyto 
aktivity?

Ano. Ale bohužel musím kon-
statovat, že nové složení zastupitel-
stva, které vzniklo po volbách, není 
jednotné. A ve snaze šetřit se někdy 

akce nepodporují tak, jak by si do-
mácí pořadatelé zasloužili. S čímž 
já osobně moc nesouhlasím. 

Jaké máte zkušenosti s výbě-
rovými řízeními? Spousta obcí 
se „spálila“, když vybrala nej-
levnější firmu, která ale potom
odvedla nekvalitní práci?

S tímto problémem jsme se se-
tkali i u nás. Ve školce jsme potře-
bovali vyměnit podlahovou kryti-
nu. Nabídky se pohybovaly do sta 
tisíc korun. Zastupitelstvo schváli-
lo nejlevnější firmu a začínají pro-
blémy. Na podlaze a stěnách, které 
byly firmou opraveny se začínají
projevovat závady. Plyne pro nás 
z toho poučení pro příště, že refe-
rence na práci, kterou firma odvá-
dí, je stejně důležitá jako cena.

Jaké větší investiční akce 
Modletice čekají? 

Chystáme modernizaci čistír-
ny odpadních vod a zvětšení její 
kapacity. Veškerou dokumentaci 
a stavební povolení máme připra-
vené a každým dnem čekáme na 
vyhlášení dotačního titulu, aby-
chom se pokusili získat dotaci ze 
Státního zemědělského intervenč-
ního fondu. Jinak Modletice jsou 
kompletně odkanalizovány, trápí 
nás jen areály bývalých družstev-
ních staveb, kde nyní sídlí firmy. Ty
na kanalizaci napojené nejsou a po 
rozšířením ČOV by se to mohlo 
změnit. Doufáme, že se nám podaří 
vyjednat, aby se dotčené podnika-
telské subjekty finančně podílely
na připojení k čističce. Příspěvek 
na infrastrukturu očekáváme i od 
majitelů stavebních pozemků, kde 
má vyrůst další zástavba asi pade-
sáti rodinných domů. 

Také bychom chtěli vyčistit 
místní rybník, i v tomto případě 
jsme žádali o dotaci, ale neuspěli 

jsme. U rybníka je velký problém 
s výpustí, kterou v sedmdesátých 
letech postavili výše, takže voda 
nemůže odtékat. Vyčištění ryb-
níka bychom proto museli spojit 
i opravou hráze, stavidla a s další-
mi pracemi.

Zmínil jste, že v obci vyrostou 
nové rodinné domy. Na území 
obce se zatím příliš nestavělo…

Ne. Ale vyrostly nám zde tři tří-
patrové bytové domy, kde řešíme 
problém s parkováním. Musím při-
znat, že jsme to tenkrát nedomys-
leli a schválili developerské firmě
tento projekt, který počítal s jedním 
parkovacím místem. Bohužel dnes 
je běžné, že rodina vlastní auta dvě. 
Majitelé těchto bytů proto parkují 
všude možně a očekávají, že obec 
tento problém vyřeší a na vlastní 
náklady zřídí další parkovací místa. 
Je nám líto, ale to my nejsme po-
vinní dělat a navíc ti lidé si jasně 
kupovali bytovou jednotku s jed-
ním parkovacím místem. 

Jak jsou na tom Modletice 
s kapacitou školky?

Pro místní děti je kapacita dosta-
tečná, bohužel už nemůžeme vyho-
vět rodičům z okolních obcí, jako 
tomu bylo v minulosti. Školní děti 
dojíždějí do Průhonic, Čestlic nebo 
do Říčan – s těmito obcemi máme 
podepsanou smlouvu o spádovosti. 
Ale už teď je jasné, že za pár let bu-
dou mít tyto školy problémy umís-
tit vlastní žáky, natož přespolní.

Jste ještě členy mikroregionu 
Ladův kraj?

Požádali jsme o vystoupení 
z tohoto svazku obcí, protože to 
pro nás nemá žádný přínos. Nemá 
to ani moc logiku, protože kocou-
rek Mikeš do Modletic rozhodně 
nezavítal. 

Netvrdím, že 
logistické haly jsou 
ozdobou krajiny
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Život v kraji

Kostelec n. Č. l. – Ačkoliv před-
pověď počasí hlásila na neděli trvalý 
déšť, pohádkové postavy ze „Straši-
delného lesa“ oblohu začarovaly 
a na malé návštěvníky nespadla 
skoro ani kapka. „Na start soutěžní 
trasy, která vedla lesoparkem býva-
lého Sanatoria, přišlo zhruba 140 
malých odvážlivců,“ napsala nám 
Hana Mondscheinová. „Členové 
a dobrovolníci z RC Kolečko pro 
ně připravili celkem 11 stanovišť, 
kde čekaly rozmanité pohádkové, 
strašidelné či lesní bytosti. U nich 
soutěžící plnili úkoly, za které do-
stávali razítka do svých pasů. A tak 
si vyzkoušeli například slalom 
mezi houbami u hříbkového skřít-
ka, hod na cíl u vodníka a ohnivého 
muže, pomohli čarodějnici posbírat 

Ve Strašidelném lese se nikdo nebál
kamínky z její rozbité křišťálové 
koule, skládali origami, třídili před-
měty, stříleli z luku či poznávali na 
obrázcích zvířátka. V cíli byly pro 
všechny připraveny pěkné ceny, 
občerstvení, opékání buřtíků, a také 
si každý mohl vytvořit originální 
skřítkovskou čepičku a prohlédnout 
si hasičský vůz. Celá akce se oprav-
du vydařila a pořadatel akce Rodi-
čovské centrum Kolečko velice 
děkuje všem dobrovolníkům, pod-
porovatelům a sponzorům – město 
Kostelec n.Č.l., MAS Podlipansko, 
Středočeský kraj, Besip, Alima, Pa-
pírnictví Babeta Uhlířová, masna 
Zeman, Efes, manželé Kubelkovi 
a rodina Kamínkova, PČR, SDH 
Kostelec nad Černými lesy, BC. 
Kateřina Vacková a další.“

Kostelec n. Č. l. – Na tradiční, 
v pořadí již osmé Vykulení v Kos-
teleckém pivovaru dorazil rekordní 
počet návštěvníků a celý areál pras-
kal ve švech. Aby ne! Lidé mohli 
ochutnat originální piva od čtyřiceti 
výrobců, k tomu si dát dobrotu. 

Už jste ochutnali kamenné pivo?
„Malé pivovary jsou nosite-

lé tradice. Zachovávají klasické 
technologické postupy a vycházejí 
z originálních starých a místních 
postupů. Díky tomu, že nevaří pivo 
ve velkém a jeho přípravě mohou 
věnovat dostatečnou péči, můžeme 

si vychutnávat různé chutě. Nemu-
síme být odkázaní na to, že pivo 
chutná stejně v Krkonoších jako na 
Šumavě,“ vysvětluje jeden z majite-
lů pivovaru Milan Starec. „Za zmín-
ku určitě stojí i to, že majitelé ma-
lých pivovarů v podstatné většině 
obnovují staré objekty, zachraňují 
pro budoucnost vzácné industriální 
stavby. To je i naše poslání a ná-

Odvážlivci 
se mohli 
rozhlédnout 
po kraji 
z pivovar-
nického 
komína

mo na ohni. V ohni se tedy rozpá-
lily kameny a vhazovaly do nádob. 
Sladina se ohřála na potřebnou tep-
lotu a její přímý styk s povrchem 
žhavého kamene způsoboval řadu 
chemických reakcí. Steinbier tak 
získal velice specifickou chuť. Slad 
je tvořen hlavně cukry, a tak dochá-
zelo hlavně ke karamelizaci, která 
má zásadní podíl na granátové bar-
vě, kouřovém až praženém aroma 
a lehce nasládlé chuti připomínající 
právě slad,“ vypráví jeden z tvůrců 
kamenného piva Petr Buriánek.

K pivu se podávali pochutiny 
jako například bramboráky, mlá-
tové placky, sladké pivní pečivo, 
pivásky, utopenci, nakládané sýry, 
buřty na černém pivě, pivní zava-
řenina a samozřejmě nejrůznější 
grilované maso. 

vštěvníci si u nás v muzeu mohou 
prohlédnout zajímavou expozici vě-
nované pivovarnické technologii.“ 

Letos byla mohli návštěvníci 
ochutnat i ukázkovou várku Čer-
nokosteleckého ležáku, první zá-
jemci si ho mohli odnést domů 
i v lahvích. Za největší raritu je ale 
možné považovat várku kamenné-
ho piva. „Kamenné pivo, také se 
mu říká Steinbier, je vlastně jedna 
z nejstarších technologií vaření. 
Vznikla ještě v časech, kdy se pivo 
vařilo v dřevěných nádobách, a ty 
se pochopitelně nedají ohřívat pří-

Připraven byl bohatý 
doprovodný program 
– děti si mohly 
vyzkoušet práci na 
hrnčířském kruhu

Mnichovice – Letošního 8. roč-
níku turistického pochodu „Po sto-
pách kocoura Mikeše“ se zúčastnil 
rekordní počet účastníků – přišlo 
1829 lidí. 

„Těší nás, že je akce tak oblíbe-
ná a zájem neustále roste. O dob-
ré úrovni této akce svědčí i fakt, 
že byl pochod zaregistrován jako 
mezinárodní s označením IVV,“ 
uvedla tajemnice MěÚ Mnichovi-
ce Miroslava Vojtíšková. 

Start pochodu byl v Turistickém 
informačním centru Mnichovice 
a po zaregistrování si každý mohl 
vybrat trasu, kterou se vydá. Mezi 
nejoblíbenější patřily ty nejkratší, 
které hravě zvládly i děti. Tra-
sa Mikešova měří 9 km a vedla 
z Mnichovic do Hrusic a zpátky, 
osmnáctikilometrová Trasa Bo-
bešova pokračovala z Hrusic na 
Ondřejov, Třemblaty a zpět. Díky 
dobré organizaci se ani při tak 
velkém počtu účastníků nikde ne-

Kocour Mikeš 
a Mařenka Kudláčková 
rozdávali koláče

tvořily fronty. Na startu každé dítě 
obdrželo hračku a pejsci pamlsky 
(přišlo jich 260). Účastníky pocho-
du vyprovodily na cestu pohádko-
vé postavičky z knihy Josefa Lady 
– kocour Mikeš a Mařenka Kud-
láčková, od kterých každý dostal 

O plyšové kocourky Mikeše 
byla velká tlačenice.

výbornou domácí buchtu a koláče 
na cestu. Během cesty na všechny 
čekaly zábavné úkoly, pohádkové 
postavy a různé doprovodné akce 
a občerstvení zdarma.

Pochod pořádalo Město Mni-
chovice ve spolupráci s obcemi 

Hrusice, Mirošovice, Senohraby, 
Ondřejov , Základní školou T. G. 
Masaryka v Mnichovicích,, Spor-
tovním areálem Šibeniční vrch, 
Astronomickým ústavem AVČR 
Ondřejov a KČT Říčany.

Mařenka Kudláčková 
rozdávala koláčky

Pochodu se zúčastnilo 1829 lidí

Připravujeme pro vás novou 
pobočku ČSOB v Říčanech
v areálu OC Lihovar.
Otevíráme v listopadu 2011.

V Říčanech otevíráme
       v listopadu 2011
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Mnichovice – Na místním fot-
balovém hřišti se uskutečnil již 
šestý ročník hudebního festivalu 
Mnichovické rockování. Bohužel, 
ten den lilo jako z konve a návštěv-
nost byla mizerná, což samozřejmě 
neudělalo radost pořadateli panu 
Hejnému. „Letos to byl fakt velký 
pech. V pátek tropy a 35°C, v sobo-
tu teploty o 20 stupňů nižší a navíc 
silný déšť. V neděli už zase bylo 
hezky,“ povzdechl si Miloš Hejný. 
„Kdo však přišel,  rozhodně neli-
toval. Všech osm kapel hrálo na 
plný plyn - THE SNUFF, RUBIA-
NO, DEKOLT, ANNA K a BAND, 
RATTLE BUCKET, THE CELL, 
MATAHARI a SEVEN. Největší 
ohlas měly posledně jmenované 
kapely. Jejich tvrdá rocková muzika 
vtáhla do kotle pod pódiem nejvíce 
lidí a to nás dovedlo k přesvědčení, 
fanoušci rocku jsou pro nás ti praví.

