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Milé čtenářky, milí čtenáři!
Listopad je měsíc znenadání rachitických stromů, blbého počasí a výročí studentské revoluce. Před dvaceti lety nebylo skoro nic, ale na
to málo si našinec uměl našetřit. Teď je všeho
spousta, ale jen zlomek z toho stojí za koupení.
Normální člověk, který si půjčí peníze, začne
okamžitě uvažovat, jak docílit plynulého splácení dle dohod. Že se podobá hlupákovi pochopí ve chvíli, kdy pozná takového boháče, který
si uměl půjčit peníze s vědomím, že je nechce
vrátit. Že ho vyjde levněji místo splácení přijít
na to, jak nic nevracet – investovat do právníka,
podplatit úředníka, v některých případech dokonce ovlivnit znění zákona. Nevím, co takový
koumák dělal 17. listopadu 1989, ale tuším, co
někteří jemu podobní dělají teď. Počítají ztráty,
protože je dostihla finanční krize. Ta se na nás
žene ze západu, z východu pak utrejch jménem
melanin dokonce v mléce pro kojence, z jihu
nezničitelní slimáci španělští a ze severu studený vítr. Náš kraj naštěstí prosluňují nadšení lidé, kteří vymýšlejí akce pro děti, talentovaní studenti, šikovní podnikatelé, kteří v Zápraží inzerují (a většinou nám za to i zaplatí) a je
toho ještě hromada.
Pojďte v jedenáctém čísle druhého ročníku časopisu Zápraží zažít adrenalinovou jízdu v bugynce Honzy Smrže (strany 6-7). Otevřete
s námi bránu gymnázia Open Gate (strana 17).
Nechejte si poradit, jak cvičit se svými dětmi
(strana 18) i jak Báječný svět mají ve Svojeticích (strana 4). Listopad je také měsíc „šišek částečně ještě na stromech visících, částečně již na zem spadlých“ (strana 10), počínajícího Adventu (strana 18) a lampiónových průvodů (strana 5).
Kupte si matraci, na které se vám dobře spí
i pod kterou si možná budete jako naše babičky střádat (bankéři se mnou mohou polemizovat prostřednictvím našich inzertních stránek).
I když vězte, že nejlepší věci jsou zadarmo. Za
měsíc jsme zase ve vašich schránkách.
Vaše sousedka
Dita Fuchsová
Šéfredaktorka Zápraží
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Dění kolem nás
BÁJEČNÝ SVĚT

Letošní podzimní činnost Občanského sdružení Báječný svět byla díky jeho členům a příznivcům pestřejší než v minulých letech. V první polovině září se členové sdružení spolu s dalšími kamarády zúčastnili veselé výpravy s názvem „expedice Sommelier 2008 CZ“. Kromě
návštěvy Mikulova a návštěvy vinařství v Rakousku jsme obdrželi pozvánku na účast na
Slavnosti vína v Pavlovských vrších ve Slovinsku. V Chorvatsku nedaleko Splitu jsme i my
laici jeden večer zkusili, jaké to je být v roli
profesionálů degustátorů a rozhodčích při posuzování vín.
Během expedice si na své přišli i obdivovatelé
historických a technických památek a přírodních krás. Tak se staly místy našich zastávek
například muzeum drahých kamenů v Bernsteinu, město Graz, u města Mureck na řece
Mur přírodní park s 200let starým dřevěným
říčním mlýnem, Ormož-Pavlovské vrchy, historický Split, pirátský hrad v Omiši, Makarská,
národní park Biokovo s nejvyšší horou Chorvatska Sv. Jure – 1762m a při zpáteční cestě
město Maribor.
V měsíci září jsme stačili ještě zorganizovat pro zájemce prohlídku Vojenského muzea

Dění kolem nás
DRAKIÁDA

v Lešanech a na Ondřejovské hvězdárně využít nabídky „dne otevřených dveří“ a prohlédnout si odborná pracoviště se zasvěceným výkladem při akci s názvem Evropská noc vědců.
Pro děti i nás dospělé byl ohromný zážitek nahlížet velkými dalekohledy do „vesmírné kuchyně“ a prohlížet si blízké i vzdálené hvězdy
a poslouchat vyprávění odborníků o hvězdách,
hvězdných trpaslících, černé hmotě a dalekých
galaxiích.
Jako ze světa broučků bylo pro děti noční putování areálem a parkem hvězdárny a potkávání se s mihotavými světluškami, s ostatními návštěvníky, kteří si jako my na cestu svítili malými jasnými baterčičkami, dárkem hvězdárny.
Začátkem října na 5. ročníku Svojetického fičáku jsme si s dětmi užili závody draků. Nechyběl táborák, opečené buřty a horký ovocný
čaj. Laskavé tetičky z Obce baráčnické nachystaly bábovky a sponzoři přidali sladkosti na odměny. Z několika svojetických kluků a holčiček
se stala odborná porota, která rozhodla o pořadí umístění v závodu draků v kategorii: 1. největší drak, 2. nejhezčí drak, 3. drak, který létal
nejvýš a v nově vzniklé kategorii číslo 4. drak,
který létal nejníže.
…pořádaná říčanskými skauty proběhla v soNa listopad chystáme exkurzi do Ústavu fyzi- botu 18. října na poli u skautské klubovny.
ky plazmatu v Praze. 6. prosince od 16 hodin V třetím ročníku obnovené akce se prezentozveme děti a rodiče na svojetickou náves na tra- valo 37 létajících draků různých konstrukcí,
diční mikulášské setkání s nadílkou. A pokud u kterých porota hodnotila vzhled, originalitu
děti s sebou přinesou namalovaný obrázek se konstrukce a letové vlastnosti.
zimním motivem, dostanou za něj také malý
dárek. V únoru 2009 na dětském karnevale ve
Text/foto Petr Hněvsa
Svojeticích bude 10 nejhezčích obrázků vystaveno a výherci se mohou těšit ještě jednou na
odměnu.
Hana Bajerová,
OS Báječný svět.

OSLAVY 28. ŘÍJNA
Slavnostní setkání k 90. jubilejnímu výročí
vzniku samostatného Československého státu
pořádalo město Říčany ve spolupráci s místními spolky Sokol Říčany a Radošovice, Obec
baráčníků a Skautské středisko Lípa Říčany.
Na říčanském Masarykově náměstí pronesla slavnostní řeč profesorka dr. Zlata Fořtová,
členka historické a dokumentační komise Obce
legionářské.
Petr Hněvsa

Podzimní sychravé dny se i letos pokusili mukařovským, srbínským a žernovským dětem
zpříjemnit drakiádou a lampióňákem hasiči
z mukařovského SDH a členové občanského
sdružení Mukařov-sko.
25. října ve 14,00 hodin se malí i velcí sešli se
svými draky na poli Na Moklině. Konala se
zde v pořadí již třetí drakiáda. Odpoledne bylo
příjemně slunečné, jen vítr moc nefoukal. Přesto se všichni dobře bavili a pokoušeli se dostat
zakoupené či doma vyrobené draky do vzduchu co nejvýše.
55 přihlášených účastníků soutěžilo o nejvýše
létajícího a o nejkrásnějšího draka domácí výroby. Kromě pouštění draků bylo pro přítomné připraveno opékání buřtů, občerstvení pro
malé i velké a drobné dětské soutěže. Největšímu zájmu se těšilo pečení koláčků a jiných výtvorů dle vlastní fantazie. Děti si mohly z připraveného lístkového těsta a ingrediencí připravit, ozdobit a upéci cokoliv je napadlo.
Druhou podzimní akcí byl lampiónový průvod, který se uskutečnil první listopadový pátek. I přes drobný déšť a mlhu (hustou tak, že
by se dala krájet), se letos na mukařovské návsi
nakonec sešlo ještě více dětí a rodičů než v minulém roce. Velká část z nich byla navíc ještě
strašidelně vyzdobena v halloweenském duchu,
takže náves se hemžila čarodějnicemi, strašidýlky, černokněžníky, ba i princeznami.
Těsně po půl šesté se vydal celý průvod do mlhavých setmělých ulic Mukařova. Nejpůsobivější část průvodu byla u vodní nádrže, v které
se celý dlouhý průvod nádherně zrcadlil. Díky
asistenci hasičů dorazili po půl hodině všichni
šťastně zpátky na náves. Nikdo se neztratil ani
nespadl do vody a i auta dala dětem přednost.
Po vyhlášení nejkrásnějšího domácího lampionu a masky bylo odměněno všech 134 dětí malými sladkostmi. V ten moment už ale na lehce
zamlžené obloze začínal ohňostroj, který celou
akci ukončil.
všo, ase

PŘEHLED AKCÍ

VŠESTARŠTÍ HASIČI SJÍŽDĚLI BOTIČ
V neděli 19. října byla vidět na pražském Botiči
po celém jeho toku nevídaná věc – na hladině
kromě obvyklých nečistot, prken, palet, plastových lahví a kdoví čeho všeho ještě se proháněla plavidla. Ano, opravdová plavidla – kajaky, kanoe, nafukovací čluny, pramice i rafty s jejich posádkami. Konala se totiž již tradiční akce „Rio Botičo“ - splutí populárního
pražského potoka Botiče z Hostivaře do Vltavy. Této akce se zúčastnili též hasiči ze Všestar. Osm odvážlivců vyjíždělo s úmyslem zdolat tento tok na raftech, ale těch bohužel bylo
málo. A tak museli vzít zavděk dvoumístnými

MUKAŘOVŠTÍ
DRACI A LAMPIÓNY

nafukovacími loděmi Pálava. Celkový sjezd trval asi čtyři hodiny, někteří účastníci zakusili
kvalitu vody na vlastní kůži. Ale celá akce se
moc povedla, přálo i počasí.
Hasiči ze Všestar mají ale i další důvod k radosti – Obec Všestary schválila na svém za- KUDY Z NUDY
sedání vytvoření jednotky SDH Všestary, doposud fungovali pouze jako sdružení dobrovol- 11. října proběhla v Jevanech Drakiáda a přesných hasičů. Pro všestarské hasiče je to velký tože nám vítr příliš nepřál, nakonec po nebi poletovala spousta nádherných draků. Nechybělo
krok kupředu.
ani finální soutěžení O nejkrásnějšího letícího
draka a o draka nejvyššího... Těšíme se na dalAša ší rok o.s.tudyznudy.

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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21.-22. listopadu v Senohrabech v sokolovně První Senohrabský bazar. Přijďte nakoupit nebo prodat dětské, dámské i pánské oděvy
a obuv, sportovní potřeby - lyže, sáňky, brusle,
dětský sortiment - chůvičky, kočárky, chodítka.
Zboží označené cenou přijímáme do komisního
prodeje - vy přivezete, my prodáme.
21.11. příjem zboží 16-22 hodin, 22.11. prodej
9-14 hodin, 23.11. výdej peněz a neprodaného
zboží 9-13 hodin.

ním. Na úvod zahraje Komorní orchestr ZUŠ – organizuje Zámecká školička, pí. Strejčková
v Říčanech. Trh potrvá do konce roku.
tel.: 604 271 088

28. listopadu od 12.00 OU Kunice pořádá vánoční trhy v budově tělocvičny v Kunicích.
V rámci trhů nabídnou výrobky žáků – adventní věnce, rozmanitou vánoční výzdobu, vánoční cukroví, vánočky, cukrářské výrobky a dále
keramiku, proutěné zboží, dřevěné hračky
a jiné drobné dárky. K příjemné předvánoční
náladě jistě přispěje i posezení u voňavého čaje
29. listopadu 7.30- 13.00 tradiční Adventní a poslech staročeských koled.
tržnice, kterou pořádá Klub zahrádkářů v Senohrabech v sále restaurace U Andělů.
Sport centru Na Zámečku
23.listopadu Pletení adventních věnců
5. prosince v 17 hodin Říčanský lůvr zahaju- – s sebou si vezměte slaměný korpus, vše ostatje v galerii Kotelna velký Vánoční trh s umě- ní bude k dispozici
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu

6. prosince od 17 hodin „S čerty nejsou žerty“
aneb Velká mikulášská nadílka
Nadělovat se bude v HALE, kde budou připraveny soutěže a večer hrají k poslechu i k tanci
Žízniví Dubáci
14. prosince od 14 hod. PŘEDVÁNOČNÍ BAZÁREK - pro charitu od 15-17 hod. děti a vánoční zvyky a v 17 hodin vystoupení dětí ze
Zámecké školičky a nasvícení zámeckého parku a Janova Vizovického betlému v kapličce sv.
Máří Magdalény v zámeckém parku a zpívání koled
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Rozhovor

PŘEDNÍ ČESKÝ AUTOKROSOVÝ JEZDEC HONZA SMRŽ JE Z PĚTIHOST
V červencových závodech v Poříčí nad Sázavou si v tréninkových a kvalifikačních jízdách
vedl skvěle, v hlavním závodě bohužel kvůli
technické poruše nedojel. Když se řítil z kopce ve své zelené bugyně, můj čtyřletý syn ho
přejmenoval na Smršť. Když s ním mluvíte, je
to rozvážný kluk, který při volném čase utíká
do přírody nebo poslouchá hudbu.
Jak jste začínal?
V šesti letech, to jsem jezdil bikross. K autokrosu mě přivedl táta, protože pomáhal stavět první bugyny u Františka Ernigra, jednoho z prvních závodníků v autokrosu. Vymyslel
třídu Junior-buggy s motorem Trabant pro děti
od 10 do 18 let a byl průkopníkem této kategorie. Postavil se svými kamarády první junior
bugynu a jezdil předváděcí jízdy při velkém autokrosu. V roce 1992 se jel první oficiální závod o takzvaný pohár junior buggy.
V čem se liší bugyna od normálního auta?
V autokrosu jezdí i takzvaná plechová auta,
která se od normálních vzhledově ani moc neliší. Bugyny s normálními auty moc společného nemají, je to individuálně postavený rám
s ochranou konstrukcí pro jezdce. Vyrábějí se
i speciální závěsy kol, motor bývá uložen hned
za jezdcem, poháněny jsou všechna čtyři kola.
Karoserie se vyrábí z laminátu, nebo kevralu.
Junior-buggy má motor o objemu 600cm3, nejsilnější třída do 4000cm3. Ani na velké bugyny není potřeba řidičský průkaz, protože se nejezdí po silnicích, ale na uzavřeném okruhu.
Moje bugyna je postavená od Jaroslava Hoška,
je osazena motorem Ford Cosworth 2300 turbo, převodovka je speciální 4 rychlostní manuální. Zrychlení z 0-100 km/hod.má do 3 vteřin
a max.rychlost je kolem 180 km/hod.
Váš táta byl průkopník Junior buggy u nás, jak
je to v zahraničí?
V zahraničí se v té době malé bugyny nejezdily. Dohodlo se, že při závodech mistrovství
Evropy se udělají předváděcí jízdy malých bugynek, aby se juniorskému autokrosu udělala

větší propagace a malí jezdci okusili atmosféru
velkých závodů, to bylo od r.1994 – nyní se již
jezdí o takzvaný pohár Euraca a zúčastňují se
i zahraniční jezdci.