Při nedělním úklidu areálu nám 
nebylo do smíchu a byl jsem pře-
svědčen, že další ročník už pořádat 
nebudu. Pořádný spánek, velká pod-

Jeden 
neúspěch 
nás 
na kolena 
nedostane

pora těch nejbližších a příspěvky 
v internetové diskuzi, mailech, sms 
zprávách a telefonátech nám však 
dodaly sílu pro rozhodnutí, že tenhle 
jeden neúspěch nás nemůže dostat 
na kolena. Těch šest let života spoje-
ných s poznáním spousty fajnových 
lidí pohybujících se kolem téhle 
muziky se prostě nedá jen tak leh-
ce hodit za hlavu. Takže i díky vám 
všem potáhneme tuhle těžkou káru 
jménem ROCKOVÁNÍ dál,“ slibuje 
pan Hejný a velké poděkování ad-
resuje všem, co se aktivně podíleli 
na přípravě a průběhu letošního šes-
tého ročníku. Tedy všem kapelám, 
zvukařům a osvětlovačům, technic-
kému týmu, pořadatelskému týmu, 
kamarádům a  především statečným 
a pohodovým divákům. 

nedostane

pora těch nejbližších a příspěvky 

MŠ pro 32 dětí

Logopedie 
i otužování

Petříkov – Nově otevřená MŠ Pastelka bude mít kapacitu 52 
míst a děti budou rozděleny do dvou tříd. Moderně zařízená budo-
va nabízí veškerý komfort, včetně nové jídelny a výdejny, učebny 
pro volnočasové kroužky a atraktivního architektonického řešení 
třídy v prvním podlaží. Minischodiště na balkón a podpěrné trámy 
střechy imitují variantu dětského hlediště a jeviště pro dramatické 
programy. Na zahradě mají děti k dispozici pergolu, zahradní toa-
letu a také umělý sáňkovací svah.

„Celodenní program školky bude doplněn volnočasovými krouž-
ky – angličtina, keramika, flétna, výtvarná tvoření a další. Samo-
zřejmostí bude zvýšený důraz na předškolní přípravu dětí, zvýšená 
pozornost v péči o zdravé zoubky, správné držení těla, prevenci plo-
chých nožiček, dále pak ranní zdravotní filtr, logopedický screening 
a intervence, otužování, pobyty s dětmi venku za téměř každého po-
časí, pobyty ozdravné mimo Petříkov, a nejrůznější výlety a kulturní 
akce,“ sdělila nám ředitelka školky PhDr. Gabriela Strýčková.

Na jaře zahájila v Říčanech svůj 
provoz „nová“ mateřská škola 
Smíškov. Označení nová není zcela 
přesné. Nová v Říčanech, přesto již 
s dlouholetou tradicí. Stejná mateř-
ská škola již 3 roky úspěšně funguje 
v Klánovicích. Svým rodinným pro-
středím usnadňuje dětem přechod 
z domácího prostředí do dětského 
kolektivu. Školka Smíškov vám na-
bízí profesionalitu a vysokoškolsky 
vzdělané pedagogy, menší kolektiv 
dětí s individuální péčí, odborně 
vedená logopedie – zdarma, přípra-
va budoucích školáků + pracovní 
materiály – zdarma, široká nabídka 
zájmových kroužků a aktivit (i pro 
neškolkové děti): keramika, vaření 

 Proč si vybrat 
školku Smíškov?

pro děti, plavání, flétna, cvičení na 
fittbolech, zumba a další), tematic-
ké výlety a exkurze, narozeninové 
oslavy pro každé dítě s dárkem, te-
matické programy: pečení, přespá-
vání ve školce přes noc, maškarní 
karnevaly, čarodějnice s opékáním, 
sportovní i vědomostní olympiády, 
slavnostní rozloučení s předškoláky 
a pasování na školáky pod vedením 
Inky Rybářové, zahradní slavnost 
na konci školního roku. Pro děti je 
připraveno útulné domácí prostředí, 
velká školní zahrada se vzrostlými 
stromy (blízká vzdálenost do říčan-
ského lesa a k Jurečku).

Těšíme se na vás ve Smíškově, 
ředitelka Mgr. Petra Venclů

■ celoroční provoz, včetně prázdnin
■ možnost nárazového hlídání a bohatého programu pro děti 
od 2,5 let v Rodinném centru Smíšek
■ navštivte tvořivé středy od 9 do 12 hod. i pro „nesmíškovské děti“
■ Více informací naleznete na www.smiskov.cz, tel.: 608 817 000.

Sulice-Želivec – MŠ Sluníčko s kapacitou 112 dětí byla dokon-
čena v červnu 2011 a slavnostně otevřena 1. září. Moderní budovy 
jsou klimatizovány jednotkami s inversním provozem (umí topit 
i chladit) vše za pomoci tepelných čerpadel. Nechybí ani podla-
hového vytápění. Školka je naprosto bezbariérová. Stravu do-
váží specializovaná firma z Říčan (vše pod dohledem certifikace 
H.A.C.C.P.). Výstavbou MŠ bylo vytvořeno 15 pracovních míst. 
Personál školky je na vysoké profesionální úrovni pod vedením ře-
ditelky paní Václavy Kunické. Hektarové zahrada je koncipována 
jako dopravní hřiště.  S pomocí mnoha sponzorů je školka vybave-
na velkým počtem hraček vč. dopravních značek.

Nejmodernější 
školka „na okrese“

Tehovec – Během prázdnin 
finišovala rekonstrukce budovy 
místního pohostinství včetně 
sálu. Objekt se stal  Multi-
funkční domem obce Tehovec“. 
V rámci této rekonstrukce 
vznikly ve 2. nadzemním pod-
laží prostory pro novou ma-
teřskou školu s kapacitou pro 
32 dětí. Stavební práce byly za-
hájeny v září 2010 a ukončeny 
v červenci 2011. Na začátku 

školního roku  se uskutečnilo 
slavnostní otevření mateřské ško-
ly spojené se dnem otevřených 
dveří. „Ve zrenovovaném sále 
multifunkčního domu vonícího 
novotou bylo pro návštěvníky 
připraveno malé občerstvení 
a prezentace fotografií z průběhu 
celé výstavby,“ uvedl místosta-
rosta Tehovce JUDr. Pavel Tůma. 
Akce byla financována z pro-
středků EU, ČR a obce Tehovec.

Pohádkový les 
Daleška

Velké Popovice – V lese Daleš-
ce si daly dostaveníčko pohádkové 
bytosti, aby pro děti připravily hez-
ké odpoledne. „Na cestu tradičním 
Pohádkovým lesem přišlo celkem 
88 dětí s rodiči. Hned na startu 
u Klášterního rybníka byly připra-
vené dvě písařky, které každé dítko 
zapsaly do čarodějné knihy,“ pro-
zradila Eva Schejbalová. „Po cestě 
musely děti plnit různé úkoly a za 
odměnu na konci získaly sladký 
poklad. Vážíme si všech, kteří akci 
věnovali svůj volný čas.“

Život v kraji

Žántí z Matahari 
dokázala zvednout 
náladu zmoklým divákům

Statečné publikum



■ Olivovna je dobře vybavena pro školení 
zdravotníků a lékařů. Několik desítek lékařů se 
sešlo v sobotu 17. září. Kurz neodkladné před-
nemocniční péče potřebují lékaři přesto, že by-
chom k nim bez přemýšlení vždycky vzhlíželi 
jako k záchraně. Stačil by bílý plášť... Ten sice 
v léčebně chyběl, ale téměř šedesát lékařů růz-
ného zaměření prokázalo patřičnou šikovnost 
i bez něj. Učili se 
nastartovat srdíčko 
třeba na chodníku, 
zopakovali zajištění 
dýchacích cest a re-
suscitaci. Trénovali 
to na dětských mode-
lech i na dospělých.
■ Rozšiřujeme nabídku pro děti z léčebny, ale 
také pro dětské pacienty z Říčan a okolí: Od 
1. 11. 2011 otevíráme revmatologickou am-
bulanci pod vedením MUDr. Dany Němcové, 
známé z fakultní kliniky dětského a dorostové-
ho lékařství v Praze na Karlově. Rehabilitační 
specialistkou je po boku lékařky paní Markéta 
Vránová. Objednat se můžete již od října, a to 
každé úterý od 15.00 do 16.00 hodin na tele-
fonním čísle +420 323 619 166, na lince bude 
sestra Stanislava Šebková. Do lékařského týmu 
MUDr. Petra Koťátka přišla v září význam-
ná posila: MUDr. Jan Šulc – dětský kardiolog 
a pneumolog patří k evropské špičce ve vyšet-
řovacích metodách plicních funkcí.
■ Charitativní koncert v Olivovně nabídl v zá-
ří snímek z podmanivého babího léta. Hosty 
v kapli léčebny byli 11. září paní Jitka Vrbová 
a na kytaru hrál Standa Chmelík. Zralé víno. 
Záměrně se vyhnuli hudebnímu byznysu, zpí-
vají a hrají z lásky k muzice a posluchačům. 
Velice vstřícné a laskavé prostředí vytvořil pod-
manivý hlas a jisté prsty ve strunách, přidala se 
témata písniček od Sázavy i procítěných blues.
■ Říjnový koncert akustického folku bude 
v podání skupiny Epy de Mye. Tři muzikanti, 
učitelé a dobří řemeslníci a zdraví provokatéři... 
Tak se dají charakterizovat folkoví muzikanti. 
Nepřivezou nám žádnou epidemii choroby, 
ale naopak poskytnou vakcíny proti hlouposti. 
V roce 2009 získali pozornost klipem, který 
tvrdí, že „opustíme vzory, nebudeme tleskat 
ze zvyku a nebudeme žít ze zadání...“ To bude 
večer 16. 10. 2011 zase v 17:00 hodin. Malé po-
hoštění je samozřejmostí.
Sledujte naše webové stránky a facebookový 
profil, na který se dostanete rovnou z www.oli-
vovna.cz
■ Jedete na návštěvu a chcete přivézt něco z Ří-
čan? Olivova dětská léčebna má svoje lázeňské 
oplatky s různými náplněmi, a můžete je koupit 
na recepci v Olivovně. Dobrou chuť!

MAS Říčansko
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Zamyšlení

ZPRÁVY 
Z OLIVOVNY

Rouhači
Ani jistoty nejsou pojištěny dokonale

Píšete mi, že panikařím a dělám zmatek. 
Vidím svět černě... Máte na to právo. Já se 
ale ještě jednou pokusím vysvětlit, proč si 
myslím, že je dobře věnovat pozornost ži-
votu a podstatným hodnotám, jako je lás-
ka, pravda, právo, spravedlnost, víra. Jsem 
přesvědčen, že spoléhání na samočinnost 
světa se vymstí. Udělám to příběhem: Sešli 
se lékaři na kurz, kde se učili zachovat zá-
kladní životní funkce. Když vám ty funkce 
nečekaně selžou třeba na chodníku, nestačí 
dobrý duch v bílém plášti. I hotoví a zkuše-
ní lékaři se musí takové věci učit. A kdo je 
moudrý, učí se zas a zas. Lektoři měli s se-
bou i přístroje a jeden z nich známe z filmů, 
ve kterých se nahazuje srdíčko elektrickým 
rázem. Záchranář přiloží dvě elektrody a tě-
lo sebou hodí... V našem přístroji na kurzu 
byla však náhlá závada: nedobíjel. Po chvíli 
hledání jsme zjistili, že se zřejmě po cestě 
z Olomouce vytřásl uzávěr od pojistky a ta 
vypadla. Jako údržbář – amatér jsem jel pro 
novou. Napadlo mne, že ani jistoty nejsou 
pojištěny dokonale. Může chybět pojistka, 
někdo nezkontroluje přístroj, chybí náhrad-

Daniel Kvasnička, 
farář

ní pojistka či víčko. A je ještě deset dalších 
možností, aby se věci nepovedly.

Víra není zabedněná lenost, která nepodni-
ká, nehlídá a nenabíjí... Víra je pečlivá práce, 
důsledná makačka, pečlivé počítání a důsledná 
kontrola. A k tomu všemu jistota, že ač mám 
pod palcem všechno, přesto potřebuji víc: Ně-
koho, kdo dovede zkontrolovat úplně vše.