a s přípravou bugyny na závody, nebo samozřejmě zásluha sponzorů, bez kterých by závodit také vůbec nešlo a mnoha dalších i lidí, kteří
nám fandí, co se o nás starají při závodech, co
nám pomáhají s propagací našeho týmu, s inJe to nebezpečné? Co na to vaše máma?
ternetovými stránkami, výrobou plakátů a dalMáma má o mě strach, ale mezi motoristic- šími věcmi... závodím tedy za celý tým a úspěkými sporty je autokros nejbezpečnější. Auto chy patří celému teamu....proto říkám naše a ne
má ochrannou konstrukci jezdce, bezpečnost- jen moje... žabička.
ní pásy, přilbu.Totéž má i bugynka pro malé
kluky.
Jakého poháru si nejvíce ceníte?
Mezi nejvíce ceněné bych určitě zařadil druLákal by vás i nějaký více nebezpečný automo- hé místo na Mistrovství Evropy v Nové Pace
bilový sport?
v roce 2006, zároveň s vítězstvím na ME
Velmi mě láká zkusit zatím jen pár vybraných v roce 2003 v portugalském Castelo Branco.
závodů v rallye, nejspíše s vozem Subaru Impreza. Nyní usilovně sháníme potřebné fi- Kolik je vlastně tratí v České republice?
nanční částky právě pro zajištění závodní se- Není jich už mnoho jako dříve, pravidelně se
zony v autokrosu a pro vybrané závody v ral- už jezdí jen sedm tratí. Kluby pořádající závolye. V příštím roce naší prioritou zůstává au- dy mají často problémy s financováním závotokros a pokus získat konečně titul mistra ČR. dů, s úpravou tratě a okolí, nebo mnohdy i se
V rallye by byla brána závodní sezona jako soukromými vlastníky pozemků zasahujícím
zkušební.
do prostoru závodiště nebo v jeho nejbližším
okolí. Každá trať je nějak odlišná. V celé EvJaké to vyžaduje finance? Kolik si mají připra- ropě se jezdí spíše rovinatější tratě, naopak je
vit rodiče, kteří chtějí pořídit bugynu pro své tomu ale třeba v Nové Pace, kde se jezdí i ME.
dítě?
Je vyhlášená svým převýšením a areálem, je
Když se začínalo za mě s Junior-bugynami, byla takovou mekou autokrosu. Říká se, že kdo nepořizovací hodnota malé bugynky v desetitisí- jel Paku, nejel autokros. Například je tam úsek,
cích, dnes jsou to statisíce. Ve velkém autokro- kde se jede velkou rychlostí do velkého kopce
su to jsou statisíce a bohužel i mnohdy i více... a hned pravotočivou zatáčkou jedete na plný
Technika jde nezadržitelně dopředu, všechno plyn zase z prudkého kopce dolů, toto místo je
se zdokonaluje, materiály se zlepšují a jsou stá- hodně na srdce.
le dražší a dražší...stejně tak práce odborných
lidí se zdražuje. Takže spíše je to pro ty bohat- Co prosím?
ší tatínky. Ale kromě financí je i velmi časově Na srdce se u nás u jezdců říká, když jedenáročná příprava na samotné závody.
te tak trochu do neznáma maximální možnou
rychlostí, v této části tratě to může být někde
Jak vaší bugynce říkáte?
mezi 140 až 150 kilometry v hodině...a takoJe to naše žabička, zelená s bílými doplňky. vou rychlost máte v místě, kam zrovna moc
K tvaru karoserie naší bugyny se hodí právě nevidíte. Na závody do Nové Paky chodí i veljasnější barvy a zelenou nikdo nemá.
ké množství diváků, i přes patnáct tisíc, je tam
vždy úžasná atmosféra.
Proč říkáte „naše“ bugyna ne „moje“?
To, že můžu závodit, a vůbec naše úspěchy je A trať v Poříčí nad Sázavou?
zásluhou více lidí, např.jsou to skvělí kamará- Poříčí považuji samozřejmě za domácí trať,
di a mechanici, co mi pomáhají na závodech mám ji velmi rád, divácky je velmi zajímavá,
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jelikož je na celou trať krásně vidět, ale je bo- mezi naprostou jezdeckou elitu jak u nás, tak
hužel maličko užší, než je pro dnešní rychlá i v Evropě.
auta optimální.
Jak se s Žabičkou přepravujete?
Proč se vám tam letos v červenci na závodech Máme upravený přepravní autobus, zelenou kanezadařilo?
rosu, která je z poloviny obyvatelná a vybaveOd rána jsme to měli dobře rozjeté, vše jsme ná např. lednicí, kuchyňskou linkou, sprchovyhrávali. A ve finále jsme vypadli díky prask- vým koutem a WC, spaním pro pět až sedm
lému závěsu pravého kola, které mi přerazilo lidí. V druhé polovině je nákladní prostor, kde
pedál plynu a nemohl jsem tudíž dál pokračo- jsou vyrovnány nezbytné náhradní díly pro buvat. Po Poříčí se jely ještě závody v Přibicích gynu a kam s bugynou zajíždíme dovnitř po vyu Brna a v Sedlčanech, v obou závodech jsme sunovacích nájezdech.
byli třetí. Na třetím místě jsme skončili i v konečném pořadí letošního seriálu MČR.
Znáte Cars, Autíčka, americký animovaný
film?
V Poříčí jsem si všimla, že to není doména Tenhle film jsem už viděl několikrát. Mám
kluků, najdou se i ženy, holky. Kdo má větší moc rád animované filmy.
předpoklady?
Větší předpoklady mají asi kluci, ale v Junior- Takže víte, že se jeho hrdina, závoďák Blesk
bugynách závodí i dvě dívky, které jezdí vel- McQueen, ocitnul mimo dálnici, protože v přemi dobře a patří v této třídě mezi absolutní pravím autě usnul a vypadl z něj. To by se vaší
špičku.
bugyně asi nestalo.
No málem se to také už stalo. Když jsme letos
Jak se jezdí na českých silnicích?
jednou rychle vyjížděli na závody, zapomněKdyž opomenu, v jak katastrofálním stavu li jsme, že jsme bugynu zapomněli ukurtovat
jsou naše silnice a dálnice, bohužel musím říct, a při výjezdu od nás z dílny na silnici se ozvala
že spousta našich řidičů je bezohledná vůči rána a bugyna z půlky visela chudák ven. Máostatním, slušným řidičům a nebo se na jíz- lem jsme ji ztratili.
du za volantem nesoustředí a věnují se jiným
záležitostem.
Jak se vám žije v našem kraji, v Pětihostech?
Jste mladý, bez závazků, netáhne vás to do
Co všechno jste schopen na Žabičce opravit?
Prahy?
Opravit jsme si schopni skoro všechno, kromě Mám rád přírodu, jsou tu v okolí dobří a hodmotoru, o který se nám stará a ladí pan Ma- ní lidé, je tu i celkem klid. V Praze jsem nitoušek .
kdy nebydlel, takže nemůžu posuzovat rozdíl
v bydlení tam a tady v Pětihostech nebo okolí.
Jste spíše menšího vzrůstu, máte vysportované Vyrůstal jsem a bydlel v Říčanech, kde se mi
tělo. Je důležité udržovat si fyzičku?
taky líbilo, ale teď jsem už pár let tady a jsem
Samozřejmě je důležité mít dobrou fyzičku, ně- zde spokojený.
které závody jsou velmi fyzicky náročné, hlavně na ruce, díky více rozbitému terénu a velkéDita Fuchsová
mu výkonu bugyny. Přes sezonu, když jsou závody, tak moc volného času na udržování kon- 7.6.1986 BICROSS - začátek závodní éry
dice není, ale i tak si občas zajdu zaběhat, nebo první závody v Ostředku - 2.místo...další
si doma zacvičím. Přes zimu se ale budu snažit závody v Kozmicích - zlatý věnec.
dostat do optimální kondice, pravidelně bych Od roku 1989 zároveň s bikrosem začíná auchtěl chodit plavat a cvičit do posilovny.
tocross do roku 1991 pouze jako předváděcí
jízdy při velkém autocrossu. Od r. 1992 již
Když si chcete odpočinout, sednete si do nor- Junior-buggy zařazena jako součást MČR.
málního auta a někam jedete?
Za rok najezdím po silnicích kilometrů dost, Celkové umístění v MČR:
takže ve volném čase a když si chci odpočinout, 1992 - 3. místo,
si rád zajdu na procházku, nebo jen v klidu po- 1993 - 1. místo,
slouchám muziku.
1994 - 5. místo,
1995 - 1. místo
Liší se atmosféra závodů ve světě a u nás? Točí Od roku 1996 přestup do kategorie
se kolem toho jiní lidé?
D3 3500 cm3 (nyní 4000 cm3)
V zásadě je to stejné. Ale v Italské Maggio- 1999 - 2. místo MZSE,
ře jsou krásné závody, lidé tam závody nesku- 2000 - 1. místo MZSE
tečně prožívají a perfektně fandí, i když tře- 2001 - 5. místo MČR,
ba nejste místní. Nekrásnější vzpomínky mám 2002 - 5. místo MČR,
na portugalskou Lousadu, nádherný areál sko- 2003 - 3. místo MČR a 5.místo ME,
ro v centru města... Vůbec v jsem si Portugal- 2004 - 3. místo MČR a 6.místo ME,
sko hodně oblíbil.
2005 – 4. místo MČR,
2006 – 6. místo MČR,
Do jakého věku se tento sport dá dělat?
2007 – 3.místo MČR,
Dokud člověk může a zdraví mu dovolí. Dů- 2008 – 3.místo MČR
kazem je třeba náš autokrosový matador Jaroslav Hošek. Má přes šedesát let a pořád patří
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu

strana 7

Sport
AKCE VE SPORTU
Sport centrum Na Zámečku
Sobota 22.11. od 10 hod. Tenisový turnaj ve
čtyřhře pro neregistrované hráče
29.11. Turnaj kopaná – minipřípravka od 10 hodin. Pro min. 6 družstev ve vytápěné tenisové hale.
5.12. setkání čertů ve sport centru
Sobota 6.12. Turnaj přípravka kopaná /Turnaj
2.12. Antonína Panenky k 60. nar./
13.12. od 10:30 – 16:00 hod „Vánoční turnaj
v kopané“ a žáci 6 mužstev /Turnaj Karol Dobiáše k nar. 18.12. Karol Dobiáš 61. narozeniny/ p. Hofta

MOTOKROS
V pizzerii a kavárně Maranello se v neděli
2. listopadu konalo rozloučení s motokrosovou sezónou 2008 za účasti závodníků AEC
MX Racing Teamu. Na fotce zleva: Petr Hájek - jezdí mistrovství ČR ve třídě Open, Martin Gomboš - jezdí extrémní závody, Tomáš

20.12. Vánoční turnaj v MINITENISU a BABYTENISU - od 10:00
Úterý 23.12. otevřeno pouze na objednávku
Coubal - jezdí mistrovství ČR ve třídě Open,
Tomáš Voženílek - jezdí přebor ČR a Petr Ču- 24. a 25. 12. ZAVŘENO
ban - majitel a manager teamu. Více o AEC Teamu naleznete na: www.aecracing.estranky.cz 26. 12. Otevřeno pouze na objednání dopředu
v čase 10 – 18
Petr Hněvsa

SO 27.12. Turnaj čtyřhra tenis nebo turnaj
v tenise 5 členných družstev Kunice, Mnichovice a Popovice /Strančice/. S ochutnávkou
V neděli 26.října se v říčanské sportovní hale Dívčí dětské formace skončily v pořadí: Daisy meruňkovice
soutěžilo o Pohár města Říčany 2008. Již tradič- z TnT Silueta Praha, Pink z TŠ Twist Sokol Říní podzimní soutěž v rokenrolu se konala pod čany, Briliants z RnR Club Karlovy Vary.
31.12. od 14-16 Silvestrovský fotbálek pro žízáštitou starosty Sokola Říčany a Radošovice. Nejcennější kov v juniorských dívčích forma- zeň s kytarou. 2 hřiště hala až 20 hráčů
Před naprosto přeplněnou sportovní halou se cích putoval domů. Zvítězila formace Tequilas
předvedly jak dětské a juniorské dívčí forma- z TŠ Twist Sokol Říčany před Mystique
Silvestr 31.12. po 16.00 hod. pouze na
ce , tak i páry dětské, mladší žáci a juniorské. a Cheers z TnT Silueta Praha.
objednávku
Třešničkou na dortu bylo vystoupení párů skupiny "B" v akrobacii.
Petr Hněvsa Více na
V krátkosti uveďme alespoň část výsledkové
www.zamekberchtold.cz/sportcentrum/sc.php
listiny.
V dětských párových dvojicích zvítězili Průša Tomáš s Prchalovou Alžbětou z KOLB
dance VSK FTVS Praha před domácími
Michaličkou Karlem s Klimentovou Veronikou a Brychtou Jakubem s Fišerovou Terezkou rovněž z KOLB dance Praha.
V žácích byli nejlepší Pekárek Richard se
Škrdlovovou Terezou z RnR Gymbeam Jihlava před Klimendou Pavelem s Brichovou
Petrou z TnT Silueta Praha a Růžičkou Davidem s Čížkovou Kateřinou z KOLB dance Praha. V juniorských párech bodovali
Málek David se Slavíkovou Nikolou před
Kolaříkem Davidem s Vackovou Ninou
a Endrisem Filipem s Burzovou Eliškou
z TnT Silueta Praha.
V párových Béčkách zvítězili Kalaš Martin
s Kohoutovou Vandou před Seckým Jakubem se Zadákovou Veronikou, oba páry ze
Sokola Pražského. Třetí skončili tanečníci
Štemberk Vladimír se Zadákovou Veronikou z TJ Sokol Kampa Praha.