Rouhači nejsou žádní pekelníci. To je par-
ta lidí s dotazy, které na první poslech zní až 
rouhavě nebo nevhodně. Sami se tedy titu-
lují jako nevěřící a neinformovaní a někteří 
až protináboženští, či krátce třeba Rouhači. 
Skupin je více, například v Olivovně, každý 
čtvrtek v 19:00 v MAS Říčansko.

Bavíme se o všem, co návštěvníky zajímá 
a trápí. Zavolejte si (604 947 739) a přijď-
te. Dodávám už jen tradiční závěr: „Pište, 

pokud chcete na 
daniel@rouhaci.cz

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

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

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

Olivova 224/82, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881, 
mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

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

Lékařský seminář 
neodkladné péče

Říčany – Společnost Waterair 
v těsné spolupráci se Zápražím 
a MAS Říčansko uspořádala přátel-
ské setkání podnikatelů, zástupců 
obcí, neziskových organizací a dal-
ších osobností z našeho kraje. Po-
zvání přijalo přes 50 hostů. Příjemná 
akce se uskutečnila na zahradě firmy 
Waterair – prodejce luxusních  ba-
zénů. K poslechu skvěle hrálo trio 
Jiřího Holoubka, který celou akci 
také moderoval. O příjemné zpestře-
ní se postaralo kadeřnictví Fantazie 
Wella z Mukařova, které uspořádalo 
stylingovou přehlídku trendů dám-
ských i pánských účesů na rok 2012. 
Degustaci vín z vinařství Němčičky 
zajistil obchůdek Pohodička z Lou-
ňovic a samozřejmě nechyběly ani 
nejrůznější grilované dobroty. Všich-
ni zájemci se mohli projet v testova-
cích vozech Opel a Peugeot. „Cílem 
této neformální akce bylo setkání 
lidí, kteří v kraji aktivně působí 
a mají zájem spolupracovat, navázat 
kontakty nebo se jenom pozdravit 
s přáteli a popovídat si,“ řekl jednatel 
časopisu Zápraží Hynek Kašpar.

Více fotek a informací ve fotose-
riálu na stránkách MAS a Zápraží

Setkání podnikatelů,
zástupců obcí a neziskovek

Celá akce se nesla 
v pohodové atmosféře.

Na závěr se všichni 
těšili na tombolu

Strategický plán Leader pomáhá 
obcím na Říčansku kvést

DEN 
BEZ AUT

Město Říčany se opět zapojilo 
do celoevropské akce „Evropský 
den bez aut“. Kampaň pro obča-
ny měst a obcí, má za cíl upozor-
nit na problémy se stále narůs-
tající automobilovou dopravou, 
a zároveň nabídnout možnosti 
a výhody alternativních druhů 
dopravy. V mnohých evropských 
městech už dnes můžeme vidět, 
že prostor v ulicích patří nejen 
autům, ale také chodcům, cyk-
listům a veřejné dopravě. MAS 
Říčansko pomohlo při doprovod-
ném programu letošního roční-
ku, který pořádalo Ekocentrum 
Říčany.

SENÁTOR 
KAREL ŠEBEK 
NA NÁVŠTĚVĚ 
V MAS

V pondělí 5. září navštívil na pozvání 
MAS náš region senátor Ing. Karel Šebek. 
Zajímal se o fungování MASky, o obce 
i neziskovky na Říčansku a o problémy 
a potřeby, se kterými se potýkáme. Byly 
mu  prezentovány především výsledky 
diskuzního setkání starostů obcí s řediteli 
škol a problém nedostatečné budoucí ka-
pacity. Pan senátor přislíbil v této kauze 
svou aktivní pomoc.

Začíná podzim a příroda se krášlí bar-
vami. I obce na Říčansku se mění…místo 
oprýskaných kolotočů se objevují nová ba-
revná a bezpečná hřiště, návsi zdobí opra-
vené zvoničky a chodníky, náš region pro-
tkávají pěší stezky, otevřelo se muzeum, 
opravují se chátrající budovy…A v tom už 
čtvrtým rokem pomáhají dotace z Leaderu 
Místní akční skupiny Říčansko. 

Strategický plán Leader je dokument na ob-
dobí 2007 – 2013, společně vytvořený starosty 
obcí, neziskovkami a místními lidmi, díky kte-
rému dotace na Říčansko plynou. Od začátku 
období je to přes 39 milionů korun. Výzvy 
MAS Říčansko se těší obrovskému zájmu; dal-
ší výzva bude vyhlášena opět na jaře 2012. Již 
teď ale můžete své záměry konzultovat, pomo-
ci vám MAS umí i s jinými dotačními tituly.
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Život v kraji

Babice – Sportovní klub Babice 
uspořádal první ročník běžeckého 
závodu Babický Trail 1/4 maratón 
a dopadl výborně. „Do hlavního 
závodu se přihlásilo na devadesát 
běžců, což je úžasný počet, vzhle-
dem k tomu, že jde o první ročník 
a že bylo září docela nabité nej-
různějšími běžeckými závody,“ 
uvedl hlavní pořadatel David Vole-
nec. „Závodu dominoval říčanský 
Honza Havlíček závodící za ASK 
Slavia Praha. Vidět ho běžet, to 
byl opravdu zážitek a svým časem 
35:38 minut položil laťku hodně 
vysoko. Mezi ženami urvala vítěz-
ství Radka Sýkorová v čase 47:13 
minut. Ujala se i kategorie „Nej-
lepší čas s knírem“ – zde zvítězil 
Michael Dobiáš s časem 40:06. 
Gratulujeme a uvidíme, zda mu 
vydrží forma i knír do příští-
ho ročníku. Jediné co nás 
mrzí, je organizačně ne 
moc dobře zvládnutý 
běh předškoláků. Sli-
bujeme, že se příště po-
lepšíme. Děkuji všem 
za pomoc a běhejte,“ 
dodal David Volenec.

Součástí akce byla 
sbírka pro Výbor dobré 
vůle Nadaci Olgy 
Havlové. Vybralo se 
celkem 5 840 Kč.

NEJLEPŠÍ ČAS S KNÍREM

Kunice –  Na zámku Berchtold 
se uskutečnil již čtvrtý ročník sou-
těže a výstavy veteránů. Soutěže 
probíhaly v kategoriích automobil 
a motocykl do roku 1945 a od roku 
1946 a závodilo se v těchto disciplí-
nách – přejezd kolem přes prkno, 
couvání ke kůlu, přesnost průjezdu 
brankou, odhad šroubků, poznávání 
části automobilu po hmatu. Nejzají-
mavějším bodem celého programu 
byla „spanilá jízda“, kterou absol-
vovali všichni účastníci z Kunic do 
Všeším a zpět. Výstavu navštívilo 
více než 400 návštěvníků. „Všem 
návštěvníkům děkujeme, vítězům 
blahopřejeme a těšíme se na příští 
ročník v červnu 2012,“ uvedla Lu-
cie Růžičková.

Program na říjen: 4. 10. od 10 hod. 
– Divadélko Pruhované panenky 
s dílničkou – pro MŠ a ZŠ + veřej-

Odhad šroubků a poznávání 
po hmatu

nost; 8. 10. od 10 hod. MINITENIS 
– tenisový turnaj pro děti od 6-7 let; 
15. 10. od 10 hod. BABYTENIS – te-
nisový turnaj pro děti od 7-8 let; 16. 
10. od 9.30 hod. TURNAJ ve stol-
ním tenise pro neregistrované hráče; 
18. 10. od 10 hod. BUBNOVÁNÍ – 
pro MŠ a ZŠ + veřejnost; 22. 10. od 
10 hod. TENISOVÝ TURNAJ 
– čtyřhry pro neregistrované hráče; 
26. 10. od 14 hod. Představení ŠER-
MU ze skupiny LARS – pro MŠ 

a ZŠ + veřejnost; 29. 10. od 16 do 
20 hod. HALLOWEEN – lampió-
nový průvod strašidelným parkem 
– strašidelné masky a lampionky 
s sebou.

Kapr 85 cm
Babice – U místního rybníka 
se konal již pátý ročník soutěže 
Kapr Cup. Jako již tradičně se 
soutěžilo o největší kus a o cel-
kovou délku chycených ryb, 
které se vracely zpátky do vody. 
„Letošní závody se velmi poved-
ly a mezi stálicemi jsme mohli 
vidět i nové tváře,“ prozradila 
spolupořadatelka Hana Hušo-
vá. „Díky krásnému počasí se 
přišla podívat i spousta diváků, 
kteří přispěli k prima atmosféře. 
Vítězem letošní soutěže se stal 
Daniel Pešout, který obhájil své 
loňské vítězství a mohl si tak 
doma ponechat putovní pohár. 
Celková délka chycených ryb 
činila 979 cm. Nejdelšího kap-
ra z rybníka vytáhl Petr Kešner 
– měřil 85 cm.“

Vraťte nám 
kameny
Krámské – Podél cesty do 
Krámských se nacházel histo-
rický a estetický unikát – velké 
kameny, přesněji řečeno „bal-
vany“, které dotvářely maleb-
nost tohoto místa, nejen při po-
hledu do údolí, možná i stovky 
let. Vše se změnilo, když se 
kdosi rozhodl, že tyto balvany 
použije na „okrášlení“ svého 
soukromého pozemku. Některé 
kameny byly srdeční záležitostí 
především pro ty, kteří zde žijí 
od dětství, kteří si na nich hrá-
li, sedali a sbírali kolem nich 
houby. Mnohé kameny byly 
odvaleny od velkých stromů 
a při jejich „dolování“ došlo 
i k poškození kmenů a polámá-
ní keřů. Tyto kameny vůbec ne-
vadily sečení krajnic a vyhýbá-
ní vozidel. Je mnoho obyvatel, 
a nejen v osadě Krámské, kteří 
mají cit pro estetiku, historické 
sounáležitosti a skutečné hod-
noty krajiny, které tento necit-
livý zásah do přírody velmi po-
bouřil. Je snad takové chování 
v „Přírodním parku Velkopo-
povicko“ slučitelné s „dobrými 
sousedskými vztahy“ a v sou-
ladu s ochranou přírody? Po-
kud někdo touží mít vlastní 
pozemky okrášleny velkými 
kameny, je snad vhodnější si je 
řádně koupit, než je získávat za 
cenu ničení krajiny a zraňování 
historického a estetického cítě-
ní sousedů. (Jan Peršl)

Svatbín – Již po osmé se v této 
krásné osadě u Kostelce n. Č. l. 
konal závod kol Svatbínský Cyk-
lovidlák. Na start se postavilo přes 
sedmdesát závodníků – od mami-
nek s kočárky, dětí na odstrkova-
dlech, až po žáky, juniory a ne-
chyběla ani kategorie ženy, muži 
a elite. „Máme radost, že akce je 
oblíbená a jezdí k nám cyklisté 
ze široka daleka,“ prozradil jeden 
z organizátorů Ladislav Šmejkal. 
„Do příprav se opět 
zapojila téměř celá 
vesnice – někdo se 
postaral o organi-
zaci, vytiskl star-
tovní čísla, někdo 
zajišťoval občerst-
vení, jiný daroval 
ceny do tomboly 
a dárky pro zá-
vodníky.“ Všichni 

CYKLOVIDLÁK 
a koláčky 
paní Chládkové

účastníci dostali tradiční klobouč-
ky s logem „Svatbínský Cyklovi-
dlák“ a krásné dřevěné medaile. 
Každá žena i holčička se navíc 
mohla těšit z hezké kytičky. Ani 
letos nechyběly úžasné posvícen-
ské koláčky od paní Chládkové 
a pečené prasátko. O zpestření zá-
vodu se postaral divadelní spolek 
UCHO z Uhříněvsi, který pro děti 
i dospělé sehrál pohádkové před-
stavení Český Honza.

Hlavní pořadatel David Volenec 
se při tvorbě originálního 
plakátu a při vyhlašování 

kategorie „Nejlepší čas 
s knírem“ inspiroval 

svými oblíbenými běžci ze 
70. let. „Mám rád Steva 

Prefontaina, Franka 
Shortera a Billa 

Rodgerse – to 
jsou moji hrdinové 
s jejich krutými 
kníry a kotletami 
a volnými 
tílky s názvy 
univerzit psaných 
typickými velkými 
písmeny.“

Pěkný rozhled
Kamenice – Pokud si chcete 

udělat hezký výlet, navštivte nově 
otevřenou rozhlednu Vlková 
u Kamenice (488 m n.m.). Roz-
hledna je otevřena každý den od 
9 do 19 hodin za příznivého poča-
sí. Vstup na věž není zpoplatněn, 
ale návštěvníci musí respektovat 
vyvěšený Provozní řád. Zájemci 
si mohou zakoupit v Kulturním 
centru Kamenice turistickou 
kartičku s motivem rozhledny za 
25 Kč. Turisté také získat razítko 
s rozhlednou v restauraci „U Vl-
kové“ nebo v KC Kamenice. 

Strančice – Uprostřed babí-
ho léta zavítali do Strančic jako 
každým rokem Indiáni z kmene 
Vran. „Přijeli z daleké Ameriky, 
aby vztyčili svá týpí na kraji ves-
nice, předvedli nám svůj způsob 
života a provedli nás celým sobot-
ním odpolednem za zvuků bubnů 
a v rytmu tanců, kterými vzdávají 
dík Matce přírodě,“ napsala Iva 
Šrámková z OS Dvě věže. „Mož-
nost opět pobýt se svými rudými 
bratry využilo bezpočet bledých 
tváří se svými potomky. Děti po-

PŘIŠLO MNOHO 
BLEDÝCH TVÁŘÍ

mohly s výrobou kmenových to-
temů a mohly si vyzkoušet řadu 
indiánských dovedností, jako je 
střelba z luku, hod tomahavkem, 
lov mustanga a divokého bizona, 
ale i poznávání stromů kolem 
nás. Domů si pak sebou odnes-
ly kromě zasloužené odměny 
i vlastnoručně vyrobené čelenky 
doplněné krásnými náhrdelníky 
a lapači snů. Všem bledým tvá-
řím děkujeme za návštěvu a tě-
šíme se na další setkání s rudými 
bratry. HOWGH!“

Kamenice – Sportovní klub 
Kamenice zažádal na KÚ Stře-
dočeského Kraje o dotaci na 
projekt „Běžecké stopy Ladova 
kraje“. Z peněz se plánovalo po-
řídit speciální zařízení na úpravu 
běžeckých stop Alpinka, které je 
drahé a sportovní klub na jeho 
zakoupení nemá prostředky. Bo-
hužel, žádost nebyla přijata a sen 
o krásných běžeckých terénech 
v okolí Kamenice se začal roz-
plývat. „Z iniciativy osadního 
výboru Všedobrovic a Štiřína se 
podařila neuvěřitelná věc – ob-
čané Všedobrovic získali pro 
věc velkorysého člověka, který 
„stopovač“ Alpinku pro obec 
zakoupil, zajistil jeho převoz 
a zaškolení obsluhy. Dárci, kte-
rý si nepřeje být jmenován, patří 

velké poděkování. Máme velkou 
radost, že se dobrá věc podařila, 
ale zároveň cítíme velikou od-
povědnost za nelehký úkol, kte-
rým je dotažení celého projektu 
do úspěšného konce, a hlavně 
za jeho dlouhodobé udržení,“ 
přiznává zastupitel Pavel Zítko 
a Petra Pařízková, předsedkyně 
osadního výboru Štiřín a Vše-
dobrovice. „Ačkoliv se to zdá 
předčasné, už nyní musíme 
pracovat na přípravě, abychom 
letošní zimu mohli v každé ka-
menické osadě vytvořit několik 
okruhů. Později tyto okruhy pro-
pojíme běžeckými tratěmi. Vý-
hledově pak uvažujeme o spo-
lupráci s dalšími obcemi našeho 
regionu. Máte-li někdo chuť po-
moci, určitě se ozvěte.“

Dárce zakoupil 
„stopovač“ 
Alpinku

Bližší informace o bohatém 
programu, který probíhá v celém 
areálu zámku, o službách Hotelu 
zámek Berchtold, včetně nabídky 
restaurace Kouzelná zahrada 
najdete na www.zamekberchtold.cz, 
nebo na tel.: 313 039 741.
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Kalendář akcí

Dovolujeme si Vás pozvat 
na IV. kulinářské slavnosti 

a budeme rádi, 
když  s námi prožijete 

příjemný den 
a ochutnáte 

připravené speciality.

ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ KUCHAŘŮ V PRAZE pořádá ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou, časopisem MYSLIVOST, restaurací U KONĚ
a honitbami MS Světice, MS Mnichovice, MS Žernovka, MS Mukařov, MS Jirny a MS Tisovec

 v sobotu dne 8. 10. 2011 od 10.00 na návsi v Klokočné (o. Praha-východ)

IV. SVATOHUBERTSKÉ KULINÁŘSKÉ SLAVNOSTI
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Tradici, spolehlivost a stabilitu najdete v 
Øíèanech stále na stejné adrese:

Obchodní místo Èeské pojišovny
Rýdlova 170 (u vinárny U Anežky)

Nabízíme služby všem klientùm
- obèanùm i podnikatelùm

Tìšíme se na Vaši návštìvu, pøípadnì po 
dohodì navštívíme my Vás!

Tel. 775 719 358, www.srutova.czČesko-anglická školička FIALKA 
v Choceradech

Soukromá školička pro děti od 3-6 let v klidné části 
Chocerad. Zajišťujeme péči o děti s bohatým celodenním 

programem, výuku anglického jazyka formou her a písniček 
a hudební výuku – piano, flétna. Nabízíme víkendové 
hlídání dětí v prostorách školičky s anglickou výukou.

Provozní doba  pondělí – pátek  7.30 – 17.30
Kapacita 10 dětí      Otvíráme 3. 10. 2011
Jana Lightburn, j.lightburn@seznam.cz

775 614 778, www.fialka-chocerady.cz

Výlovy rybníků již 13. a 22. října

Přijďte si pro čerstvou rybu
Středisko rybářství a myslivosti Školního lesního podniku Kostelec n. Č. l. 
srdečně zve na výlovy rybníků spojené s prodejem čerstvých ryb. 

13. října se uskuteční výlov Jevanského rybníku, kde je nasazený kapr a také se zde objevuje štika. Prodej bude 
probíhat na hrázi po celý den. Dále se můžete těšit na výlov Vyžlovského rybníku, který bude zahájen v brzkých 
ranních hodinách 22. října. „Celou akci jsme naplánovali na sobotu, aby se na výlov mohlo přijít podívat co 
nejvíce lidí,“ řekl ekonomický náměstek ŠLP Ing. Jiří Neuhöfer. „Myslím, že to bude zajímavá podívaná a navíc 
si můžete koupit čerstvě vylovenou rybu. K dostání bude především kapr a v omezeném množství štika, candát, 
amur, okoun či karas. Všechny ryby mají výtečnou chuť, protože dno Vyžlovského rybníku je písčité a ryby se 
krásně pročistí. Hospodaření na našich rybnících je založeno pouze na využití přirozené produkce a přikrmování, 
neboť jsou možná intenzifikační opatření (hnojení) s ohledem na statut rekreačních rybníků.” Pro návštěvníky 
bude připraveno občerstvení a budou moci ochutnat vynikající pečené ryby. Vylovené ryby pak poputují do sádek 
v Jevanech, kde si je budete moci koupit před Vánocemi. Část produkce odebírá i společnost Rybářství Třeboň.

Zimní burza oblečení v ZŠ Strančice
Příjem věcí k prodeji pátek 7.10. od 16 do 18 hod. 
Prodej sobota 8.10. od 14 do 18 hod. Výplata 
a výdej neprod. věcí - neděle 9.10. od 16 do 18 hod. 
O děti se postaráme v dětském koutku.

  2. října
■ Ondřejov – SKC zve na Zumbu 
a Body Form s Lucií Šmejkalovou 
(www.corridor.cz). Program: 
8,30 hod prezence, 9 hod Zumba, 
10.15 hod Body Form. Cena 
200,- Kč při platbě předem 
na recepci SKC, nebo on-line 
přihláškou, kterou najdete na 
www.obecondrejov.cz/skcentrum. 
Jinak 240,- Kč na místě.

  4. října
■ Říčany, Měks „U Labutě“, 
20 hod.
Miky Ryvola a přátelé – v pořadu 
„To nejlepší z Holobus“ – vystoupení 
legendy moderní trampské písně.

  5. října
■ Strančice – budova OÚ, 
od 18 hod.
Šperky z Cernitu (nebo Fimo) 
– Větrníčky S sebou si vezměte 
lisy na nudle, keramickou dlaždici 
a skleněnou misku či průhledný 
hluboký talíř. Vstup 150 Kč. Pořádá 
MC Lodička, http://xp.me.cz/lodicka

  8. října
■ Klub českých turistů Říčany 
ve spolupráci s OÚ Všechromy zvou 
na 3. ročník pochodu „Za historií 
pánů na říčanském hradě“. Start 
pochodu: 7-10 hodin u zříceniny 
hradu V Říčanech, cíl pochodu: 
do 18 hod. Na nádvoří si můžete 
připomenout atmosféru doby, kdy 
bývalo na hradě živo. Dvě nejdelší 
trasy vás zavedou do Všechrom, 
odkud vzešel slavný rod pánů 
z Říčan. KČT Říčany, 
www.kct-ricany.estranky.cz, 
tel. 776 219 636, 774 965 023.

  12. října
■ Strančice – budova OÚ, 
od 19:30 hod.
Příborník, ubrouskovník 
s krajkovou zavírkou. Používat 
budeme pedigové proutí. S sebou 
si vezměte ručník na kolena, lavor 
na namáčení a pokud máte, kleště 
– špičaté štípačky a šídlo nebo 
jehlici. Veškerý materiál dostanete 
u nás a ostatní už bude ve vašich 
rukách. Vstupné 150 Kč. Potvrďte 
účast, aby bylo dostatek materiálu. 
Pořádá MC Lodička, 
http://xp.me.cz/lodicka
■ Říčany – Měks, 19.30 hod.
27. ročník hudebního festivalu 
Podblanický podzim, účinkují: 
Kinsky trio (Lucie Hůlová – housle, 
Martin Sedlák – violoncello, 
Jaroslava Pěchočová – klavír), 
Hana Jonášová (soprán), 
Jan Čenský (průvodní slovo). 
V předsálí výstava obrazů Karla 
Pokorného „Středočeská krajina 
v uměleckém díle“

  13. října
■ Říčany, Měks, 19.30 hod.
Podzimní hra – divadelní hra 
DS Tyl Říčany

■ Představení v Mikešově školce, 
Lenka Hamajdová s kytarou, 
v 9.30h ,vstupné pro veřejnost 
100Kč/dítě, doprovod zdarma.

  15. října
■ Jablečné slavnosti s drakiádou 
– od 14 hod.
Na poli mezi Strančicemi a Všestary 
sraz s draky. Porota bude vyhlížet 
nejhezčí draky, letící vysoko, 
výdrž a kvalitu draka a posoudí 
domácí výrobu draka. Od 16 hodin 
budeme pokračovat na minigolfu ve 
Strančicích v jablečné olympiádě pro 
děti a ochutnávat budeme přinesené 
jablečné zákusky, koláče, křížaly 
a štrůdly od maminek. Pořádá MC 
Lodička, http://xp.me.cz/lodicka
■ Říčany – Měks, 14 hod. 
Pohádka o Kačence a Raráškovi 
– pohádka pro děti (divadlo Ludvík)
■ Říčany – OS Domeček Říčany
Skleněná mozaika, dekor rámu, 
misky či podnosu, 
www.domecek-ricany.cz
■ Senohraby – restaurace 
U Andělů, 17 hod.
Senohrabští baráčníci koncert 
staropražských heligonkářů. 
Pojďte si s námi zazpívat.
■ Ondřejov – SKC, od 20 hod.
Jimi Band + speciální host Czech 
it!. Přijďte si poslechnout nesmrtelné 
rockové a bluesové písničky.