AKROBATICKÝ ROKENROL V ŘÍČANECH
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Větvičky štiřínského parku

Drobotina
KUK DO KOLEČKA

MĚSÍC ŠIŠEK ČÁSTEČNĚ JEŠTĚ NA STROMECH VISÍCÍCH,
ČÁSTEČNĚ JIŽ NA ZEM SPADLÝCH
Psal se rok tisící devítistý šedesátý osmý. Byly
listopad s prosincem, měsíce, jimž jsme říkávali „Měsíce zostřeného přátelství“. V Umělecké
besedě na pražském Újezdu probíhal tehdy každý měsíc zvláštní pořad; šansonový, ale říkali
jsme mu „Písničky“. V pátek v podvečer se tu
scházeli lidé, jimž nalévali naději Jan Petránek,
Rudolf Pellar, Alenka Havlíčková, Jiří Trinkiewitz, Milan Jíra, Petr Pospíchal, Jan Vedral,
Honza Faltýnek a mnoho dalších. Byl to pořad,
v němž mezi řádky bylo napsáno víc než v řádkách. A zazpíváno. Chodili jsme tam pravidelně, a byli jsme v živém kontaktu s účinkujícími.
V čase „Měsíce zostřeného přátelství“ jsme jim
přinesli plnou krabici rozmanitých šišek z Průhonického parku. V době rané normalizace,
kdy ze svých míst byli odcházeni lidé jeden za druhým, nazval – snad Honza Petránek – onen měsíc
„Měsícem šišek částečně ještě na stromech visících a částečně již na zem
spadlých“.
Šišky, ozdoby jehličnatých dřevin, ovšem nesledují písničkáře, aniž sledují politické dění. Tehdy, i dnes. Ale to, co je
v nadpisu, to pečlivě dodržují. Dokonce i ve Štiřínském parku, ba v parcích na vaší návsi, u vašeho zámku, na vašem
hřbitůvku. Tam všude
dozajista rostou například zeravy, populární
túje. To je dřevina se zvláštními malými šiškami, spíš šišticemi. Jsou složeny z párovitých šupin, ostatně tak, jako protistojně stojí i šupinovité listy zeravů. Svým způsobem je túje alias
zerav mor české krajiny. Je to americký strom,
rostoucí spíše v atlantické části Severní Ameriky, přestože se jmenuje zerav západní. Ovšem
z Evropy to na západ je. Do Evropy byla první
přivezena v roce 1535, jen pár desítek let po objevení Nového světa. Dokonce jako první severoamerická dřevina vůbec. K nám, do Čech, se
první dostala mnohem později. Vůbec první záznam o jejím pěstování je z roku 1809: Je uváděna v soupisu dřevin v někdejší botanické zahradě při zámku v Hluboši na Příbramsku. Pak
se ovšem doslova rozletěla po celé zemi. Nevím o hřbitově či hřbitůvku, kde by nebyla vysazena. Prý snad připomíná středozemní štíhlé
cypřiše, zdobící kdejaký cintorín mediteránní.
Její sestřenice, zerav východní je z Asie. I ten

Mezi časté jehličnany Štiřína i jiných parků,
ale i některých volných lesních porostů patří
i douglasky. To jsou zvláštní jehličnany ze Severní Ameriky: ta zelenější, jíž se říká douglaska tisolistá, má šišky, které na první pohled upoutají: vedle tuhých, dřevnatějících šupin mají ještě blanité podpůrné šupiny, vystrčené za každou plodní šupinou jako tři prstíčky.
Jsou-li ty prstíčky přitisklé k šišce, jde o právě
jmenovanou douglasku. Trčí-li do stran, nebo
jsou ohrnuty nazpět a navíc má ta douglaska
i sivé jehličí, jde o horský druh z Rocky Mts.,
ze Skalistých či Skalnatých hor a jmenuje se
douglaska sivá. Obě ve Štiříně najdete.
Já mám osobně nejvíc rád šišky modřínové:
když se do nich shora zahledíte, vypadají jako
malé zakleté nebo zkamenělé květy růží; a růže,
jako rodilý růžař mám
moc rád.
Nejen ve Štiřínském, ale
i v jiných parcích roste spousta jedlí: jistě víte
ze školy, že si z jejich šišek sbírku neuděláte. Zůstávají na větévce stát (ty
smrkové i douglasčí se
otáčejí dolů) a jak dozrajou, rozpadnou se, a na
větvích pak jen trčí jejich vřetena jako jehly na
rožnění.
Projděte se v těchto
dnech Štiřínským parkem,
ale třeba i Průhonickým
nebo jiným a poohlédněte se po šiškách, částečca. První z Kavkazu, druhý z povodí řeky Dri- ně ještě na stromě visících, a částečně již na
ny v Bosně. Oba mají zvláštní, krásné, malé zem spadlých.
a úzké až špičaté šišky, dlouho plodné stromy
Václav Větvička
zdobící.
Pro Zápraží 2008
I s borovými šiškami se můžete ve Štiříně potěšit: jsou tu jednak ony klasické, krátce kuželovité šišky naší borovice lesní, ale také neopa- Větvičkova poradna pro veřejnost s možností
davé a dlouho na stromě držící šišky borovi- zakoupení knih – třetí středa v měsíci, dům
ce Banksovy z Kanady. Nejkrásnější štiřínské ATIS na Štiříně 15-18 hod. z d a r m a
borovice, vejmutovky, mají šišky podlouhlé, na
první pohled byste je ani za borové nepovažo- 21.11. 19.30 hod.
vali. Jsou hodně smolnaté, pryskyřičné výkvěty Herbář pod polštář a šansony k veselému
jsou na každé šupině a jen jich pár ze země se- snění
sbíráte už jste zamatlaní a hned tak se té prys- Autorské čtení, předvánoční křest a autograkyřice nezbavíte. Trojčetné borovice s jehlička- miáda nové knihy Václava Větvičky
mi ve svazečku po třech, rostoucí také ve Šti- Herbář pod polštář, proložené pohodovými
říně, zatím neplodily; jejich šišky bývávají dost šansony souboru Two Voices
mohutné. Nasbírat si je můžete třeba v Průho- Vstupné 200,- Kč. Doporučujeme rezervaci
vstupenek na recepci hotelu 255 736 111
nické parku.

je častou ozdobou hřbitovů a obecních návsí.
Dnes patří sice do samostatného rodu zeravec,
Platycladus, ale severoamerickému zeravu se
na první pohled docela podobá. Na druhý už
ne: Jeho šišky jsou totiž dužnaté (ze začátku)
a mají zvláštní, hákovitě se utvářející šupiny.
Podle toho že jejich šišky jsou „rohaté“ je snadno poznáte. Jsem-li u Hluboše, ještě připomenu, že tam byl také před rokem 1809 vysazen
jiný americký jehličnatý strom, jedlovec kanadský. Vypadá jako nějaká jedle, ale šišky mu visí,
a jsou mrňavé, někdy třeba jen 1-2 cm dlouhé.
Ve Štiříně jich roste hned několik a patří k nejhezčím jehličnanům parku.
K „exotům“ tam ale patří i dva smrky: východní a Pančičův. Picea orientalis a Picea omori-
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Uplynulý měsíc říjen se v o.s. RC Kolečko nesl
v duchu výtvarných dílen, které jsme si užívali.
Začali jsme výrobou draků, pokračovali s dětmi malováním triček a polštářů křídami na textil. Hodně nás bavila výroba lampiónů, které,
jak doufáme jste viděli v lampiónovém průvodu. Při další „výtvarce“ jsme nenechali ležet
žádný kaštan na zemi a udělali z nich skvělé
housenky a jinou zvířenu. Říjen jsme zakončili
sladkou činností a to přímo výrobou marcipánových dýní a začátkem listopadu jsme pokračovali velkou přípravou na dýňovou slavnost
a to už z opravdových dýní.

Ve čtyřech výtvarných dílnách si budete moci
vytvořit vánoční dárky pro svoje nejbližší.
Všechny výtvarné dílny proběhnou v rc kolečko - bývalá jídelna v areálu „sanatorky“ v Kostelci n.Č.l. - vždy od 19.30 hod. rezervace na
telefonu 608 120 010 nebo na e-mailové adrese
rckolecko@seznam.cz

14.11. malování na hedvábí
Martina Volvovičová provede touto zajímavou technikou začátečníky i pokročilé. Šátek
v ceně kurzu. Materiál bude na místě k dispozici. S sebou doporučujeme přinést pracovní
oděv. Základní cena 250,- Kč (členky RC KoProtože nás říjen hodně povzbudil k atrak- lečko 200,- Kč).
tivním výtvarným činnostem, rozhodli jsme
se ještě zorganizovat večerní pletení z pedi- 21.11. korálkování
gu 31.10. Pro velký zájem o tvoření dospělých Šperky a vánoční ozdoby hravě vytvoříte pod
jsme se domluvili na vyhlášení Adventních vedením Simony Kopecké. Materiál bude na
přástek – cyklus 4 večerních pátečních výtvar- místě k dispozici – v ceně kurzu. Základní
cena 200,- Kč (členky RC Kolečko 150,- Kč).
ných dílen v klubovně RC Kolečka.

28.11. textilní techniky
Jak ozdobit tričko či polštářek poradí Martina Volvovičová. S sebou doporučujeme přinést
pracovní oděv. Povlak na polštář 50x60 cm
bude možné zakoupit na místě. Tričko (v ceně
kurzu) – je nutné nahlásit předem velikost...
Základní cena 300,- Kč (členky RC Kolečko
250,- Kč).
12.12. drátování
Pod vedením Gabriely Fridrichové odrátuje hrneček bez potíží a s radostí začátečník
i pokročilý.
S sebou doporučujeme přinést malé kleštičky.
Hrnečky bude možné zakoupit na místě za
60,- Kč.
Základní cena 100 Kč (členky RC Kolečko
50,- Kč).
www.rckolecko.cz, rckolecko@seznam.cz
RC Kolečko z Kostelce n.Č.l.

CENTRUM LODIČKA
Mateřské centrum Lodička se Sportcentrem Na
zámečku v Kunicích oslavilo 1. listopadu svátek Halloweenu tanečně, soutěžně a strašidelně. Kolem 15 hodiny se seběhla všechny strašidélka z okolí a juchala v Tenisové hale. Přišlo
mnoho čarodějnic, dýniček, strašáků, bubáků,
kostlivců i pár princezen a Bílá panička. Kolem 16 přišla i starší strašidla, která také vypadala dost hrozivě například mozkomor, upíři, a piráti. Všechna tahle sebranka si zatancovala, zasoutěžila pohrála, když ještě předvedli
svoje kvílení a hučení, byla po setmění vyzvána na průvod s lampiónem. Šlo se po zámeckém parku podél svíček kolem ježibaby, pekla, tříhlavého draka až k pavoukovi, který
na ně čekal a náležitě odměnil za výdrž. Ale
tím strašení tento den neskončilo, protože kolem 21.hodiny se shlukli kolem hraběte Drákuly zámku Berchtold upířii a upírky, čarodějnice, batmanka, pavouk, čerti, Bílá paní i jeden
oběšenec a strašení začalo nanovo až do pozdních hodin, kdy po pár tanečních soutěžích vyhráli všichni v tombole i pěknou cenu. Úžasnou výzdobu sálu připravili dětičky z mateřské

školky Kunice a Stránčičce. I v předvánočním
čase chystáme spoustu zajímavého pro děti i jejich rodiče:
Středa 3.12. 19.30 – Výroba andílků z korálků a drátkování zvonečků. Nejprve si vyrobíme
ozdoby z korálků, které zdobily vánoční stromečky našich babiček. Potom si odrátkujeme
keramické zvonky, které ozdobí naše zápraží
nebo balkóny. Přijďte si v tom předvánočním
shonu trošku posedět.
Pátek 5.12. 10.00 - Mikuláši, Mikuláši, co to tady v domě straší?
Každý rok k nám do Lodičky přichází hodný Mikuláš s čertem. I letos budeme čekat, jestli si najdou
cestu k hodným dětem. Ve čtvrtek
při zpíváníčku si pro ně připravíme
nějakou písničku a pak se nesmíme
bát čerta a hezky nahlas zazpívat.
Přijďte mezi nás.
Čtvrtek 11.12. 10.30 - Hodinka
krásy s Mary Kay s Ilonou Novákovou - po zpíváníčku a hře na klávesy. Samozřejmostí jsou pravidelné

dopolední programy pro děti - veselé úterý,
středeční keramika a čtvrteční zpíváníčko. Pro
dospělé je samozřejmostí večerní keramika.
Více na http://xp.me.cz/lodicka.
Srdečně zveme do našeho mateřského centra!
Pavla Peltanová, Míša Hupcejová

CO JE NOVÉHO V MC ČOLEK
Prázdniny utekly jako voda, babí léto máme
také pryč a podzim je již v plné síle. A jak se
daří Čolkovi?
Naše sdružení si připsalo na své konto několik dalších akcí ve své „klubovně pod širým
nebem“. O prázdninách to byl Levný bazárek,
v závěru měsíce září Veselá drakiáda s doprovodným programem divadelním a výtvarným
a zatím, poslední velmi zdařilou akcí byl lampiónový průvod.
Jeho druhý ročník zahájil nepřeslechnutelný hlas ponocného. Zástup zhruba 50 dětí absolvoval vstupní překážkovou dráhu a poté, co
byli malí běžci odměněni, vydal se celý světélkující průvod k obecní nádrži. Vzhledem
k tomu, že celá akce byla tématizována uzamykáním obecních potoků, rybníků a jiných vod,

přijela dětem vstříc na rákosové loďce rusalka. Spolu s dětmi uzamkla obecní nádrž, rozdala každému po vodnickém dukátku a pak už
se všichni vydali s bábou kořenářkou na další stanoviště.
Další „obecní vodou“, kterou bylo třeba uzamknout, byl Mirošovický potok. I zde se podařilo s vydatnou pomocí všech malých lampionářů uspat vodu. Bludička s divou žínkou (které
„dodali“, stejně jako ponocného, bábu a vodníka, naši baráčníci) děti opět odměnily za pomoc a celý průvod se vydal na poslední etapu
své trasy, směrem ke Štičímu rybníku. Jaké to
bylo překvapení, když děti zahlédly vodníka,
blížícího se po ztemnělé vodní hladině na rákosovém plavidle! Spolu s ním uzamkly opět veršem a klíčem vodu a čarováním a prskavkami
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přivolaly i závěrečné rachomejtličky, které rozsvítily oblohu nad rybníkem. Toto prskající překvapení ukončilo spolu s panem ponocným celé
předdušičkové podvečerní setkání, které mělo
nejen krásnou podzimní atmosféru plnou barev,
ale i trochu pohádkový a trochu tajuplný nádech, který ten večer jistě doprovodil mnohého
malého človíčka do spánku.
Naší poslední letošní akcí bude Adventní setkání, které proběhne první adventní neděli odpoledne v ulici Na Ohradě v Mirošovicích. I sem
zveme všechny naše příznivce a rádi Vás přivítáme také u svého stánečku na Vánočním jarmarku u fotbalového hřiště, který se koná
13. prosince.
Váš Čolek z Mirošovic
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VI. ADVENTNÍ PROZPĚVOVÁNÍ
Vážení a milí přátelé dovolte mi, abych Vás pozvala na šestý ročník Adventního prozpěvování. Každý rok se snažíme přijít s něčím novým a doufám, že i letos se vám bude program
líbit.
Na festivalu adventních a vánočních tradic
uslyšíte nejen domácí soubory, ale pozvání přijali také významní hosté a soubory od nás i ze
zahraničí.
Adventní dobu zahájíme opět na první adventní
neděli 30. listopadu v 17.00. hodin v MěKS
v sále U labutě.
Proběhne slavnostní zahájení festivalu, pod patronací starostky Města Říčany paní Adrieny

Mrázové a hlavní školní inspektorky paní Olgy
Hofmannové. Vedle domácího souboru Mikeš
uvidíte na pomyslné středočeské návsi také vystoupení dětského souboru ,,Bunjevačko kolo“
ze srbského města Subotice a rumunského
národního souboru ,,Tara Vrancei“ z krajského města Focšaní.
Program bude pokračovat od 18.30 na náměstí v Říčanech, kde společně rozsvítíme vánoční strom.
Další koncert, na který bychom vás rádi pozvali se bude konat v neděli 7. prosince v Kapli
Dětské léčebny Olivovna.