  16. října
■ Jevany, kino na náměstí, 
od 16 hod.
Pohádka pro děti Plaváček 
– divadelní společnost Elf, 
pořádá OS Tudy z nudy, 
www.tudyznudy.eu, vstupné 50 Kč
■ Říčany – Nedělní pochod 
s Líbou
Trasa: Senohraby – Hradové 
Střímelice – Chocerady – 15,5 km
Odjezd vlakem : Říčany 8.47 hod. 
Přihlášky na pochod alespoň 
3 dny předem na mail: libuse.
rohoskova@centrum.cz, nebo 
na tel. 723 513 431. Další informace 
na www.kct-ricany.wz.cz

  19. října
■ Říčany, Měks, 20 hod. 
Jazzové večery v Říčanech 
– Jazz Collegium Boba Zajíčka 
a host: Eva Svobodová
■ Říčany, FILMOVÝ KLUB 
Muzea Říčany, 19.30 hod.
Francouzská sezóna: 
Film AMÉLIE Z MONTMARTRU 

  21. října
■ HOROROVÁ HÁJOVNA 
– Filmová noc od 19:30 h
Jak už název napovídá, půjde 
o promítání hororů s lesní tématikou 
ve stylovém prostředí říčanské 
hájovny uprostřed hlubokého lesa 
u Světic. Projekce bude 
doprovázena přednáškami Ondřeje 
Slaniny. Zlatým hřebem bude 
beseda s Markem Dobešem, 
režisérem českého hororu Choking 

Chocerady –  V životě 
cesty k cíli nejsou přímé. Stejně 
tak v bludišti. Jedno vyrostlo 
v Choceradech na zahradě 
u Cinkeisů. Zabloudit si můžou děti, 
školky, školy i dospělí. Při troše 
blahodárného úsilí je šťastný konec 
zaručený. Vstupné je nula halířů, což 
se tvrdě vymáhá. Každý je srdečně 
vítaný. Dobré je předem zavolat 
– 317 792 475, 720 405 911. 

Odbor sociálně právní 
ochrany dětí Říčanech 
prosí o pomoc při zajišťování 
vánočního setkání děti ze sociálně 
znevýhodněných a pěstounských rodin. 
Dovolujeme si tímto oslovit veřejnost, 
soukromé podnikatele či velké firmy, 
které by chtěli spolu s námi udělat 
těmto dětem radost a formou svých 
výrobků či nákupem dárků se podílet 
na naší akci. Pro bližší informace 
v případě Vašeho zájmu volejte 
na tel.: 323 618 220.

Olivova dětská léčebna prosí o nepotřebné 
nošené či nenošené oděvy a obuv. 
Jde nám o teplejší oděv, bundy a obuv pro děti mezi 
4 až 15 lety. Hodí se i gumovky nebo bačkůrky. Může být 
i baťůžek či čepice. Věci noste na recepci Olivovny. 
Vše je určeno pro děti, které do Olivovny přicházejí 
v tzv. Sociálním programu. Jde o české děti, ale například 
i z Libye. Vedení Olivovy dětské léčebny děkuje za pomoc.

MC Mukařovsko 
zve k pravidelnému programu, 
který se koná v družině v Příčné ul. 
v Mukařově (u hřiště). Čeká vás 
veselé cvičení s písničkami, 
balóny, kostkami, balančními prvky 
a s dalšími pomůckami. Možnost 
hraní s modelínou nebo třeba 
s vodou. K dispozici jsou dvě 
místnosti. V jedné se cvičí a když 
to malé děti přestane bavit, 
mohou s nimi maminky odejít 
do herny plné hraček.
Pondělí – od 10 do 11.30 hod. 
cvičení; od 16.30 do 18 hod. 
výtvarka (je koncipována tak, aby co 
nejvíce zvládly děti a zbytek dotvoří 
rodiče, aby výrobek dělal radost.)
Úterý – od 16 do 17 hod. cvičení 
v mukařovské sokolovně
Středa – od 10 do 11.30 hod. cvičení
Čtvrtek – od 16 hod do 17.30 hod. 
kroužek pro zvídavé děti 
Chytré hlavičky
Pátek – hudební kurzy Yamaha. 
www.mcmukarovsko-estranky.cz, 
tel.: 777 997 315.

Výstavy fotografií 
Michaely Rathouské 
nazvanou „Malta mýma očima, aneb 
malý ostrov s velkým srdcem“. Výstava 
bude probíhat pod záštitou Občanského 
sdružení Domeček ve vestibulu 1. patra 
České pošty na Masarykově náměstí
v Říčanech od 3. 10. 2011. 

Galerie Kotelna, 
až do 3. 11. se zde koná 
výstava KRASOHLED. 
Vystavující autoři jsou 
malíři Jitka Nesnídalová, 
Eva Štýbrová, Tomáš Tichý, 
Jan Chlup a sochaři 
Adam Kovalčík a David Velík, 
info: www.galeriekotelna.cz, 
tel.: 323 604 137.

Hazard, který se samozřejmě 
bude také promítat. O půlnoci se ti 
nebojácní mohou vydat do temného 
lesa na stezku odvahy. Akce je 
celonoční a na hájovně je možné 
i přespat, nocleh je v ceně 
vstupenky – přineste si však 
vlastní spacák a deku.
Na akci je třeba se přihlásit předem 
na telefonu 604 237 175 či na 
e-mailu jakub.jukl@muzeum.ricany.
cz, vstupné 200 Kč

  24. října
■ Strančice, budova OÚ, 
od 16.30 hod.
Aranžování sušených květin 
– věnec, květináč. Všechny potřebné 
věci budou připravené. Pořádá MC 
Lodička, http://xp.me.cz/lodicka

  26. října
■ Průhonice, sokolovna 
– Jednodenní filmový festival 
Jiřího Menzela pořádaný v rámci 
pravidelného filmového klubu 
Knihovny Průhonice:
12.30 až 14 hod. 
Vesničko má středisková
14.30 až 15.30 hod. sestřih ukázek
15.30 až 17 hod. Návštěva Jiřího 
Menzela a hostů – Oscar po česku, 
moderuje P. Jachnin
17.30 až 19 hod. 
Ostře sledované vlaky
19.30 až 21 hod. Rozmarné léto
Info: www.knihovnapruhonice.cz, 
vstupné zdarma
■ Říčany – Měks, 20 hod. 
Hana a Petr Ulrychovi se skupinou 
Javory Beat – koncert legendární 
brněnské kapely.

  30. října
■ Ondřejov – SKC zve na Dance 
Aerobic a Power Stretch s Petrou 
Weigeltovou( www.petrawegelt.cz). 
Program: 8,30 hod prezence, 9 hod 
Dance Aerobic 10,15 hod Power 
Stretch. Cena 200,- Kč při platbě 
předem na recepci SKC, nebo on-
line přihláškou, kterou najdete na 
www.obecondrejov.cz/skcentrum. 
Jinak 240,- Kč na místě.

  5. listopadu
■ Strančice – od 17.30 hod. 
Světýlková „bojovka“ po 
dušičkovém bále Sokol Strančice. 
Každé dítě dostane světýlko 
a vydá se po světýlkách s úkoly.
Čeká na vás překvapení i odměna. 
Pořádá MC Lodička, http://xp.me.
cz/lodicka



Poctivé české dveře a službyza rozumné ceny
Dříve, než se rozhodnete objednat si své interiérové 
dveře, nechte si připravit bezplatnou cenovou 
nabídku od nás – můžete být příjemně překvapeni!OD

5.500 Kč

Máte obchodního ducha?
Hledáme spolupracovníky
pro aktivní práci v terénu
v tomto regionu!
Pošlete svůj životopis
na marketing@novedvere.cz,
jsme silná a stabilní společnost,
která může vaše schopnosti ocenit…

www.novedvere.cz

ZELENÁ LINKA 800 262 929

Průmyslová 62
251 63 Strančice
Tel./fax: 725 878 565
cag-strancice@novedvere.cz 
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Zákazníkům je firma připravena poskytnout 
komplexní služby, zahrnující odborný návrh 
(design a funkčnost), výpočet osvětlení, do-
dávku, i následnou realizaci (montáž osvětlení, 
úpravy elektroinstalace) „Poradíme si s jakým-
koli prostorem, ať už se jedná o byt, rodinný 
dům, komerční prostory, nebo třeba průmyslo-
vé objekty či výrobní haly,“ vysvětluje majitel 
pan Kapinus. „V naší nabídce naleznete široký 
sortiment interiérových i venkovních, designo-
vých, kancelářských i průmyslových svítidel, 
v neposlední řadě i led osvětlení. Uspokojíme 
zákazníky, kteří hledají originalitu a nejžhavěj-
ší módní trendy, i ty, jenž chtějí funkční svítidlo 
za nízkou cenu. Najdete u nás výrobky mnoha 
tuzemských i zahraničních výrobců, včetně za-
stoupení špičkových italských značek.“
Poradíte zákazníkům s výběrem osvětlení?

Samozřejmě! Kdo vybíral osvětlení do bytu či 
domu, ví, že to není vůbec jednoduché. Osvětle-
ní je důležitým elementem, který utváří celkový 

Osvětlíme Vám dům, byt, 
kancelář i skladovou halu
Elkom Říčany je specializovaným 
velkoobchodním i maloobchodním 
prodejcem osvětlovací techniky 
a elektromateriálu. 

Vzorkovou prodejnu Elkom najdete 
na Černokostelecké ul. 222/97, Říčany, 
tel.: 323 631 347, 323 606 067, 
e-mail: info@elkom-ricany.cz, 
www.elkom-ricany.cz

dojem interiéru a navíc musí být funkční. Velké 
zkušenosti máme i s osvětlováním výrobních hal 
a kanceláří, kde jsou přesně stanovené normy. 
Jaké jsou módní trendy? 

Dnešním trendem je převážně osvětlení 
prostorů čistými liniemi. Ať již jde o světel-
né římsy s využitím zářivek či LED pásků, či 
samostatných vestavných svítidel, která jsou 
zabudovaná, začištěná do stropů nebo do stěn. 
Světelné římsy  i jednotlivá svítidla mohou mě-
nit intenzitu osvětlení pomocí stmívání či pou-
žití režimů RGB (lze měnit různé barvy a re-
žimy). Stmívání dokáže v jakémkoliv prostoru 
vykouzlit nevšední, zajímavou atmosféru. Ori-
ginální světelné linie jsou vhodné i na centrální 
osvětlení prostoru a zákazníci si mohou vybrat  
z bohaté nabídky doplňkových svítidel, která se 
k vybranému typu hodí a slouží k osvětlení kon-
krétních míst či nasvětlení zajímavého objektu. 
Navštivte naši novou prodejnu, kde si můžete 
vše prohlédnout a načerpáte zde inspiraci. 

Kromě osvětlení je v prodejně 
k dostání potřebný elektromateriál 
a široký výběr vypínačů od 
renomovaných výrobců.

Fitness a wellness studio Harmonie své služby 
neustále rozšiřuje. „Sledujeme nejnovější trendy 
a naši zákazníci tak mohou vyzkoušet moderní 
způsoby cvičení a posilování. V současné době si 
u nás můžete vybrat z dvaceti druhů cvičení od 
zumby, pilattes, power jogy, step dance aerobi-
ku, bosu, P-class, body style až po harmonizační 
cvičení Shiatzu, cvičení proti bolestem zad, nebo 
velice oblíbené cvičení na trampolínách. Novin-
kou je cvičení na závěsném systému TRX, který 
využívá k posilování váhu těla a také Flowin, kde 
zpevňujete svaly pomocí „klouzavých“ podložek. 
U nás si zkrátka vybere každý a nudit se rozhod-
ně nebudete. Všechna cvičení probíhají v klima-
tizovaném sálu,“ dodává Václav Pokorný.

Nově vybavená posilovna
Ve studiu Harmonie funguje i posilovna, kte-

rá je nově vybavená stroji Technogym a funguje 
zde výkonná vzduchotechnika. Otevřeno je den-
ně od 9 hodin a za vstup se platí 75 Kč. Zákazníci 
mohou využít zvýhodněné vstupné 60 Kč v době 
od 12 do 16 hodin. Pokud chcete mít záruku, že 
posilujete správně, určitě si objednejte osobního 
trenéra, který vám sestaví cvičení přímo na míru. 
„Lidé chtějí ušetřit a domnívají se, že zvládnou 
posilovat sami, ale pokud nemají vůbec žádné 
zkušenosti, mohou si spíše ublížit. Stačí, když 
máte špatný postoj, nesprávně dýcháte nebo si 
dáte zbytečně velkou zátěž a cvičení se naprosto 
mine účinkem,“ varuje Václav Pokorný.