Hostem večera bude vynikající klarinetistka Lída Peterková, která přednese skladby ze
svého nového CD ,,Playful clarinet“. Jak název
napovídá, na hravý klarinet uslyšíte populární
melodie. O klavírní doprovod se postará paní
Irina Kondratěnko.
V programu také vystoupí Komorní orchestr ZUŠ Říčany pod vedením dirigenta Josefa
Brázdy.
V pátek 12. prosince v MěKS od 9.00 a od
10.00 čertovsky rozpálí děti ze ZŠ divadlo
VeTři.
A na závěrečném koncertě 15. prosince v 17.00
hodin v Kapli Dětské léčebny Olivovna uslyšíte Hru s jesličkami K.J.Erbena v podání souboru Mikeš a říčanský ženský pěvecký sbor
Sirény se sbormistryní Martinou Červenou .
Hostem večera bude Komorní orchestr a sbor
Vox Bohemica z Českého Brodu pod dirigentskou taktovkou Tomáše Charváta. Na programu jsou koledy a vánoční písně.
Přijďte si naše koncerty poslechnout a podpořit dobrou věc. Vstupné je dobrovolné, výtěžek opět poputuje na konto celonárodní veřejné
sbírky ,,Pomozte Dětem!“.
Projekt vznikl za podpory Středočeského kraje,
Města Říčany, MŠMT a FoS ČR.
Těšíme se na Vás.
Mikešáci

Kdo ještě nenavštívil galerii moderního umění
„Kotelna“ v Říčanech má nyní možnost zhlédnout zde zajímavou výstavu Kontrasty. Mladý
umělec Jiří Ptáček, který byl díky výjimečnému talentu přijat na akademii již v 17letech, zde
ve svých obrazech dokázal vyjádřit pocity ve
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TOMÁŠ HŘIVNÁČ
Slavnostní vernisáží zahájil říčanský umělec v úterý 4.listopadu svoji pražskou výstavu v Malé galerii Chodovské tvrze pod názvem Obrazy. Tomáš Hřivnáč se narodil v roce
1959 a vystudoval střední uměleckou školu. Ve
své tvorbě se hlavně zabývá grafikou a malbou. U grafiky využívá metodu zvanou suchá jehla, což je technika blízká rytině. Rovněž ale využívá velmi obtížnou a časově náročnou techniku mezzotinty. Jedná se o jednu

z nejpůsobivějších technik tónové rytiny, dnes
používanou umělci jen zřídka.
Umělce fascinuje lidské, především ženské tělo
v jeho četných modifikacích. Jeho figury vyjadřují nejen pocity, nálady a emoce, ale v poslední době se intenzivně věnuje figurám v pohybu. Výstava potrvá do 30. listopadu.
Petr Hněvsa

Skladatel, zpěvák a malíř Richard
Pachman se také
letos představí v říčanské
Olivovně na
svém již tradičním adventním benefičním koncertu.
Program bude
obsahovat autorovy skladby
z 20 vydaných
alb, vánoční
písně, skladby
z oratoria Mistr Jan Hus i písně z posledního
vánočního alba „KOUZLO“. Adventní koncert
plný pohodové hudby v podání klavíru, kláves a zpěvu Richarda Pachmana se uskuteční
ve čtvrtek 27. listopadu od 19:00 hodin v kapli Olivovy dětské léčebny. Vstupné dobrovolné.
Informace na: www.pachman.cz
a www.olivovna.cz.
ODL

PŘEHLED AKCÍ
23. listopadu v 16.00 představení bublináře 9. prosince od 19.30 hodin
Václava Strassera v prostorách jevanského kina, Vánoční koncert HRADIŠŤAN
Náměstí 1. Jevany.
28. listopadu v 19.30 hod. Obnovený ochotnický spolek TYL na Nové Hospodě (založeno
1905), o. s. Vás srdečně zve na premiéru hry
Romeo a Julie Jak to bylo doopravdy?
... aneb že by v tom byl čert? v sále KD Kamenice. Vstupné dospělí 50,- Kč/děti 25,- Kč

KONTRASTY V KOTELNĚ
dvou polohách, které
se ale záměrně prolínají. Jedná se o cyklus Cesta tmou a Dokonalý svět. Jak autor
sám
poznamenává,
oba tak rozdílné cykly tvořil skoro současně. Velkoformátové
obrazy z cyklu Cesta
tmou zachycují atmosféru ubíhající krajiny
nebo nočního města.
V řadě temných kompozic, kterými prozařují světla velkoměsta
a vtahují tím diváka
do noci s jejími stíny
a tajemstvím. Naproti tomu cyklus Dokonalý
svět je přehlídkou jásavé barevnosti. Technikou
akrylové malby za pomocí šablon dokázal vyjádřit rytmus a styl života dnešní mladé generace.
Výstavu je možno zhlédnout do 5. prosince.

RICHARD PACHMAN
V OLIVOVNĚ

Akce v Kotelně:
Každou sobotu v listopadu a prosinci nabízíme
možnost namalovat vánoční dárek pod odborným vedením výtvarníků. Svoji účast na akci
je nutné předem potvrdit. Kontakt naleznete na
www.galeriekotelna .cz.
Velký vánoční trh s uměním, který se koná od
6. prosince
Eva Kočová, Petr Hněvsa
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Sport centrum Na Zámečku
21. listopadu POSTEL PLNÁ CIZINCŮ. Divadelní hra ze současnosti, plná humoru a zamyšlení - Režie - Vízner. Přijďte s námi nahlédnou do cizí postele
17. prosince od 18.00 hodin Vánoce s CHOVstupné 100 Kč
REOU. Staročeské vánoce – balady, legendy
a koledy. Hraje, zpívá a tančí soubor CHOŠtiřínský zámek
REA BOHEMIKA
30. listopadu od 17 hod.
Vstupné 200,-/ děti 100,-Kč
TRIO BROŽ, smyčcové trio – Itálie. Mozart –
Beethoven. Vstupné 250,- Kč. Doporučujeme 9. prosince od 9.00 hodin POHÁDKOVÝ
rezervaci vstupenek na recepci hotelu
BETLÉM
255 736 111
Vánoční pořad pro děti od 3 do 10 let. Liduščino divadlo. Vstupné 30,- Kč
KC Kamenice
21. listopadu od 21.00 hodin. Kapela KEKS
Hrusice
Vstupné 150,- Kč
12. prosince v 19 hodin v Sokolovně Vánoční koncert. Vystoupí sólisté opery ND, hudeb6. prosince od 9.00 hodin
ního divadla Karlin a opery J.K.Tyla v Plzni.
KAMENICKÝ POHÁR
Vstupné 60,- Kč
Taneční soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích
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Ondřejovský divadelní podzim 2008
29. listopadu začátek 19:30 hodin, Skopci na
porážku aneb lásky plné rošády. KD Ondřejov, velký sál. Představení sehraje Divadelní soubor Mrsťa Prsťa z Kouřimi. Vstupné: dospělí 70,-Kč, děti 40,-Kč.
Černá komedie o manželských vztazích v podobě dvou vzájemně propojených aktovek inspirovaných povídkami Roalda Dahla. Dobře
pobaví zejména ty, kteří už o manželství vědí
své. Představení získalo řadu ocenění na krajské i na národní úrovni, mj. cenu za nejlepší
režii a cenu za nejlepší inscenaci. Režie: Martin Drahovzal
13. prosince v 19:30 hodin, Saturnin. KD Ondřejov, velký sál. Představení sehraje Divadelní soubor Tyl z Rakovníka. Vstupné: dospělí
70,-Kč, děti 40,-Kč.
Jirotkův Saturnin je v české literatuře dílem
ojedinělým. Jeho způsob humoru má blízko
k humoru anglickému, je postaven na eleganci,
nečekaném použití slovních spojení a sloganů.
Představení v dramatizaci Adama Doležala
zvítězilo v krajské divadelní přehlídce Wintrův Rakovník a získalo hlavní cenu za nejlepší inscenaci na festivalu Libochovické divadelní léto. Režie: Jiří Suk
Změna programu vyhrazena. Pořádá BK produkce, kontakt ondrejov@seznam.cz.
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MAS Říčansko

POMOZTE NÁM VYBRAT CO TENTO KRAJ POTŘEBUJE
První výzva MAS Říčansko je za námi, projekty se sešly, výběrová komise je vybrala a programový výbor je doporučil schválit na SZIF
a po případném doplnění náležitostí by měly
být začátkem roku sepisovány smlouvy a začít realizace. Výsledky výzvy najdete na webových stránkách mas.ricansko.eu
Před námi jsou teď výzvy následující, MASka
má před sebou úkol v roce 2009 na Říčansko
rozdělit další nemalé peníze. Strategický plán
Leader je sestaven z fichí. Jednotlivé fiche popisují oblasti podpory, na které mohou žadatelé
podávat individuální projekty. Jaké fiche budou
zvoleny pro následující období, tedy rok 2009,
záleží i na vás.
Předpokládaný termín výzvy je hned z kraje
roku v měsíci lednu.
Dejte nám vědět, co vaše obec, neziskovka, či
podnik potřebuje.
Vybírat můžete z nabídky těchto oblastí zájmu
(fiche) nabídky:
Obnova a rozvoj veřejné infrastruktury obnova nebo nová výstavba v oblasti sociální a kulturní infrastruktury (např. centra pro
seniory, domovy důchodců, kulturní domy,
knihovny, víceúčelové objekty), v oblasti péče

o děti (např. mimoškolní a předškolní péče)
včetně stravovacích zařízení a dětských hřišť
a v oblasti zdraví a sportu, volnočasových aktivit a základní obchodní infrastruktury atd..

Obnova a rozvoj vesnic- obnova veřejných
prostranství, chodníky, komunikace III.
a IV. třídy, čekárny na zastávkách veřejné
hromadné dopravy, zpevněné plochy, vodovod, kanalizace či ČOV.

Zakládání mikropodniků - zakládání mikropodniků se zaměřením na řemeslnou a doplňkovou výrobu a nezemědělské aktivity, rekonstrukce objektu či přestavba na provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků, nákup vybavení a strojů, výrobních
zařízení a technologie sloužící k zakládání
a rozvoji mikropodniků.

Rozvoj a uchování kulturního dědictví- obnova kulturních objektů, revitalizace historických parků, zahrad, alejí, nákup a výsadba nové zeleně, nové výstavní expozice a muzea i jejich obnova, studie obnovy a využití
kulturního dědictví, apod.
Výčet konkrétních předkládaných projektů
v rámci posledních dvou zmíněných fichí jste
Vzdělávání - vzdělávání a informování fyzic- měli možnost vidět v minulém čísle časopikých a právnických osob, které mají vážný zá- su Zápraží.
jem zahájit nebo rozšířit podnikání na venkově v oblastech.
Pomozte nám vybrat fiche. Obracejte se na:
Cestovní ruch – půjčovny sport. náčiní, níz- 774 097 757, manager@ricansko.eu - ředitel
kokapacitní ubytování a stravování, hippostez- Vladimír Haš,
ky, pěší stezky, výstavba ke sportovně rekreač- 774 780 039, koordinator@ricansko.eu - projektová manažerka Ludmila Třeštíková
ní činnosti.
Vybírat můžete i z fichí, které jsme vyhlásili
v letošním roce. Fiche se mohou opakovat. To Tým MAS Říčansko
znamená, že aktuální stále zůstávají i dvě následující fiche :

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
NAJDEDTE NA
INTERNETOVÉ STRÁNCE
WWW.MAS.RICANSKO.EU,
SLEDUJTE PŘÍPRAVU
VÝZVY 1/2009

SPOLUFINANCOVÁNO
EVROPSKOU UNIÍ
EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

VYBRANÉ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ ŘÍČANSKA
Vyhlašovatel

Název výzvy

Ministerstvo kultury åR
www.mkcr.cz

Konkurz na podporu
významných kulturních aktivit
církví a náboženských
spoleçností 2009

Ministerstvo kultury åR
www.mkcr.cz

Ministerstvo životního prostĠedí
www.mzp.cz

Termín uzáv÷rky

Podpora projektİ v oblasti
literatury - vydávání
neperiodických publikací

Dotaçní Ġízení na podporu
projektİ v ochran÷ pĠírody
a krajiny pro NNO
v roce 2009

1.12.2008

5.12.2008

5.12. 2008
ve 12:00 hodin

Oblast podpory
åinnosti zvyšující informovanost
a zájem o náboženskou oblast vymezenou
çinností registrovaných církví a
náboženských spoleçností.
Podpora vydávání çeské literatury,
pĠeklady, literární díla s velmi nároçnou
ediçní a redakçní pĠípravou vydávání
sebraných spisİ- kritických vydání a
nároçných edicí, vydávání pİvodní çeské
ilustrované literatury pro d÷ti a mládež.
Zapojování veĠejnosti do rozhodováním
çinnosti k ochran÷ pĠírody a krajiny,
enviromentální vzd÷lávání, osv÷tové
kampan÷, vydávání publikací, atd.

PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÝ PROJEKT
V PRVNÍ VÝZVĚ LEADER 2008:
OŽIVENÍ HISTORICKÉHO SRDCE SRBÍNA
Oživení historického srdce Srbína je název projektu, který jsme podali do LEADERu ve fichi
5 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Na projektu spojily své síly Obec Mukařov a občanská sdružení „Mukařovsko“ a „OS
Pro Srbín“, jež uzavřely partnerství a spolupracují na rozkvětu Mukařova, Srbína i Žernovky.
Do prací se hlásí i aktivní obyvatelé a k realizaci budou přizváni především místní řemeslníci a podnikatelé.
Kulturní dědictví venkova jsou především „obyčejná místa“, kam jsou lidé zvyklí chodit generaci za generací, která zůstávají stejná a domácky známá, i když čas kolem běží. Takové místo, srdce Srbína, je právě náves. V současnosti
je však v neutěšeném stavu – a to jak z estetického hlediska (zanesený rybník, odumírající
stromy, chátrající zvonička, betonová zastávka)
tak i bezpečnostního hlediska (návsí prochází
silnice II.třídy, která není opatřena přechody

ani chodníkem pro chodce). Dominantou návsi
v Srbíně je zvonička (z konce 19.století), která je zasazena mezi čtveřici lip. V roce 2007
z ní byl odcizen zvon. Na návsi býval také pomník padlým za 1.světové války. Po roce 1990
se prostor, kde je umístěn, stal součástí soukromé zahrady.
Cílem našeho projektu je vytvořit urbanistickou studii s využitím historických pramenů
(historie Srbína sahá až ke 12.století), která pomůže obnovit tvář návsi a zohlední současné
nároky na komfort obyvatel a jejich bezpečnost.
Dalším cílem projektu je také celková obnova
zvoničky včetně nahrazení odcizeného zvonu.
U památníku padlým je nutné jeho přestěhování ze soukromého pozemku na veřejné prostranství a jeho rekonstrukce. Jsme rádi, že se
našla možnost, jak obnovit střípek z celé mozaiky našeho místa pro život.

SPOLUFINANCOVÁNO
EVROPSKOU UNIÍ
EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)
Fotografie v pravém sloupci:
Zvonička na návsi v Srbíně je od loňského roku bez hlasu. Byl jí odcizen zvon. Kámen je ve spodní části
zvoničky závažně poškozen erozí. Na dalších snímcích je pomník padlým, který hledí do plotu soukromého
pozemku a dělí jej od zastávky autobusu pletivo a rákosová rohož.

REALIZOVANÝ PROJEKT PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA:
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VE ZVÁNOVICÍCH
Obec Zvánovice se servisem Komunitního centra Zvánovice slavnostně otevřela v úterý 28.
10. 2008 ve 14 hodin dětské hřiště pro veřejnost. Několika slovy v beznadějném dešti předal dětem hřiště pan starosta Jaroslav Švarc.
Taková dobrá zpráva se hodila k narozeninám
republiky. Starosta poděkoval občanům za pomoc při dokončovacích pracích. Nechybělo ani
poděkování Evropské unii - Programu rozvoje venkova. Díky veřejným zdrojům mohl být
projekt realizován. Celá stavba stála zhruba
1.800 000,- Kč
I přes nepřízeň počasí na hřiště přišlo kolem
80 lidí. Mezi zúčastněnými nechyběli ani starostové z obcí regionu. Dětem ani déšť nevadil

a s radostí si vyzkoušely všechny hrací prvky.
V prostorách obecního úřadu byl připraven pro
děti program - tvořivý koutek z přírodnin, kde
děti s velikou chutí vyráběly zvířátka, a jiné
drobnosti z přírodních materiálů.
Dětské hřiště čeká ještě několik úprav - na jaře
se oseje celé hřiště trávou a vysype štěrkem.
Přesto je hřiště od svého otevření denně v provozu. Obec a Komunitní centrum Zvánovice srdečně zvou k návštěvám hřiště děti a jejich rodiče z blízkých i vzdálených obcí. Komunitní
centrum Zvánovice vzniklo loni ve spolupráci
s MAS Říčansko.

Popisky obrázků: Na snímcích je práce výběrové komise MAS Říčansko na hodnocení 1. výzvy a říčanský Veletrh neziskovek, na kterém nechyběla prezentace MAS Říčansko.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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Nanečisto

Hrátky se slovy
HUDEBNÍ OSMISMĚRKA
Na ploše 30 x 29 písmen je osmi různými směry ukryto 166 českých, slovenských a jiných
zahraničních příjmení, která vám budu připadat známá. Téměř výhradně patří hudebním
skladatelům. Stačí podle abecedně řazené legendy vyhledat v obrazci všechna jména, vyškrtnout je a z 26 zbývajících, nikam se nehodících písmen přečíst vodorovně a po řádcích
tajenku.
Legenda:
AALTONEN – ADAM – ADDINSELL –
AGOSTINI – ALAIN – ALFANO – AMY –
AUBER – BACH – BALAKIREV – BARTÓK
– BEETHOVEN – BELLINI – BENJAMIN
– BENDA – BERKOVEC – BERLIOZ
– BERNSTEIN – BIZET – BLODEK –
BOCCHERINI – BOŘKOVEC – BRAHMS
– BRITTEN – BRIXI – BRUCKNER –
BUKOVÝ – BUNIN – CIKKER – CÓN –
COPLAND – COUPERIN – ČAJKOVSKIJ –
DARGOMYŽSKIJ – DEBUSSY – DONIZETTI
– DUŠEK – DVOŘÁK – EBEN – ELGAR –
ELOY – ENESCU – ERKEL – FALIK – FALLA
– FAURÉ – FIBICH – FISCHER – FIŠER –
FOERSTER – FRANCK – FRIML – GADE
– GAGLIANO – GASSMANN – GERSHWIN
– GLINKA – GLUCK – GOUNOD – GRIEG
– HAAS – HÁBA – HÄNDEL – HANUŠ
– HAYDN – HINDEMITH – HIRSCH –
HLOBIL – HONEGGER – HURNÍK – HUSA –
CHAČATURJAN – CHERUBINI – CHLUBNA
– CHOPIN – IBERT – ISOUARD – JANÁČEK
– JEREMIÁŠ – JEŽEK – JOBERT – JOLIE
– KAREL – KJUJ – KMOCH – KODÁLY –
KOPELENT – KOVAŘOVIC – KREJČÍ –

OPEN GATE

KŘÍŽKOVSKÝ – LEONCAVALLO – LISZT
– LIŠKA – LJADOV – LOEWE – LUCKÝ –
LULLY – MAHLER – MÁCHA – MARTINŮ
– MASCAGNI – MASSENET – MAYERBEER
– MÍČA – MILHAUD – MONIUSZKO
– MOOR – MOYZES – MOZART –
NEDBAL – NOVÁK – ORFF – OSTRČIL
– PALESTRINA – PICHL – PUCCINI –
PURCELL – RACHMANINOV – RAMEAU
– RAVEL – REICH – REJCHA – RESPIGHI
– ROKL – ROSSINI – RUBINŠTEJN – RYBA
– RYCHLÍK – ŘEZÁČ – ŘÍDKÝ – SALIERI

– SCHÖNBERG – SCHULHOFF – SIBELIUS
– SLAVICKÝ – SMETANA – STAMIC
– STICH – STRAUSS – STRAVINSKIJ –
SUCHOŇ – SUK – ŠEBOR – ŠKROUP –
ŠOSTAKOVIČ – TELEMANN – TOMÁŠEK
– TOSELLI – TRAETTA – TUBA – UHL
– URBANEC – VEJVANOVSKÝ - VERDI
– VIVALDI – VORLOVÁ – VRANICKÝ –
WAGNER – WEBER – WOLF – YRADIER
– ZAMRZLA – ZELENKA – ZVONAŘ –
ŽUKOVSKIJ – ŽURBIN
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Trochu mýty opředené a hodně výjimečné kolejní gymnázium (tedy boarding school) Open
Gate v Babicích u Říčan jsme poprvé navštívila před třemi lety. Za tu dobu stromy na jeho
pozemku vzrostly, z primánů se stali kvartáni
(takže si pořizovali větší školní uniformy), několik studentů dostalo příležitost odcestovat na
stáže do zahraničí (o čemž nás informují i na
stránkách Zápraží), některé dvojice se rozešly a jiní zamilovaní zůstávají. Stále platí, že si
pouze desetina studentů studia financuje sama,
zbytku více či méně, to dle ekonomické situace
rodičů a zákonných zástupců, platí roční poplatek 470 000 korun Nadace Educa. Jejím hlavním posláním je pomáhat dětem se studijními předpoklady, které vyrůstají mimo rodinu,

v neúplných rodinách nebo pocházejí ze sociálně slabších rodin.
Ve školném je
kromě výuky započítáno ubytování na kolejích,
pestrá
nabídka
kroužků a dalších mimoškolních aktivit, bazén v areálu, poradenství ohledně
dalšího studia na
světových univerzitách, knihovna, výlety, jídlo,
prádelna…
Při své návštěvě 3. listopadu jsem navštívila
hodinu španělštiny, francouzštiny a angličtiny,
třídy jen maximálně po osmi žácích, to se to
pak učí. Ostatní předměty se učí v kompletních
třídách, tedy 16 studentů. V jedné hodině zrovna probírali hlísty a tasemnice v anglickém
jazyce, to proto, že mladší studenty Open
Gate čeká mezinárodní maturita (IB, International Baccalaureate), v rámci které musí
maturovat z odborných předmětů v angličtině. To pilují všichni studenti od kvinty,
od septimy se pak bude vyučovat dle požadavků IB.
Zástupce ředitele Petr Chára mi prozradil,
že kapacitu 128 studentů, kteří zde i bydlí, chtějí od září rozšířit o studenty denního studia. Kapacity jsou, zájem o školu
také. Stačí tedy udělat přijímací zkoušky.

Studenti denního studia však nebudu moci žádat o příspěvek na školné Nadaci Educa, celých
236 000 Kč ročně si budu muset zaplatit sami.
Na chodbách školy nešlo přehlédnout nápadité
nástěnky s fotkami z akcí či hlasování studentů Obama vs. McCain (několik dnů před začátkem hlasování v USA zde na Open Gate na celé
čáře zvítězil Barack Obama). Světová témata se
zde probírají jak ve vyučovacích hodinách, tak
na kolejích a ve volném čase. Jak mi řekl Petr
Chára, z dvaceti letošních maturantů by rádo
na zahraniční univerzity jedenáct. „Je to jejich
přání. Myslím, že pokud se dostanou třeba jen
čtyři z nich, byl by to velký úspěch. Která jiná
škola u nás by se mohla pochlubit, že pětina
maturantů pokračuje ve studiu na prestižní zahraniční univerzitě. A to vše po čtyřech letech
existence Open Gate?“
Více na www.opengate.cz
DF

This town has a lot to offer throughout the
year for everyone, particularly during the winter months when skiing and other winter actidifferent in many ways. It is a very peaceful
vities may be enjoyed. Additionally, husky riplace to live, but at the same time there are
des and snowmobile trips also attract many pemany things to do of a thrilling kind.
ople during this period.
If you love nature, Rovaniemi is a place which
you should visit, with its woodlands, lakes, aniFinland - Finsko
mals and other natural surroundings. There is
Lapland – Laponsko
even the opportunity of coming across reindeer
the Arctic Circle – polární kruh
on the streets! Rovaniemi is said to be a town
inhabitants – obyvatelé
with eight seasons, each different and
come across – narazit na, náhodou potkat
beautiful in its own right. Isn´t that great!?
reindeer – sob
And how are Finns? You may have heard that
raw – syrový
they are reserved people, but I have found that
smoked salmon – uzený losos
on the contrary they are helpful and kind, peobear meat – medvědí maso
ple you would definitely like to meet.
this is regarded as – to se považuje za
And what about eating and drinking here in
in regard to – co se týká
Rovaniemi? If you want to try some local spepurchase – koupit
cialities, you should try reindeer meat, or raw
spirits – tvrdý alkohol
or smoked salmon. There is also the option of
husky rides – jízdy se psím spřežením
eating bear meat here, but this is regarded as
snowmobile – sněžný skútr
a delicacy and therefore can only be tasted in
a restaurant. In Rovaniemi there is also the opportunity of visiting the most northern McDoJazyková škola Linda
nald´s in the world. In regard to alcohol in Rowww.skolalinda.cz
vaniemi, it is only possible to purchase wines
and spirits in special shops called Alko.

CESTUJEME S LINDOU - ROVANIEMI

By Kristýna Derková
Rovaniemi, the capital of Finland´s northern
Province of Lapland, is situated near the Arctic
Circle and is famous for being the hometown
of Santa Claus. Rovaniemi is a large city which
covers an area of 8,014 km2 and has 58,000 inhabitants. It is home to the University of Lapland and the Rovaniemi Polytechnic – about
10,000 of the inhabitants are students. This
town has definitely got its own rhythm and is
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U jednoho stolu

Kořeny

FARÁŘSKÉ SLOVO - PŘÍCHOD?
Když se podíváme do historie, tak první stopy adventu – příchodu najdeme polovině 5. století v Raveně. Vlastním tématem této liturgie
byla oslava narození Ježíše Krista v Betlémě.
Délka této liturgické doby se po staletí vyvíjela, až skončila na dnešních 4 adventních nedělích. Duchovní podoba rovněž prodělala dynamické změny od přísně postního zaměření až
po dnešní podobu adventu, radostnou oslavu
Kristova narození a očekávání jeho druhého příchodu.
Když odhlédneme od tohoto čistě náboženského pohledu a rozhlédneme se kolem sebe,

vidíme, že je advent dobou spíše nákupů a stresu. Advent se nám úplně vytratil a všude vidíme a slyšíme podobu Vánoc, což je bohužel
velké škoda, protože pokud se nemůžeme, nebo
nemáme čas se dobře připravit, stanou se pro
nás Vánoce jen chvílí radostné jiskry v očích
malých dětí u vánočního stromku, plného stolu jídla a sladkého cukroví, stresu workoholiky
a smutku pro osamocené lidi.
A přitom by pro nás mohl být advent velkým
přínosem. Dobou zpomalení a uklidnění se
i skutečnou vnitřní přípravou na Vánoce. Čtyři
zastavení, které budou po čtyři adventní neděle

na říčanském náměstí nám k tomu mohou pomoci. Otevřít nám oči a srdce pro lidi kolem
nás, nalézt v nich spíše to dobré, než očekávat
jen to zlé. Zkrátka učit se být dobrými a nesobeckými lidmi. I toto může být odkaz a smysl
adventu pro každého z nás. A pak oslava příchodu Ježíše Krista v Betlémě nebude jen vzpomínkou a krásnou oslavou s mnoha tradicemi,
ale i svátky klidu míru a lásky mezi lidmi.