Studio Harmonie 
= aktivní životní styl

Moderní fitness a wellness studio Harmonie 
v Říčanech nabízí svým zákazníkům rozsáhlou 
nabídku kvalitních služeb již od roku 1994. „Naším 
cílem je poskytovat kompletní profesionální služby 
v oblasti aktivního životního stylu. To znamená, že 
si u nás nejen skvěle zacvičíte, ale také si můžete 
dopřát masáž, kosmetiku, solárium, lymfodrenáž, 
nebo si zajít ke kadeřníkovi,“ vysvětluje manažer 
studia Harmonie Václav Pokorný. 

Kadeřník, pedikúra a InBody 230
Studio Harmonie kromě cvičení a posilová-

ní nabízí služby v oblasti péče o tělo. K dis-
pozici je kadeřnictví, kosmetika, manikérka, 
pedikérka a skvělou relaxaci si můžete dopřát 
na masážích. Moderní solárium s klimatizací 
je vybavené biotrubicemi, které vyzařují malé 
množství UVB záření a jsou k pokožce šetr-
nější. Dále můžete vyzkoušet infrasaunu, kte-
rá je vhodná pro kardiaky, pro lidi s kloubním 
onemocněním, s kožními problémy, a také po-
máhá odbourávat celulitidu. Ve studiu pracu-
je i výživová poradkyně, která vám přesně na 
míru připraví jídelníček, díky němuž zhubnete 
a ozdravíte organismus. Objednat se můžete na 

Kontakt: Černokostelecká 165/95. 
251 01 Říčany, tel. provozovny: 
323 631 989, nebo: 608 829 906, 
e-mail: info@harmoniericany.cz

vyšetření na přístroji InBody 230, který odhalí 
přesný poměr svalů, tuků a vody ve vašem těle. 

Doplňková výživa určená ženám
„Srdcem“ Studia Harmonie je recepce s ba-

rem, kde vám ochotně  zodpoví všechny otáz-
ky. Můžete se zde také objednat na konkrétní 
cvičení a na další služby. Také zde dostanete 
výbornou kávu a unikátní doplňkovou výživu 
pro ženy. „Ve většině fitness centrech mají vý-
robky určené pouze pro muže nebo univerzál-
ní,“ vysvětluje Václav Pokorný. „My nabízíme 
ucelenou řadu, která byla speciálně vyvinutá 
pro ženský organismus a proto je účinná. Řada 
obsahuje přípravky na hubnutí, odvodnění a de-
toxikaci organismu, proteinové tyčinky a další. 
Všechny výrobky jsou vyrobené na přírodní 
bázi a samozřejmě je u nás i velký výběr prepa-
rátů pro muže. Ještě bych rád upozornil, že ne-
máme smlouvu s žádným výrobcem doplňkové 
výživy, takže svým zákazníkům doporučujeme 
přípravky jen podle toho, zda jsou pro ně vhod-
né a žádnou značku neupřednostňujeme.“

„Studio Harmonie pro své zákazníky 
připravuje stále něco nového. Sledujte 
naše webové stránky, aby vám něco 
zajímavého neuteklo,“ radí Václav Pokorný. 

■ Centrum Harmonie nabízí 
příjemnou rodinnou atmosféru 
v útulném prostředí. Samozřejmostí 
jsou komfortní sprchy, moderní 
vybavení, čistota a přilehlé parkoviště 
pro pohodlné parkování.
■ Pokud si koupíte permanentku, 
získáte levnější vstup a další výhody.
■ Otevírací doba: Po celý týden 
od 9 do 21 hodin (jen v pátek a sobotu 
je otevřeno do 20 hodin). 
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Školní časopis Magické listy, 
který vydávají žáci a žákyně Zá-
kladní školy Magic Hill v Říča-
nech pod vedením paní  učitelky 
Anny Babanové, získal ocenění  
již v loňském roce jako Časopis 
a noviny roku 2010, kde kromě 
zvláštní ceny redakcí školních 
časopisů získal i cenu za 2.místo 
mezi školními časopisy celkově. 
Navíc byl časopis oceněn i v ka-
tegorii obsah a titulka novin. Že 
to nebylo ocenění získané náho-
dou svědčí nejen samotná kva-
lita každého vydání časopisu, 
zejména jeho nápaditý obsah, 
reportáže a rozhovory psané sa-
motnými žáky ale zejména jeho 
nezaměnitelná obrazová podoba. 
Děti totiž přispívají nejen svými 
texty ale i vlastními obrázky či 
fotografiemi.  Nad konečnou po-
dobou časopisu pak bdí oko paní 
učitelky Aničky, která citlivě 
časopisu vtiskává jeho  unikátní 
a kouzelnou  podobu a dohlíží 
na jeho tisk.

Další ocenění pro Magické listy, 
časopis Základní školy Magic Hill

Právem tak časopis Magické 
listy získal letos další ocenění a to 
certifikát KVALITNÍ ŠKOLNÍ 
ČASOPIS. Soutěž  letos organi-
zovalo občanské sdružení  ABE-
CEDA v rámci projektu Čtenářská 
gramotnost a projektové vyučová-

ní. Soutěže se účastnilo na 
30 školních redakcí, což 
představuje na 300 redak-
torů a redaktorek. V porotě 
soutěže zasedli mimo jiné 
novinář a pedagog Zdeněk 
Brom, spisovatel a režisér 
Petr Procházka nebo foto-
graf Jan Šilpoch. 

S ocenění máme upřímnou 
radost a všem redaktorům a re-
daktorkám, paní učitelce a všem 
přispěvatelům srdečně blahopře-
jeme a do dalšího školního roku 
přejeme hodně tvůrčích nápadů 
a spokojených čtenářů.

P
R

 p
re

ze
nt

ac
e

Společnost Gartensta vznikla 
již v roce 1994 a její zaměstnanci 
jsou vysokoškolsky a středoškol-
sky vzdělaní odborníci, kteří mají 
mnoholeté zkušenosti. „Našim 
klientům dokážeme nabídnout 
opravdu profesionální služby – po-
čínaje 3D projekty, které nabízejí 
originální řešení a nejmodernější 
trendy v úpravě zahrad, až po pre-
cizní realizaci,“ vysvětluje Ing. Si-
mona Seidlová. „Pokud se s klien-
tem dohodneme na návrhu, začíná 
pro nás práce přípravou pozemku, 
který v případě nutnosti odvodní-
me. Původní zeminu vyčistíme od 
plevelů a dodáme kvalitní zahradní 
substrát. Mícháme si i vlastní sub-
stráty – jiné složení vyžadují let-

Zahrada musí přinášet 
radost celý rok
Pokud chcete své zahradě dopřát skutečně 
profesionální péči, obraťte se na společnost 
Gartensta, která mimo jiné pečuje o velké 
pražské parky, včetně Riegrových sadů 
a Gröbovky a realizovala krásná dětská hřiště.

ničky, jiné jehličnany nebo trávník. 
Pokud klient nechce čekat až mu 
tráva vyroste, dodáme i napěstova-
né, kobercové trávníky z Rakouska. 
Máme s nimi výborné zkušenosti.“
Co je při navrhování zahrady 
nejdůležitější?

Každá zahrada, i ta nejmenší se 
dá vymyslet tak, aby byla originální 
a přinášela svým majitelům radost 
po celý rok. Bohužel mi připadá, 
že mnoho firem navrhuje zahra-
dy stále stejně podle osvědčeného 
modelu a nepřinášejí žádné nové 
nápady. Důležité je, aby se zahrada 
s postupem ročních období měnila 
a nabízela jiné pohledy. Líbí se mi, 
když je zahrada i funkční a obsahu-
je šikovně řešené zeleninové a by-

Sledujete novinky ve vašem 
oboru?

Má práce mě baví, takže je pro mě 
radost sledovat nové trendy. Vystu-
dovala jsem Českou zemědělskou 
univerzitu v Praze a účastním se 
seminářů pořádaných Společností 
pro zahradní a krajinářskou tvorbu. 
Pro naše zákazníky máme připra-
vené obsáhlé katalogy rostlin, kde 
mohou načerpat inspiraci a také se 
seznámí s méně obvyklými druhy.     

Kontakt: Gartensta spol. s r. o. 
Ing. Simona Seidlová, tel.: 777 792 487,
e-mail: simona.seidlova@gartensta.cz, www.gartensta.cz

linkové záhony, ovocné stromy či 
květiny určené pro řez do vázy.
Navrhujete i zahradní jezírka?

Samozřejmě! Zajistíme jak ná-
vrh, tak realizaci. Máme velké 
zkušenosti i se zakládáním hřišť, 
takže pokud si klient bude přát, 
do návrhu zakomponujeme i her-
ní prvky. Naše společnost zajistí 
i zhotovení plotu, chodníčku, altá-
nu, či pergoly. Poskytujeme kom-
pletní realizace zahrad na klíč. 

„Zákazníkům nabízíme kvalitní 
betonové garáže od německé firmy 
Rekers, která na trhu funguje více 
než 85 let a má obrovské  zkuše-
nosti s vývojem, výrobou a mon-
táží těchto prefabrikovaných sta-
veb,“ vysvětluje Miroslav Zelený. 

Zákazníci si mohou vybrat z ně-
kolika řad – Standard Plus, Exkluziv 
(má navíc elegantní integrovanou 
stříšku se zabudovanými haloge-
novými reflektory), Vysoké garáže 
(disponují vysokými stropy), Vario 
(velkoprostorová garáž s jedněmi 
vraty). V nabídce je i praktický 
a elegantní přístřešek Carport.  Tato 
stavba nabízí řadu alternativních 
využití – může fungovat jako garáž, 
altán, prostor k oddechu, přístřešek 
u bazénu, zastřešení přechodu mezi 
garáží a vstupem do domu.

 Všechny řady se vyznačují 
precizním zpracováním, vysokou 
únosností a širokou škálou rozmě-
rových modulů. To znamená, že si 
můžete zvolit různé rozměry a ga-
ráž přizpůsobit stylu vašeho domu 
i charakteru pozemku.  Garáž má 
8 cm silné stěny z betonu B45 
a může být doplněna skrytými roz-
vody elektřiny. Široká variabilita 
a do detailu promyšlený tvar umož-
ňuje u garáže snadnou realizaci ná-
staveb, vybudování dalšího podlaží, 
prodloužení místnosti  apod. 

Proč dát přednost hotové beto-
nové garáži před zděnou?

To je jednoduché! Betonová ga-
ráž je postavená okamžitě – stavba 
trvá jen několik hodin, nemusíte 
složitě budovat základovou desku, 

Vyberte si svou garáž
Rozhodli jste se, že si pořídíte novou garáž 
a chcete, aby byla kvalitní, prostorná, dobře vypadala 
a navíc, aby byla rychle hotová? Žádný problém! 
Všechny vaše požadavky splní betonové 
„hotové garáže“ od společnosti Hotovedomy.cz.

ani hydroizolaci. Potřeba jsou jen 
pasové základy. Navíc zákazníkům 
garantujeme pevnou cenu a nemu-
sejí se obávat žádných vícenákladů 
a protahování termínů ukončení 
stavby. Na přání zákazníků nainsta-
lujeme i vrata s elektropohonem. 
Díky vysoké nosnosti se betonové 
garáže dají umístit i do svahu.

Dají se tyto garáže nějak 
upravovat, aby zákazník neměl 
na zahradě jen „betonovou 
kostku“?

výběrová řízení a dodáváme ga-
ráže různým dodavatelům. Navíc 
umožňujeme zákazníkům, aby si 
vybudovali pasové základy pro ga-
ráž sami, a tak ušetřili.

Vaše firma nabízí i zděné a ple-
chové garáže.

Chceme vyhovět i zákazníkům, 
kteří prefabrikované betonové gará-
že nechtějí a dávají přednost klasic-
ké zděné stavbě. Zájem je i o velice 
praktické ocelové garáže, které jsou 
oproti betonovým lehčí, a proto je 
můžeme dopravit i na těžko pří-
stupná místa. Pokud se zákazník 
nemůže rozhodnout, rádi vypracu-
jeme nabídky všech variant. 

Může se betonová garáž položit 
kamkoli?