P. Pius Zdeněk Vágner, O. Praem,
kněz římskokatolické církve

ZÁKLADNÍ KÁMEN SPRÁVNÉHO DRŽENÍ TĚLA
S takzvaným vadným držením těla, a tím většinou s bolestí zad, kyčlí a nohou, se setkáváme poměrně často. Trápí většinu naší populace. Tyto nepříjemné potíže samozřejmě souvisí s nedostatkem pohybu, nadváhou, se sedavým zaměstnáním a s časem, který trávíme
se svými „počítačovými miláčky“. O tom se
již napsalo mnoho. Ne každý si však uvědomuje, že motorický vývoj dítěte od narození do
doby samostatné chůze může výrazně ovlivnit
pohyb a držení těla do dalších let. Toto období je pro nás základním kamenem. Již ve věku
4 – 6 týdnů se objevuje první snaha o vzpřímení v poloze na břiše. Toto vzpřímení u zdravého kojence má všechny prvky, které se postupně objevují v každém vyšším pohybovém stupni vývoje a jen se dále zdokonalují.
Jde o :
1) změnu těžiště
2) koordinovanou změnu držení těla
3) řízení rovnováhy

U zdravého kojence nastupuje motorický vývoj automaticky, je však spousta různých příčin, které mohou vývoj ovlivnit. Proto je dobré
správný vývoj již od malička hlídat a kontrolovat, vědět, jak miminko správně chovat, polohovat, vybírat vhodné stimulační hračky i prostor, kde tráví nejvíce času.

je dobré věnovat pozornost svalovému napětí,
prvním úsměvům, úchopům atd. …. Čím dříve nesrovnalost nebo odchýlení ve vývoji odhalíme, tím rychleji a lépe se odstraňuje. Nezapomeňte však na to, že každý z nás je jiný,
má rozdílné potřeby, zvyky, rytmus a že i Vaše
miminko má nárok na svou individualitu. Nenechte se vyděsit příručkami nebo „maminkou
Důležité je, aby dítě v psychomotorickém vývo- ze sousedství“ vyprávějící co vše už její potoji nepřeskočilo žádnou fázi (vzpřímování, otá- mek oproti Vašemu zvládá.
čení, lezení ….), protože každé vývojové období je něčím přínosné. V každém období se za- Příjďte si nechat zkontrolovat Vaše miminko
pojují nové svalové řetězce, které pak přispívají na dětskou rehabilitaci, kde Vám rádi poradík správnému pohybu a držení těla. Při podrob- me a „ušijeme“ stimulaci nebo cvičení přesně
ném vyšetření prochází dítě kontrolou symet- na míru Vašemu dětátku a pomůžeme co nejrie, zjišťuje se, zda neupřednostňuje pravou lépe usadit „základní kámen pro správné drnebo levou stranu. Takzvaná predilekce hla- žení těla“.
vičky (koukání více k jedné straně) může mít
Dětská fyzioterapie
za následek rozvoj asymetrického držení celéDaniela Mouchová
ho těla. Do jednoho roku by se měly obě stra777 682 511
ny vyvíjet symetricky. Praváctví nebo leváctví Vašeho potomka se projeví až později. Dále

VZKAZ TĚM, KTEŘÍ NESNESOU DĚTSKÝ PLÁČ
tápajícími mezi regály, odkudsi znějí vánoční
koledy, kdesi v koutě se krčí pár posledních
molekul kyslíku. Dítě v kočáru pobrekuje.

Obraz čtvrtý, varianta A
Matka s teď již klidným dítětem v náruči (vyhrálo, je nošeno a přenádherně se usmívá) před
sebou tlačí kočár a do něj rychle hází věci, kteObraz třetí
ré ji přijdu pod ruku. Takhle mine obchod
Ke kočáru s plačícím dítětem přistupuje asi s oděvy i s obuví, ty kozačky, pro které původpadesátiletá paní. „To tomu dítěti nemůžete ně přišla, si opět nekoupí. Kdyby totiž odložila
dát najíst?“ Matka pochopí, že dotyčná, kte- svého miláčka do kočáru, aby si boty vyzkourá její dítě vidí poprvé, mluví k ní. „On nemá šela, začal by znovu ten disharmonický konhlad,“ odpovídá zbytečně omluvně. „Tak proč cert, zase by přišla ta paní a kdoví, co by tentak pláče?“ „To děti dělají, asi nesnáší obcho- tokrát poradila.
dy.“ „To ho musíte jezdit uspávat do obchoďáku? Mně ten jeho pláč vadí,“ upřímně pronese Obraz čtvrtý, varianta B
Obraz první
paní. A to ji matka dítěte zprvu v duchu omlou- Matka se trochu mile a trochu teskně podívá na
Kašlající čtyřletý potomek odevzdán na hlídání vala tím, že je patrně vystrašená kauzami po- ženu s omluvou: „Je mi líto, že jste nikdy neu babičky, půlroční přebalen, nakojen, „odkrk- dobné té kuřimské a snaží se vystopovat možné měla děti.“
nutý“ (počítač to slovo nezná, ale snad chápete týrání dětí. „Já ho neuspávám, jen využívám
– bublina z bříška miminka po jídle musí krkem čtyřiceti osmi minut, kdy mé nemocné starší O této variantě jen uvažuje, bojí se, aby neměvyjít ven, jinak tlačí), tak akorát oblečený, vlo- dítě hlídá babička, abych nakoupila. Co byste la pravdu. Mohli byste prosím vzkázat všem ližený do kočárku, kde usne. Matka bere peně- dělala vy na mém místě?“ „Dala bych mu dud- dem, kterým vadí dětský pláč (pozor – nemysženku a s kočárem odchází.
lík,“ rádobyvítězoslavně pronese ta paní a mat- lím dětský řev spojený s bolestí), že děti prostě
ka už nestačí odvětit, že její dítě dudlík vypli- někdy pláčou? Nebo myslíte, že ne?
Obraz druhý, cca hodinu poté
vuje. Akustický projev dítěte zesílí.
DF
Matka s kočárkem dorazí do obchodu, kde
Příště vzkaz sousedovi kuřákovi
o sebe cinkají nákupní vozíky tlačené lidmi
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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HRDINA ZE STRANČICKÉ JEDNIČKY

Josef Bojas, jméno pro nás jakoby sousedské,
snad svým zněním i zavádějící a přece je to jméno válečného hrdiny, který na našem Zápraží
bránil čest republiky až do samého konce.
Četnický praporčík Josef Bojas se narodil roku
1901 v Plzni, vyučil se elektrotechnikem, ale
v roce 1924 nastoupil k četnictvu a sloužil na
všech možných koncích Slovenska. Již na začátku války byl ale přidělen na četnickou stanici ve Strančicích. Zde se kromě výkonu svého povolání záhy zapojil do odbojového hnutí. Spolu s Janem Štychou a Vítězslavem Šmejkalem se připojili k ilegální skupině "Maršála
Timošenka", prorostlé z Prahy až do Tábora.
Na začátku roku 1943 však na skupinu narazilo pražské gestapo a ihned pozatýkalo několik
pražských členů skupiny. Do Strančic vyslali
tajného agenta provokatéra, jistého Fialu, který předstíral, že je jejich spolupracovník a právě prchá před gestapem. Ačkoliv mu nevěřili,
nechali ho několikrát přenocovat ve svých domovech - zastřelit ho bylo velmi nebezpečné.
To se jim však stalo osudným, neboť krátce po
tom, na jaře roku 1943, byli všichni strančičtí
a táborští spolupracovníci zatčeni. Až na Bojase, gestapo si ho nechalo nakonec – byl před-

volán na Zemské četnické velitelství do Prahy,
odkud se již nevrátil.
Všichni zatčení strávili jaro v tzv "pečkárně",
sídle gestapa, dnes v ulici Politických vězňů
a v červenci byli odvezeni ke zvláštnímu soudu
do Berlína a tam odsouzeni. Verdikt byl - koncentrační tábor, ne však pro Bojase, ten jako
četník spolu s dalšími dvěma táborskými dostal trest smrti.
Dne 8.7., bezmála týden po skončení druhého stanného práva, hrůzné nacistické pomsty,
byli na kobyliské střelnici popraveni. Nacistická propaganda plánovala využít jejich popravy
jako odstrašujícího příkladu pro všechny, kdo
by snad chtěli dále klást odpor jejich válcujcímu mechanismu a nařídila proto 150 četníkům
z celého protektorátu, aby popravě přihlíželi.
Když všichni odsouzenci stáli před popravčí četou, úředníci je degradovali stržením výložek
a chtěli jim zavázat oči. Odsouzenci se ale začali bránit se slovy "nedávejte nám je, my je nepotřebujeme, my se nebojíme, my jsme vojáci!"
a v té chvíli se strhl obrovský chaos, do kterého
všichni odsouzenci hrdě vykřikovali jeden přes
druhého: "Ať žije Československá republika, ať
žije nová svobodná republika!". Popravčí, nedokázaje se vypořádat s neočekávanými nepříjemnostmi, přikázali okamžitě střílet. A tak
v 18:12 skončil život Josefa Bojase.
Po válce se Bojasovi dostalo nemálo vojenského i jiného uznání. Je po něm pojmenována ulice v Praze, ne však ve Strančicích, zde ale visí
pamětní deska na takzvané "jedničce", domě
který je dnes zřejmě odsouzen ke zbourání
a o němž jsme psali. V neposlední řadě je Bojas také nositelem Československého válečného
kříže 1939, velmi významného ocenění.
Samotný důvod odsouzení není pořádně znám.
Berlín neposkytuje žádnou dokumentaci (pokud
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nějaká vůbec po bombardování zbyla), a tak jediným důvodem je znění rozsudku "pro velezradu odsouzen k trestu smrti a trvalé ztrátě
cti". Není proto jisté, čím se vlastně samotná
ilegální skupina zabývala. Pravdou ovšem je,
že v dobách stanného práva i po něm k vydání zatykače stačilo prostě i jen udání, že občan
poslouchal cizí rozhlas nebo dokonce "schvaloval atentát".
I přes tato všechna fakta je dnes Bojas spíše
jedním z mnoha neznámých statečných. Jeho
příběhem, který jsme zde až necitlivě shrnuli
do několika vět, se již dlouho zabývá ing. Vladimír Vávra ze Strančic (na obrázku v bílé košili). Shromáždil všechny dokumenty a osobní
svědectví, které jsou v České republice dostupné a sepsal informační složku o Bojasově životě i smrti. Soubor dat nyní čeká na beletristické
zpracování a měl by vyjít knižně. Tak se snad
život dalšího válečného hrdiny dostane i k širšímu obecenstvu.

Magdalena Kvasničková
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Zdraví

Sociální služby

SPCN ŽÁDÁ, RADÍ, INFORMUJE
Rafinovaný bílý cukr, cukrovinky ve výčtu
nevhodných potravin pro ochranu zdraví.
V každé přirozené potravině jsou její složky ve
vzájemně harmonickém poměru důležitém pro
trávení. Jednotlivé složky se vzájemně doplňují.
Například ke strávení pšeničného zrna jsou nepostradatelné otruby, protože obsahují mj. vitamin B a vápník, potřebné při trávení škrobu
a cukru, které najdeme uvnitř zrna. Když vitamin B a vápník schází, musí je dodávat tělo
z kostí a zubů a tím je oslabuje. Nastává porucha rovnováhy. Zákon přírody žádá, aby potrava zůstala ve své přirozené podobě neloupaná,
nerafinovaná, nekonzervovaná, ušetřená vysokých teplot. Tento zákon je vytrvale porušován
při průmyslové výrobě potravin. V cukrovarech při výrobě řepného bílého cukru, v něm
zůstávají už jen uhlohydráty. Dvacet až třicet
prvků, součástí cukrové řepy, případně třtiny,
jsou při výrobě odstraněny. Po jídle se cukr dostává velmi rychle ze střev do krve a odstraňuje
únavu. To je výborné, jen kdyby uvedený stav
trval delší dobu. Jenže v krátkém čase dochází
k větší únavě až ochabnutí. Při náhlém zvýšení hladiny krevního cukru (glukózy) nad normál nastává zvýšený přísun inzulínu do krve,
což způsobí nepřiměřeně velký pokles glukózy
a v důsledku toho opět zvýšení únavy. Po požití
cukru má člověk pocit rychlého nasycení. Rafinovaný cukr však neobsahuje vůbec žádné enzymy, vitaminy, ani minerální soli, proto sice
povzbuzuje, ale také škodí. Co dělat proti takové opakované únavě? Troška čokolády anebo

sladkého nápoje sice rychle pomůže, ale dostáváme se do začarovaného kruhu. Játra rychle
pošlou glukózu z pamlsku do krve a tím způsobí příjemný osvěžující pocit. Jedy se chovají podobně. Jednou cigaretou nebo šálkem kávy
dosáhneme obdobného účinku. Lidské orgány takové znásilňování vydrží dost dlouho, ale
nakonec se vyčerpají a už nejsou schopny reagovat normálně. Následují civilizační nemoci.
Známý americký lékař Dr. Quinley píše o nezbytnosti zákazu výroby a dovozu bílého cukru, stejně jako heroinu. Další lékař Dr. Walker
ve své knize Jak zůstaneme mladí potvrzuje následek stálého požívání bílého cukru obdobně jako u omamných jedů. Někdo může namítat, že bílého cukru konzumuje pouze malé
množství. Bílý rafinovaný cukr je však obsažen v mnoha potravinách, téměř v každé potravinové konzervě. Průměrná denní spotřeba cukru je přibližně čtvrt kilogramu na osobu. Není správné darovat, zvláště starším lidem, dort nebo bonboniéru jako projev lásky
a pozornosti. Tím jim totiž jenom pomůžeme
k rychlejšímu podlomení zdraví. Proto všeho
s mírou.
Ožebračování organizmu o vápník cukrem je
zvláště škodlivé u dětí, u nichž se nedostatek
vápníku projevuje zubním kazem. Přesto k celospolečenské škodě pod vlivem masivní reklamy děti rády konzumují limonády, sladkosti, cukrovinky - potraviny s obrovským množstvím energie. To vede k hyperaktivitě dětí
a mladistvých a druhotně k dalším psychickým

JAK CHRÁNIT DĚTI PŘED NÁSILÍM
problémům. Pro mnohé je to návyková vstupní brána do světa alkoholu, tabáku a drog. Místo sladkostí by děti měly dostávat hodně ovoce,
především jablka, ořechy, oříšky, slunečnicová
a dýňová semínka, máčená obilná zrnka, syrové ovocné šťávy, syrové mléko, mrkev, nepečený chléb. Dobrým příkladem nám může
být finský národní xylitolový program slazení zdravým cukrem z březové šťávy. Chemická sladidla zdraví nechrání, na rozdíl například
od přírodní Stévie, která je až 300krát sladší
než bílý rafinovaný cukr.
Nedostatek vápníku a minerálních solí, mj.
v důsledku nadměrného požívání bílého cukru, zvyšuje náchylnost k mnoha typům onemocnění. Objevují se bolesti hlavy, únava, přecitlivělost, sklon k depresi, zapomnětlivost, zácpa, ochabnutí potence, zubní kaz, onemocnění kloubů a páteře, neurózy, duševní choroby
a z nich plynoucí sebevraždy. Můžeme se domnívat, že bílý rafinovaný cukr škodí podobně
jako alkohol, drogy, tabák.
Užitečnost této jinak hygienicky nezávadné
potraviny pro ochranu zdraví SPCN hodnotí
známkou 5. O cukrovce příště. Více informací
na pravidelném veřejném setkání (vždy poslední středu v měsíci) 26.11.08 v 18.30, salonek Mnichovická krčma.
Doporučuje Sdružení prevence civilizačních
nemocí SPCN www.spcn.estranky.cz,
e-mail: vtomek@atlas.cz

DEN ZDRAVÍ

Obr. 1 Měření cholesterolu
Den zdraví proběhl 3. října v Říčanech v rámci Říčanského veletrhu neziskových organizací.
Jedná se o jednu z kampaní Zdravého města Říčany, která se letos uskutečnila vůbec poprvé.
Státní zdravotní ústav v Praze pořádá Dny
zdraví pro laickou veřejnost již od roku 1999.
Na akci v Říčanech se podílelo celkem 8 odborných pracovníků (4 lékaři, 2 Mgr., 2 odborné asistentky), kteří připravili pro návštěvníky veletrhu řadu aktivit. Zájemcům z řad veřejnosti byly v rámci poraden podpory zdraví
bezplatně nabízeny následující různorodě služby, např. měření cholesterolu, krevního tlaku a procenta tělesného tuku, zjištění indexu

tělesné hmotnosti, kompletní nutriční poradenství a mnoho dalších.
Soubor zúčastněných občanů byl malý na
hodnocení skupin dle věku. Přesto můžeme konstatovat, že nejrizikovější skupinou
jsou ženy nad 60 let. Neméně alarmující jsou však naměřené hodnoty střední generace obou pohlaví. V otázce měření tělesného tuku byl výsledek asi nejpřekvapivější.
U mužů nižšího věku, byly naměřeny vyšší,
než doporučené hodnoty procenta tělesného tuku, u všech zúčastněných. Tyto výsledky svědčí o špatném poměru aktivní tělesné
hmoty a skrytého tělesného tuku. Nemálo zajímavé byly služby nutriční poradny a poradny
odvykání kouření. O informace v těchto otázkách byl značný zájem.
Bohužel nejmenší zájem z řad návštěvníků, byl
zaznamenán o prevenci karcinomu prsu. Informace o této problematice a techniky samovyšetření prsu, si mohly ženy přiblížit i díky „prsní vestě“ (gelovému modelu ženských ňader).
Tato akce byla přínosem pro všechny návštěvníky, jejichž ohlas byl velmi příznivý. Zveřejněné výsledky by se mohly stát podnětem i pro
nezúčastněné, k jejich zamyšlení se nad prevencí a zdravým životním stylem.
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Obr. 2 Měření krevního tlaku
Nadcházející období vánočních svátků a oslav
konce roku není jen radostným obdobím, ale
i velkým zatížením našeho organizmu. Stres,
přejídání se, tučná a kaloricky náročná strava,
minimum zdravého pohybu. Proč to nezkusit
zrovna letos trochu jinak?

Irena Moudrá
ředitelka,
Komunitní centrum Říčany, o.p.s.
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Na obecním úřadu ve Strančicích se 16. října 2008 sešli pracovníci péče o dítě se zájmem
o problematiku ochrany dětí před násilím. Tuto
třetí obecní konferenci spolupořádalo Koordinační centrum sociálně právní ochrany dětí
o.s. při Dětském domově ve Strančicích v rámci projektu „Zdraví 21“, cíle 3 a 4 (psali jsme
více v říjnovém Zápraží na straně 23).
MUDr. Pavel Biskup, dětský lékař, ve své
přednášce upozornil na případy, kdy rodiče
otálejí se zaregistrováním svého dítěte u praktického lékaře pro děti a dorost. Dále představil leták vypracovaný pro praktické lékaře při
jejich podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (sy. CAN). Je
v něm zkrácenou formou zachycen doporučený
postup ministerstva zdravotnictví.
Další přednášející, nadporučík Zdeněk Chalupa, mluvčí Policie Praha-venkov vysvětlil
problematiku kriminality mládeže ( alkohol,
drogy, záškoláctví, šikanu, atd.) a jejich trestní odpovědnost. Dále definoval, co to je násilí páchané na dětech. Neschopnost chránit děti
začíná v rodině, pak ve škole, v komunitě. Když
toto vše selže, musí zasáhnout stát. V České

republice byly vytvořeny tzv. preventivně informační skupiny při krajských, okresních
a městských ředitelstvích
Policie
ČR. Jednou z jejich aktivit je hravá
brožura, tzv. Ajaxovo desatero, určená pro žáky základních škol.
Děti se z ní dozví,
jak se aktivně chránit před násilím:
1) Nenosit klíče na
krku (je zřejmé, že
dítě bývá doma samo)
2) Neotevírat doma cizím lidem
3) Nechodit nikam s neznámými lidmi
4) Dávat si pozor na cizí lidi v domě
5) Nebát se požádat o pomoc dospělého
6) Zkontrolovat, zda při odchodu z bytu zavřel
dveře, okna

7) Nebrat si nic od neznámého člověka
8) Když mu někdo vyhrožuje, svěřit se
rodičům
9) Se svým strachem se svěřit i kamarádům
10) Pamatovat si důležitá telefonní čísla – 112,
150, 155 a 158.
DF

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ ZASE JINAK
Reformy veřejných financí postupují, i když
jednotlivé kroky možná těm, kteří se jimi mají
v podnikání nebo zaměstnání řídit, připomínají spíš známý pohádkový slogan popleteného
krále ‚odvolávám, co jsem nařídil, nařizuji, co
jsem odvolal‘. Nyní se hovoří především o daňových zákonech, ale před časem již proběhl
legislativní proces v oblasti nemocenského pojištění. Hlavně personalistům změny radost nepřinesly, protože změnám možná není konec.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, novelizuje
s účinností od 1. 8. 2008 a 1. 1. 2009 zákon
č. 305/2008 Sb. Mění uvedený zákon a některé další, přináší více než 100 změn. Zákonodárci od obecně závazného právního předpisu, který byl mimo jiné z obav negativního dopadu na státní rozpočet dvakrát odložen, očekávají odstranění legislativních nedostatků
a problémů s výkladem zákona, napravení nedůsledné právní úpravy, která se v reformních krocích objevila a v neposlední řadě také
zpřesnění a zjednodušení právní úpravy. Zákon
č. 305/2008 Sb. mění také zák. č. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Zde zákonodárci především reagovali na rozhodnutí Ústavního soudu,
který svým rozhodnutím zrušil neposkytování
nemocenského za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti.
Změny již platné a účinné:
Od 1. září 2008 tedy podle novely platí, že sazba pro výpočet nemocenského za první tři dny
pracovní neschopnosti se snižuje. Konkrétně
z 60 % na 25 % vyměřovacího základu. Nemocenské bude pojištěncům náležet i při karanténě kratší než tři dny (aktuálně vyhlašované

karanténní období v souvislosti s epidemií žloutenky může trvat až padesát dnů – pozn. red.).
Novela se vedle běžných zaměstnanců dotýká
také příslušníků ozbrojených sil, kteří mají také
nárok na nemocenské za první tři dny pracovní
neschopnosti. Novinkou, se kterou se účinností
od 1. ledna 2009 budou muset zaměstnavatelé
vyrovnat, je výplata nemocenského. Nárok na
nemocenské bude mít pouze zaměstnanec, jehož pracovní neschopnost (karanténa) bude trvat déle než čtrnáct dnů. Bude-li kratší, nemá
na nemocenské nárok. Po dobu prvních čtrnácti dnů bude zaměstnanec v pracovním poměru
zabezpečen náhradou mzdy, kterou bude vyplácet zaměstnavatel. To je pravděpodobně nejvýznamnější změna účinná od 1. ledna 2009.
Změn je ostatně hodně a není snadné namátkou
vybrat další podstatné. Tak třeba:
- Při uplatnění peněžité pomoci v mateřství se
zavádí možnost uplatnění, resp. vystřídání nároku na dávku mezi ženou, která dítě porodila a manželem, nebo otcem dítěte, po uplynutí
šesti týdnů od porodu.
- Při čerpání ošetřovného se také zavádí možnost vystřídání – je ale možné jen jedno mezi
pečujícími osobami.
- Existuje-li souběh nároků na tutéž dávku z titulu více zaměstnání, poskytne se ze všech
zaměstnání pouze jedna dávka. Ta se vypočte z příjmů dosažených ve všech takových
zaměstnání.
V souvislosti s tím, že existuje třídenní snížení základu při zahájení pracovní neschopnosti,
tzv. karenční doba, snižuje se od 1. ledna 2009
u OSVČ i zaměstnanců pojistné na nemocenské pojištění ještě o 0,1 %. Budou tedy platit
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tyto sazby: zaměstnavatel 2,3 % (od roku 2010
pak 1,4 %) a zaměstnanec 1 %.
A jedno upozornění nakonec.
§ 56, odstavec 3 zákona o nemocenském
pojištění:
Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní
neschopnosti smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Byla-li pojištěnci podle věty první povolena změna místa
pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě náležíli pojištěnci po uplynutí tohoto období v době
dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem [§ 16 písm. b)] také v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem, je pojištěnec povinen tuto změnu místa pobytu předem písemně
nebo jinak prokazatelně oznámit zaměstnavateli. Změnu místa pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce z důvodu pobytu v cizině může
ošetřující lékař povolit jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění; o souhlas orgánu nemocenského pojištění žádá tento orgán pojištěnec.“
Pro bližší vysvětlení je možno se obrátit na Občanskou poradnu Říčany, adresa: Masarykovo
nám. 6 v Říčanech, tel.: 774 780 107,
www.cestaintegrace.cz, osobní konzultace má
poradna každou středu 14 – 18 hod.

Vlastimil Zima,
Občanská poradna Říčany
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Dění v kraji

Obch. Spol. se sídlem v Říčanech,
přijme zaměstnance na pozice:

HISTORIE D1

SKLADNÍK A ŘIDIČ SKLADNÍK
POŽADAVKY:

ř. p. sk.C, VZV, spolehlivost, čistý TR.

NABÍZÍME:

výhodné platové podmínky, práci
v jednosměrném provozu, volné
víkendy.

Kontakt: Peter Čurgali: 323 604 471,737 246 056

Obchodní společnost VOG s.r.o.

AUTORIZOVANÝ SERVIS AUTOMOBILŮ

hledá vhodné kandidáty na tyto pozice

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICE

AUTOELEKTRIKÁŘ
-ELEKTRONIK
AUTOMECHANIK

1/ Skladník

- obsluha VZV-zaskladnění zboží a jeho příprava k expedici

2/ Pomocný skladník
- vykládka a nakládka zboží

LAKÝRNÍK

Jedná se o jednosměnný provoz, víkendy volné, závodní stravování zajištěno.
Nástup možný po dohodě ihned,
tel. kontakt pan Jerman 323 610 537, e-mail jerman@vog.cz

KONTAKT: 602 347 033

To je Kika:
Hledáme právě Vás!
Obchodní dům Kika Nábytek v Čestlicích hledá do svého týmu
spolupracovníky na tyto pozice:

DĚTSKÉ ZBOŽÍ, BYTOVÉ DOPLŇKY A DOMÁCÍ
POTŘEBY, LOŽNICE, MALÝ NÁBYTEK, OBÝVACÍ
POKOJE A JÍDELNY, ZÁCLONY A METROVÝ TEXTIL.

- zajímavé finanční ohodnocení závislé přímo
na prodeji
- možnost odborného růstu a osobního
rozvoje
- odborné vzdělávání
- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na stravování

Nástup možný ihned. Kontakt:
Bc. Daniela Škopová – personální oddělení
e-mail: daniela.skopova@kika.com
tel: 241 049 206

hledá zaměstnance na pozice:

Pokladní
Prodavač lahůdek
Prodavač ovoce, zelenina
Pracovník bezpečnostní služby
Noční doplňovač

odborný prodejce do těchto oddělení:

- zázemí silné mezinárodní společnosti

Na sklonku roku 1938 byla na podnět Němců vyprojektována a vyměřena stavba dálnice
směr Praha – Humpolec. V roce 1939 se počalo
se stavbou dálnice. Nejprve byly po celé trase
vykopány sondy. Na Dolích na Sejkovém poli
(u Hrusic) byly stavěny ubikace pro dělníky
spolu s kantýnou. Přes údolí Šmejkalka (v Hrušově) byla zhotovena lanovka, kterou byla veškerá doprava betonu, dřeva po dobu výstavby
mostu dopravována. Na okraji údolí byly vybudovány sklady, dílny a velký katr pro pořez

V zimních měsících r. 1968 se započalo se stavbou dálnice. Nejdříve byly po celé trase hloubeny průzkumné sondy. Dále byla provedena
skrývka ornice z celé plochy plánované trasy.
1971 byla dokončená část úseku dálnice Praha
– Mirošovice slavnostně otevřena za účasti prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody a zahájen provoz. Délka úseku dálnice byla 21 km, šíře 28 m,
stoupání do 3%.
Otevírání dálnice – dálničního úseku Mirošovice – Šternov (20,2 km) byl slavnostně otevřen 8. července 1977. V úseku Mirošovice –
Hvězdonice (7 km) tu bylo vybudováno13 mostů a podjezdů. Nejstarší z nich, přes Hrusický
potok, projektoval a pomáhal stavět akademik
Bechyně.
Z Hrusické kroniky vypsal Antonín Vávra
Ještě zajímavost:
Denní průjezd aut po dálnici D1 v roce 2007
v úseku Všechromy – Mirošovice 63 600 aut,
v úseku Mirošovice – Hvězdonice 40 700 aut.
Denní průjezd aut po dálnici D1 v roce 1997
v úseku Všechromy – Mirošovice 40 600,
v úseku Mirošovice – Hvězdonice 24 300 aut.