Napřed vyšleme na místo tech-
nika, který zjistí všechny potřeb-
né informace a vypracuje projekt. 
Mnohdy se stává, že zjistíme, že na 
místo nemůže projet jeřáb. V tom 
případě je vhodnější právě ocelo-
vá garáž, kterou jsme schopni také 
dodat v různých velikostech.

Šatna i malá prodejna
Tato prefabrikovaná stavba také nabízí řadu alternativních využití 
- může fungovat jako garáž i s dílnou, dílna či zahradní domek, 
jednoduché ubytování, šatny, malá prodejna, provozovna, sklep pod 
zemí anebo prostě jen místnost navíc, či přímo obytná stavba.

Garáž můžete například obložit 
kamenem či lícovými cihlami. Na-
víc si zákazník může objednat růz-
né barevné provedení – v nabídce 
máme zelený beton, okrový, žlutý, 
modrý a další barvy. Garáže také 
mohou mít sedlovou střechu, nebo 
střechu osázenou zelení. Možností 
úprav je opravdu mnoho. 

Jsou betonové garáže ekonomic-
ky výhodné?

Určitě ušetříte čas i peníze. 
Důkazem je i to, že vyhráváme 

Kontakt: Hotovedomy, s. r. o., tel.: 724 045 365, 
e-mail: zeleny@hotovedomy.cz, www.hotove-garaze.cz 

Dvojgaráže
■ Pokud vlastníte více vozidel, bude pro vás vhodným 
řešením dvojgaráž Standard Plus.
■ Přidáním dalšího prodlužovacího segmentu můžete 
zvětšit  vnitřní využitelný prostor vybrané garáže 
o dalších 2,5-5m. 

Na akci FORARCH 2011 
získáte slevu ve výši 12%.
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REALITNÍ PORADNA

Tento dotaz se v naší realitní kanceláři 
velmi často opakuje. V dubnu tohoto 
roku Nejvyšší správní soud vydal 
osvobozující rozsudek od povinnosti 
platit daň z příjmu z prodeje bytu za 
níže citovaných podmínek. To mne vede 
k tomu, že ještě jednou na tuto otázku 
odpovím.

1) Prodej bytu v osobním vlastnictví
a) Osvobozen je příjem, kdy mezi nabytím 
a prodejem bytu uplynulo 5 let. 
§4 odst. 1, písmeno b) Zákona o dani 
z příjmu
Tato doba se zkracuje, když se jednalo 
o postupné nabytí děděním od osoby, 
která byla v přímém příbuzenském 
vztahu nebo manželem (manželkou) 
a to o dobu, po kterou byl byt v jejich 
vlastnictví.
Doba se nezkracuje:
– pokud proběhlo vypořádání podílových 
spoluvlastníků
– pokud byly v domě byty nebo nebytové 
prostory vymezeny jako jednotky podle 
zákona o vlastnictví bytů
– pokud došlo k zániku nebo vypořádání 
společného jmění manželů
Osvobození se nevztahuje na příjmy:
– kdy je byt zahrnut do obchodního 
majetku

PR prezentace

– po dobu 5 let od vyřazení z obchodního 
majetku 
– plynoucí z budoucího prodeje bytu, 
i když smlouva bude uzavřena až po 
5 letech od nabytí nebo po 5 letech od 
vyřazení z obchodního majetku
b) Osvobozen je příjem pokud měl 
v bytě prodávající bydliště po dobu 2 let 
bezprostředně před prodejem (§4 odst.  
1 písmeno a) Zákona o dani z příjmu).
Podmíněně je osvobozen příjem, který byl 
přijat po dobu kratší než 2 roky, ale bude 
použit k vlastním bytovým potřebám 
v období do konce následujícího 
kalendářního roku anebo 12 měsíců před 
obdržením příjmu.
Osvobození se nevztahuje na příjmy:
– kdy je byt zahrnut do obchodního 
majetku
– po dobu 2 let od vyřazení z obchodního 
majetku
– plynoucí z budoucího prodeje bytu, 
i když smlouva bude uzavřena až po  
2 letech od nabytí nebo po 2 letech od 
vyřazení z obchodního majetku

2) Prodej družstevního bytu
Osvobozeny jsou příjmy z převodu 
členských práv družstva a z převodu účasti 
na obchodních společnostech, kdy doba 
mezi nabytím a prodejem přesáhne 5 let.

§4 odst. 1 písmeno r) Zákona o dani  
z příjmu
Osvobození se nevztahuje na příjmy:
– z převodu členských práv a z převodu 
účasti na obchodních společnostech, 
pořízené z obchodního majetku a to do 5 
let po ukončení jeho podnikatelské nebo 
jiné samostatné výdělečné činnosti
– z budoucího převodu členských práv 
družstva nebo z převodu účasti na 
obchodních společnostech v období do 5 
let od nabytí nebo do 5 let od ukončení 
podnikatelské činnosti, i když smlouva 
bude uzavřena až po 5 letech.
Pokud bude nájemní smlouva k bytu 
zrušena v souvislosti s převodem ma-

Kdy se musí platit daň z příjmu fyzických osob při prodeji byt 
a kdy je prodávající od placení daně osvobozen?             Pavel K. Čestlice

jetkové účasti v družstvu nebo na ob-
chodní společnosti, nastává stejný režim 
podmíněného osvobození, jako v případě 
prodeje bytu v osobním vlastnictví.
Jak jsem již výše citoval, Nejvyšší správní 
soud vydal osvobození od povinnosti 
platit daň z příjmu i v případě, kdy doba 
mezi nabytím a prodejem bytu přesahuje 
5 let a zahrnuje v sobě dobu, kdy 
poplatník nebyl vlastníkem bytu, ale jen 
nájemcem na základě smlouvy o užívání 
družstevního bytu.

Na otázku odpovídal 
František Vilimovský, jednatel 
realitní kanceláře EVROPA v Benešově.

je místem, kde se setkávají všech-
ny generace. Nejmladší žačce ještě 
nebyly 3 roky a nejstarší student 
již oslavil sedmdesátiny. „Všichni 
se přišli podívat na to, jak se u nás 
neobvykle a zábavně učí angličtina 
a už, obrazně řečeno, zůstali. Teď 
k nám docházejí pravidelně,“ říká 
majitelka Kateřina Kučerová. A dále 
dodává: „Děti se u nás učí cizí jazyk 
stejným způsobem, jakým se učily 
svou mateřštinu. K výuce používáme 
velké množství praktických pomůcek, 
her, říkadel, písniček. V hodinách si 
hrajeme, zpíváme, cvičíme, tvoříme 
a hlavně – užijeme si spoustu leg-
race. Děti tak mají možnost vnímat 
cizí jazyk všemi smysly. Obvykle se 
děti učí cizí jazyk tak, že se nejprve 
naučí slovíčka, která se následně učí 
skládat do vět. U nás se děti učí zcela 
přirozeně vše najednou úplně stejně, 
jako se učily česky. Je škoda nevyu-
žít zcela přirozenou schopnost dětí 
učit se tímto způsobem.“ Centrum 
nabízí nově také kurzy pro teena-
gery, a to buď jako doučování nebo 
jako hodiny pro nadané děti, které se 

chtějí učit rychleji, než jak jim nabízí 
školní výuka. A jak vypadají kurzy 
pro dospělé? „Kurzy pro dospělé 
probíhají v přátelské atmosféře, bez  
jakéholi nátlaku. V hodinách je dů-
raz kladen na mluvení, mluvení a za-
se mluvení, a to pomocí různých her, 
cvičení, scének. Psaný projev a gra-
matika se probírají samozřejmě také, 
ale netvoří hlavní část našich hodin. 
Naším cílem je připravit studenty 
tak, aby uměli reagovat na běžné ži-
votní situace.“ Nový školní rok začal 
i v Mortimer English Clubu a kurzy 
se rychle zaplnily. V kurzech pro děti 
i pro dospělé zůstává pár volných 
míst. I Vy se můžete přijít podívat na 
ukázkovou hodinu a přesvědčit se, že 
angličtina s námi je zábava. 
Více informací můžete získat na 
telefonu  602 663 910, na emailu  
ricany@mortimer-anglictina.cz nebo 
na www.mortimer-anglictina.cz .

Mortimer 
English Club 
v Říčanech
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„Frekvenční terapie mi pomohla z vel-
mi vážných zdravotních potíží. Od dětství 
jsem se léčila na astma a každá změna 
počasí měla za následek zhoršení stavu,“ 
říká paní Marta Zimová, která frekvenč-
ní terapii provozuje a má s ní dlouholeté, 
pozitivní zkušenosti.  

„Po aplikaci frekvenční terapie se můj stav 
upravil natolik, že jsem mohla vysadit všech-
ny léky. Díky tomuto skvělému výsledku jsem 
se o tuto metodu začala více zajímat a zjistila 
jsem, že v její prospěch hovoří mnoho odbor-
ných výzkumů a tisíce spokojených zákazní-
ků po celém světě. Rozhodla jsem se zakou-
pit přístroj využívaný pro frekvenční terapii 
- Plazmový generátor RPZ 14. Jeho účinky 
pomáhají celé mé rodině, včetně devítiletého 
syna, který trpí na opakované angíny a záněty 
průdušek. Díky frekvenční terapii mu mohu 
pomoci bez léků a vedlejších účinků. Protože 
této metodě skutečně věřím, ráda bych zpro-
středkovala úlevu od potíží i dalším lidem 
v okolí,“ vysvětluje paní Marta Zimová.

V současné době funguje v ČR mnoho 
míst, kde se můžete na terapii Plazmovým 
generátorem RPZ 14 objednat. Jedno z nich 
nyní vzniklo i u paní Zimové v Jevanech. 

Jste nemocní, nebo se jen necítíte fit?
Zkuste frekvenční terapii!

„Terapie je velice příjemná,“ slibuje paní Zimo-
vá. „Nejdříve zjistím, co klienta trápí za zdra-
votní problémy a podle toho zvolím potřebnou 
frekvenci. Klient pak může relaxovat na lůžku 
a plně si vychutnávat příjemné záření. Po tera-
pii je nutné hodně pít, aby se škodlivé mikroor-
ganismy z těla vyplavily.“ 

Téměř všechny nemoci a potíže v našem těle 
způsobují viry a bakterie. Pomocí Plazmového 
generátoru RPZ 14 lze tyto mikroorganizmy 
v našem těle bezbolestně a rychle zničit.
Každý mikroorganismus má svoji vlastní a pro svůj druh jedinečnou frekvenci. Pokud tuto 
frekvenci uměle vyprodukujete s dostatečným výkonem, po velice krátké době dojde 
k jeho destrukci. Tyto poznatky učinil a ověřil již v minulém století Dr. Royal Raymond Rife. 
V současné době byly v ČR vyrobeny unikátní přístroje, které vycházejí z těchto poznatků 
– Super Ravo Zapper a Plazmový generátor RPZ 14. Tyto přístroje, pracující na principu 
ověřených léčebných frekvencí, vás v průběhu velmi krátké doby zbaví parazitů, bakterií 
a virů, jejichž přítomnost v těle může být příčinou vašeho problému (angína, chřipka, astma, 
borélie, chlamídie atd.) Terapie těmito přístroji je vhodná také k prevenci a posílení imunitního 
systému organismu. Pokud vás tyto unikátní přístroje zaujaly a chcete udělat něco pro své 
zdraví, obraťte se s důvěrou na paní Martu Zimovou, která vám zajistí frekvenční terapii, 
případně zprostředkuje vyšetření výskytu mikroorganismů v těle u specialisty diagnostika.

Kontakt: Marta Zimová, Jana Špáty 329, 28166 Jevany
Tel: 724 248 666 (po-pá na základě tel. objednání),  e-mail: martinazimova@seznam.cz

V ŘÍJNU SE MŮŽETE TĚŠIT NA ZAVÁDĚCÍ CENY! Jedna kúra již od 200 Kč.

„V říjnu nás na zahrádkách čeká 
spousta práce,“  připomíná paní Hana 
Alferyová. „Vysazují se ovocné stro-
my a pro naše zákazníky jsme připra-
vili bohatou nabídku od osvědčených 
českých sadařů, se kterými máme 
dlouholeté zkušenosti. Zahrádkáři si 
u nás mohou vybrat z různých druhů 
stromků – od jabloní, třešní až po 
meruňky. Velice oblíbená je švestka, 
která je díky šlechtění odolná vůči 
nemoci šárce a u hrušní se nemusíte 
obávat nepříjemné rzi. Velká poptáv-
ka je i po „jablkohrušni“ kumoi, kte-
rá má lahodné plody. Nezapomeňte 
ani na rybíz, maliny, ostružiny či 
angrešt. Vysadit můžete i ořešák, lís-
ku, jeřáb a moruši. A aby toho výčtu 
nebylo málo, podzim je vhodný i na 
výsadu různých druhů jehličnatých 
a listnatých stromů, které dodáváme 
pěkně prokořeněné v balech. V na-
bídce budou i čerstvé plotové túje.“
Je potřeba před zimou zahrádku 
prohnojit?

Určitě! Rádi vám poradíme, jaké 
hnojivo je vhodné na trávníky, jaké 
na květiny a také musíme pamato-

Přijďte si 
vybrat ovocné 
stromy do Alfíka

Zahradnictví Alfík pamatuje i na svátek 
Dušiček a připravilo nabídku vkusných 
smutečných věnečků. Pokud dáváte 
přednost vlastnoruční výrobě, můžete 
si u Alfíka koupit korpus věnečku 
a další potřebné dekorace a sušinu.    

vat na zeleninové záhony. V každém 
případě se na podzim používají bez-
dusíkatá hnojiva s obsahem draslíku. 
V říjnu také můžete ošetřit ovocné 
stromy přípravky proti houbovým 
chorobám a zeminu pročistit dusíka-
tým vápnem. 
Říjen je vhodný i na výsadbu 
růží…

Růže jsou moje velká vášeň a tě-
ší mě vybírat z nejrůznějších druhů 
a barev. Věřím, že širokou nabídkou 
potěšíme i naše zákazníky.

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.

Máte doma staré vozidlo, které 
ho se chcete zbavit? V tom případě 
se s důvěrou obraťte na firmu Au-
tocentrum Vojkov, která zdarma 
provádí ekologickou likvidaci všech 
typů vozidel (nákladních i osob-
ních) a všech značek.

„Zákazníci mohou přijet přímo 
k nám do areálu do Vojkova nebo 
nepojízdné vozidlo v rámci Prahy 
a Středočeského kraje zdarma odtáh-
neme,“ vysvětluje pan Kašný. „Potom 
už se majitel vozu nemusí o nic starat. 

Likvidace vozidel zdarma a bez starostí
Dokonce ani není potřeba se předem 
objednávat. Na počkání vystavíme 
potvrzení o ekologické likvidaci, které 
je nutné doložit při vyřazení vozidla 
z registru vozidel a také zajistíme od-
hlášení z registru vozidel a poradíme, 
jak zrušit povinné ručení u pojišťovny.
Jaké doklady jsou potřeba?

Občanský průkaz nebo plná moc, 
pokud auto nepředává k likvidaci 
majitel. Nemusí být úředně ověřená. 
A pak samozřejmě velký technický 
průkaz. 

Firma Autocentrum Vojkov 
s.r.o. získala v roce 2008 povole-
ní na dobu určitou od Krajského 
úřadu Středočeského kraje a zača-
li jsme s likvidací vozidel. V roce 
2010 splnila podmínky Krajského 
úřadu Středočeského kraje tak, že 
bylo povolení prodlouženo na dobu 
neurčitou. Firma je vybavená za-
řízením na odsávání provozních 
kapalin z vozidel a také navrtáva-
cím zařízení na palivové nádrže od 
firmy SEDA.  

Jakékoliv dotazy rádi 
zodpovíme na tel.: 605 238 887, 
e-mail: likvidace@vojkov.cz, 
nebo www.likvidace.vojkov.cz. 
Adresa: K Nemocnici 50, Tehovec. 
Pracovní doba: Po-Pá od 8 do 17 hod., 
So od 8 do 12 hod. (po tel. domluvě)

VYKUPUJEME POJÍZDNÁ 
I HAVAROVANÁ VOZIDLA OD 
ROKU VÝROBY 1995 TĚCHTO 
ZNAČEK – Alfa Romeo, Fiat, 
Ford, Renault, Opel, Škoda, 
Volkswagen, Citroen, Peugeot.



Časopis Zápraží v elektronické 
podobě na: www.zaprazi.eu

Restaurace 
a penzion 
Mlýn Pataki, 
Žernovka
Přijmeme 
samostatného kuchaře 
s profesionálním přístupem, 
323 660 029, e-mail: 
info@mlynpataki.cz
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Řádková inzerce
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■ Prodej krásného plně zrekonstruovaného bytu 
v OV, ul. Purkyňova, Říčany (zděný bytový dům). Vel. 1+1, 
2NP, 42m2. Byt je velmi slunný (JV), nový sprchový kout, 
kuchyně Koryna a vestavěná skříň dělaná na míru. Krb 
v obývacím pokoji (!), komora. Lodžie (výhled zahrada), 
2 sklepy a park. stání, spoluvl. podíl udržované a rozlehlé 
zahrady. Klidná lokalita, výborná dostupnost do Prahy. 
Cena: 1 990 000kč. Více info na tel. 776 606 916, foto na: 
http://www.bezrealitky.cz/nemovitosti-byty-domy
/157227-nabidka-prodej-bytu-purkynova-ricany/.

■ Rodilý mluvčí nabízí kurzy němčiny a prípadně angličtiny, 
dlouholetá praxe, státní zkouška. Tel: 774 990 155
■ Pozemky pro rodinné domy u Říčan v obci Sluštice 
od 900-1100m2. AKČNÍ CENY – INVESTUJTE 
DO BUDOUCNOSTI. Informujte se na tel: 607 718 850.
■ Dám levně mrazák Calex, 100l, 2 a půl šuplíku, 
3 roky v chodu. Tel: 323 641 185
■ Obkladačské práce a ostatní stavební činnost 
ve vysoké kvalitě. Tel: 603 853 307, kosnar4@seznam.cz
■ OÚ Velké Popovice vyhlašuje: 
– výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky 
příspěvkové organizace Drobná provozovna Velké Popovice, 
přihlášky je možné podat do 26. 10. 2011 do 18.00 hodin.
– vyhlašuje konkursní řízení na pozici ředitele/ ředitelky 
příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Popovice, 
přihlášky je možné podat do 31. 10. 2011 do 17.00 hodin.
Více informací k oběma řízením jsou k dispozici 
na webových stránkách www.velkepopovice.cz.

INSTAL
Tel.: 603 525 617
Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com

INSTALKLUB
Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
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VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

■ ČENDA ÚKLID – úklid oken, 
zimních zahrad, koberců, sedaček 
či pravidelné úklidy kanceláří, 
domů. Tel. 603 874 107. 
www.cenda-uklid.wbs.cz, 
cendauklid@seznam.cz

Václav Košnar – 603 853 307
kosnar4@seznam.cz

Obkladačské a ostatní stavební 
práce, štuky, sádrokarton,
omítky, pokládka podlah, 

malířské práce, 
bytová jádra.

■ Přijmeme zdravotní sestru, 
podm. ŽL, 3 směnný provoz, nástup 
1. 11. 2011. Osobní jednání nutné. 
SENIOR dům FELICITA, J. Strouhal, 
775 122 404, pension.felicita@seznam.cz
■ Přijmeme truhláře 
pro zakázkovou výrobu nábytku 
do dílny ve Zvánovicích. 
Tel: 323 649 470, mobil: 603 203 559

■ Zdokonalovací plavecký kurz 
v Babicích, neděle od 18 do 19 hod., 
listopad až leden, 1760  Kč 
za 11 lekcí.  Pro pokročilé plavce 
od 10-ti let, vylepšíme styl, dýchání 
a budeme si s vodou hrát. Info: 
Mgr. Šimánková, tel.: 776 112 321.



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

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE
● POČÍTAČE 
● PRODEJ A SERVIS

Lipanská 769, 251 01 Říčany
tel: 323 604 238, mobil: 603 486 362

info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

● MODERNIZACE PC
● PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Vám nabízí

ceníky, katalogy a další informace:    www.slp.cz

okrasné školky Jevany  
po-pá 8-17 so 9-12 telefon: 321 677 649 

pila Smrčiny 
po-pá 6-17 so 7-12 telefon: 321 610 366; 602 119 267 

zámek v Kostelci n. Č. lesy, telefon: 321 610 325 

řezivo, kůra, 
palivové dřevo

krbové dřevo 
- dodávka 

až do domu

pro objednávky volejte telefon: 321 610 366

rostliny  
a potřeby pro 
Vaši zahradu

polední menu, 
ubytování, 

společenské 
akce

Školní lesní podnik
v Kostelci nad Černými lesy

PRONTO ŘÍČANY ■ vybavení koupelen
■ voda – topení – kanalizace

Nabízíme Vám provedení

PRONTO Říčany dodává veškerý topenářský a instalatérský 
materiál na hrubou stavbu 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

– nových koupelen vč. obkladů
– rekonstrukce koupelen
– opravy koupelen
– podlahové topení

– montáže vodovodu
– montáže a opravy topení
– montáže plynovodů

– výhodné ceny
ve spolupráci s osvědčenými řemeslníky včetně kompletní dodávky materiálů
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AKCE!!!
Pořiďte si nový Internet na doma již od 400 Kč 
nebo Internet na cesty již od 300 Kč
a získáte jako dárek originální batoh v hodnotě 500 Kč

BATOH 

ZDARMA

Akce platí 

do 31. 10. 

2011.



6041_Chevrolet_Cruze_HeroLaunch_210x147_AutoStaiger.indd   1 15.9.11   13:25

3845 VW DEL Tukas 210x147 tiguan 2011_VX.indd   1 9/23/11   2:15 PM

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
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zemní práce
JCB3cx

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

739 017 087

Vladimír Cífka

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

BETON Strančice s. r. o.
b

e
to

n
á

r
k

a

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27
251 63 Stránčice 
Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

Při výměně 

čelního skla 

stěrače zdarma

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

KOMÍNY
Stavebnicové komínové systémyza rozumnou cenu

Sestava: komínové tvarovky, šamotové vložky, šamotová 
odbočka šikmá nebo kolmá, šamotová tvarovka pro komínová 
dvířka, komínová dvířka, kondenzační miska, izolace, lepidlo 
na šamot, betonová krycí deska, krycí konus se stříškou

www.krby-kamna.cz/kominy, 602 532 117
Nová Lipová 638, Velké Popovice

Cena s DPH 20% - KOMÍN DN 200 mm, odbočka 90°:
Výška H= 6 m: 13 200 Kč     H= 8 m: 17 235 Kč 



Informujte se u svého lékaře. Více na  www.wobenzym.cz
Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o.,  Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice, www.wobenzym.cz, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000

ČEKÁ VÁS OPERACE?

lék Wobenzym® 
urychluje hojení
zkracuje dobu léčby

Hojení rány po operacích (včetně zlomenin) je složitý proces
Závisí nejen na velikosti rány, ale i na tom, jak imunita organismu zvládá pooperační fázi, zda zánět či pooperační  otok 
neprodlužují hojení a pacient dodržuje pooperační režim, stanovený lékařem. 

Enzymy v našem těle ovlivňují hojení ran a zlomenin 
Usměrňují průběh zánětu a vstřebávání otoku tak, aby to bylo pro tělo co nejúčelnější a nejrychlejší. Operace a těžké úrazy 
včetně zlomenin jsou událostmi, na jejichž rychlé zvládnutí nemusí enzymy v našem těle stačit. Proto je vhodné podpořit je 
enzymy zvenčí. Dlouholeté výzkumy ověřily účinnost unikátní směsi proteolytických enzymů, která je obsažena v jediném 
tradičním léku systémové enzymoterapie – léku Wobenzym. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný.

Účinná pomoc po operacích
Podpůrná léčba Wobenzymem přispívá mimo jiné ke zlepšení prokrvení tkání a činnosti lymfatického systému. Urychluje 
tak vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin, čímž zmírňuje i bolest. 
Použití Wobenzymu zkracuje dobu hojení pooperační rány i zlomenin, posiluje oslabenou imunitu a omezuje výskyt poo-
peračních komplikací např. s hnisáním rány nebo nadměrným jizvením. Pokud jsou při léčbě použita antibiotika, zvyšuje 
Wobenzym zároveň jejich účinnost. Nejlepšího účinku dosáhneme, začneme- li užívat Wobenzym co nejdříve po operaci, 
samozřejmě po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Inzerce