ZPRÁVY Z KRAJE
Společnost

POKLADNÍ, SKLADNÍK

NABÍZÍME:

V poslední době slyšíme opět rozbouřenou debatu kolem dálnice na jih. Povede opravdu kolem Jílového a Luk pod Medníkem, nebo nakonec zvítězí návrhy ochranářů přírody a dálnice povede naším krajem? Napadlo nás, jak asi
probíhala stavba naší první dálnice, D1. Tohle
jsme našli v kronice.

dřeva. Stavbu mostu prováděla firma Stakovský. Dále těleso dálnice k Lensedlům prováděla firma Kapsa a Müller. Hodně řemeslníků
z Hrusic našlo na stavbě práci. Byli to tesaři,
zedníci a někteří zemědělci pomáhali s koňskými potahy. Na celý most veškerou dopravu nákladním autem odjezdil p. Pudil se závozníkem
Komendou. Veškeré cementy byly v pytlích dopravovány po železnici do Senohrab. V obecních lesích u Myšlína, v Mnichovickém katastru byla zahájena těžba dřeva, které bylo použito na stavbu dálničního mostu přes údolí Šmejkalky. Hrusičtí občané byli na kácení celé lesní
plochy zaměstnáni. Vše se dobře zpeněžilo
a na pařezy a o kluť byla dražba. Ihned po vykácení a vydobytí pařezů byla plocha nově osazena za přispění obětavých a pracovitých hrusických žen.
V roce 1940 byly v prostoru poblíž dálničního
mostu byly postaveny nové ubikace pro dělníky, kteří pracovali na stavbě dálničního mostu.
Byla vystavěna i prostorná kantýna pro stavování dělníků. O sobotách a nedělích se zde tajně konaly zakázané taneční zábavy. Ke konci války bylo vše oploceno a hlídáno. Byli zde
ubytováni lidé nejasného původu (položidé),
většinou z řad inteligence a mnoho jich zahynulo na výškových pracích na mostě.
V roce 1944 vznikl za záhadných okolností velký požár pily u dálničního mostu. Stovky kubíků dřeva, řeziva, kulatiny lehlo popelem. Pila
patřila firmě Stakovský, která most, projektovaný ak. Bechyněm, stavěla.
V letošním roce (1948) byl dokončen dálniční
most přes údolí Šmejkalky, až na obě předmostí. Náklad naň činil asi 170 mil. Kč.

Navíc nabízíme propracovaný systém
ﬁremních výhod:
-

Stravenky
Příspěvek na údržbu pracovního oblečení
Rekondiční volno – 1-5 dní
Finanční odměny za věrnost
Finanční odměny za pracovní výročí
Příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli
Možnost kariérního růstu v rámci společnosti
Automatické zvýšení mzdy po 6 měsících
Možnost zkrácených úvazků
Umíme se přizpůsobit!!

Další info obdržíte na naší provozovně
HM Tesco Říčany
Černokostelecká 2270/22,
251 00 Říčany
tel.: 323 679 112, 323 679 111
Email: 11111per@cz.tesco-europe.com

• Internetová soutěž Středočeského kraje ve
znalostech dopravních předpisů Bezpečně do
školy skončila finálovým kolem a vyhlášením
výsledků ve čtvrtek 16. října. Od 1. září se do
soutěže registrovalo celkem 4127 soutěžících.
Alespoň jednu otázku zodpovědělo 3897 soutěžících z 580 škol. Nejvíce účastníků soutěže bylo ze škol ve Středočeském a Pardubickém
kraji. Do finálového kola postoupilo 30 účastníků z každé kategorie. V konečném klání poměřilo síly 57 soutěžících.
Teoretická část v podobě ilustrovaného internetového testu probíhala v počítačové učebně
Krajského úřadu Středočeského kraje. V praktických dovednostech na improvizovaném dopravním hřišti soutěžili účastníci finálového
kola v prostoru garáží krajského úřadu. Jejich
výkony hodnotili policisté Policie ČR – správy
Středočeského kraje. Soutěž vznikla ve spolupráci s ÚAMK. O její grafickou podobu se postarali Barbora Čechová a Lukáš Glaser.
• Hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl svolal ustavující schůzi Zastupitelstva Středočeského kraje na pondělí 24. listopadu 2008.
Učinil tak poté, co Městský soud v Praze roz-

hodl i o druhé stížnosti týkající se průběhu vypořádat s nezbytnou administrativou při
stavbě rodinného domku. Myslím, že jde o převoleb.
svědčivý důkaz naší snahy otevřít úřad, usnad• Hamletovsky laděnou otázku Stavět, či ne- nit občanům orientaci a podat pomocnou ruku
stavět řeší rok od roku větší počet Středoče- i při nutných krocích, které budou směřovat na
chů. Jen vloni se do Středočeského kraje při- úřady a instituce jiné,“ uvedl náměstek hejtmastěhovalo více než 43 tisíc lidí. Pro ty, kteří se na Středočeského kraje Ing. Vilém Žák, který
stavět teprve chystají, připravili užitečnou pří- vznik Malého průvodce inicioval.
ručku pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje.
Autorský kolektiv (Lenka Holendová, Alena
Janichová, Jiřina Kyselková, Lenka Poláčková,
V přitažlivé grafické úpravě je srozumitelnou, Antonín Slabihoud, Jaroslav Smíšek a Vilém
popularizační formou popsán postup, kterým Žák) při přípravě publikace výrazně podpořimusí nutně projít každý, kdo se rozhodne sta- li externisté – výtvarník Pavel Koutský, gravět rodinný dům. Poznámky a odkazy, lemují- fik Ondřej Huleš a editor Jan Králík. Podařilo
cí základní text brožury, jsou provázány se stě- se tak skloubit věcnou přesnost výkladu s jeho
žejní částí publikace, s názornými přílohami. srozumitelností a lapidárností.
Jde jednak o úplný adresář všech obcí Středočeského kraje a jejich stavebních úřadů, včetně Titul Stavět, či nestavět - Malý průvodce územinternetových adres, na nichž je možné zjistit ním a stavebním řízením vyšel v nákladu 4 000
všechny ostatní kontaktní údaje, jednak o vzo- výtisků, je zdarma k dispozici na všech stavebry žádostí a příslušných rozhodnutí, opět krok ních úřadech v kraji. Na jeho přípravu, vydání
za krokem sledující vznik stavby, od prvního a distribuci uvolnil Krajský úřad Středočeského
nahlédnutí do územního plánu obce až po ko- kraje 290 000,- Kč.
laudaci stavby.
„Věřím, že tato publikace bude pro mnoho
lidí užitečným pomocníkem, jak se správně

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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Stavebniny PRO-DOMA v Mukařově
hledají zaměstnance na pozici

ŘIDIČ NÁVĚSU

VRTANÉ STUDNY
Jaroslav Štecher
Husovo nám. 15
584 01 Ledeč nad Sázavou

PROVÁDÍME

• průměr 150-254 mm
• záruka na vydatnost
• projektová dokumentace
• výpažnice s atestem
• montáže čerpadel a vodáren
• vrty pro tepelná čerpadla
• dodávky na klíč

nástup možný ihned
Kontakt: Jiří Hotovec, tel: 323 660 257

VEŠKERÉ
INSTALATÉRSKÉ
A TOPENÁŘSKÉ
PRÁCE

Izolace
Opravy
Zateplení rovných střech

Tel.: 775 935 800,
323 60 20 73

777860901
606818054

www.studnarstvi.cz
Tel./fax: 569 722 567
mobil: 606 840 202

•
•
•
•

Kosmetika Stránþice

Václav
Vacek
605 267 533

ideální doba na

FOTOREJUVENACI (omlazení)
FOTODEPILACI a odstranČní
PIGMENTACE.

montáže vč. dodávky materiálu
rekonstrukce
realizace nových projektů
opravy i drobné opravy

Luděk
Matěj
605 267 535

Senior Dům
„Felicita”
Pražská 336, Vyžlovka,
775 122 404, 776 106 833

www.kosmetikastrancice.cz

POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVY

606 920 612, 323 665 392

Prodej:
- Elektroinstalační materiál
- Revize - projekty
- Montáže
- Přihlášky k odběru el. proudu
Trasování ing. sítí s určením
hloubky uložení
U kabelů určení místa poruchy
Cesta svobody 239, Říčany
tel.: 323 602 718, fax: 323 606 081

OÚ Kamenice
přijme ihned pracovníka
technických služeb.
Bližší informace:

rijen210x146 10/30/08 12:45 PM Page 1
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TEĎ, NEBO NIKDY!

8 t • 20 t • 28 t

Zahradnictví Nesvorný
Všestary
Nabízí prodej palivového štípaného dřeva.
1m prostorový: bříza 900,-- Kč;

smrk 800,-- Kč
tvrdé 1 100,-- Kč.

Plně vybavený
FordFusion Fashion
Nyní již za

AUTO PALACE, s. r. o.
Na Chodovci 2457/1, Praha 4
tel.: 267 286 860 - 4
296 574 860 - 4

269.990 Kč

Standardní výbava:
• motor 1,4i 80k
• klimatizace
• rádio s CD přehrávačem
• 15“ kola z lehkých slitin
• el. ovl. přední okna a zrcátka
• centrální zamykání s dálk.ovl.
• airbagy řidiče i spolujezdce
• prodloužená záruka 5 let/120 000 km

602 237 410

Tel. 603544828

GOLC SG200 ENDURO

58 900,-Kč
NOVÁ CENA:
39 900,-Kč

ATV GOLC 260

97 900,-Kč
NOVÁ CENA:
79 900,-Kč

www.autopalace-ford.cz

www.golc.cz
GOLC CAR S.R.O., SVĚTICE 195, 251 01 ŘÍČANY,
Tel.: 323 602 917, 602 249 969, E-mail: prodej@golc.cz

OPOTAHY
AUTVelkoobchod-Maloobchod
Skvělé akční ceny
i na ostatní modely!
Skvěle vybavený
FordFiesta Fashion
Nyní již za

Nabídka je limitovaná a časově omezena. Bližší informace u prodejců.
Spotřeba a emise CO2 pro model Fiesta 1.3/70 k: město/mimo město/kombinovaná 8,1/4,9/6 l/100 km; CO2: 144 g/km,
Fusion Duratec 16V 1,4/80 k: město/mimo město/kombinovaná – 8,5/5,3/6,5 l/100 km; CO2: 154 g/km. Foto je pouze ilustrační.

Na objednávku provádíme
pořez střešních latí, prken
i trámů do délky 9m.

Motocykly GOLC - zábava i sport !

239.990 Kč

Standardní výbava:
• 5dveřové provedení
• motor 1,3i 70k
• klimatizace
• rádio s přehrávačem
• el. ovl. přední okna a zrcátka
• centrální zamykání
• palubní počítač
• airbagy řidiče i spolujezdce
• prodloužená záruka 5 let/120 000 km

Přijďte se s atraktivní
cenovou nabídkou modelů
Ford seznámit do
Auto Palace na Spořilově.

OŽE
AUTOROH
ERIE
AUTOBAT RTA
A
V
323 604 740
602 370 453

škoda, lada, vw, opel, peugeot, fiat,
daewoo, ford, hyundai, mazda,
citroën, suzuki, honda a jiné značky
(včetně užitkových vozů a autobusů)

Navštivte náš prodejní sklad
K Památné lípě 40, 251 01 Říčany
Po-Pá 9:00-12:00
13:00-18:30
So 9:00-14:00
www.autopotahy.o1.cz

5% BONUS s tímto inzerátem

MALÍŘI
LAKÝRNÍCI
TAPETÁŘI
ŽALUZIE

- rolety, sítě proti hmyzu
- silikonové těsnění oken
a dveří
- čištění oken, koberců,
- sklenářství

Milan Rožníček
323 665 276
602 365 258

AOUTODOPRAVA
FORD TRANZIT-SKŘÍŇ
NOSNOST 1,5 T
rozměry nákl.prostoru: v-2,28m
d-4,15m
š-2,15m

Matlach Petr, Tehovec

kontakt: 603446543
petrmatlach@centrum.cz

Jste prosperující firma? Stále odpovídáte za
Vaše daňové povinnosti? Nemusíte!
Svěřte své daně do rukou odborníků...

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
■
■
■
■
■

MRAMORY ŽULY PÍSKOVCESLUŠTICE U ŘÍČAN

Architektonický návrh, měření na místě zdarma
NA MÍRU
Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky
včetně elektrospotřebičů a dalších doplňků dle požadavků zákazníka
Dodací lhůty 4–6 týdnů nebo dle dohody
Atypické prvky jako barové pulty, světelné rampy, skleníky, jídelny, stoly, židle a jiné dle přání zákazníka
Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací pokoje

... nabízí kompletní daňový servis, odklady daní, zastupování
a kontroly na FU apod. Profesní odpovědnost, diskrétnost,
milý přístup. Ušetřete čas, nervy i peníze.

OBKLADY  DLAŽBY  PARAPETY  KRBY 
KOUPELNY  KUCHYŇSKÉ DESKY  MASIVNÍ
ZDIVO  GRILOVACÍ KAMENY  UMYVADLOVÉ
DESKY  OPRAVY  ZAHRADNÍ KAMENY 
POMNÍKY

I Váš daňový poradce - více na www. camaret. cz,
e-mail helena.hlavackova@camaret.cz¨
Všechromy 26, Strančice, tel. 777707321

KONTEJNERY
PÍSKY * ŠTÌRKY * SUTÌ

ZEMNÍ PRÁCE
KE KAŽDÉMU ODVEZENÉMU
KONTEJNERU DÁREK ZDARMA

Martin Svoboda

TEL.: 777 322 134, 777 975 790

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

Tel.: 777 832 084
E-mail: m.svoboda@cmail.cz

PRAŽSKÝ KÁMEN, S.R.O., PROVOZOVNA SLUŠTICE 17
TEL.:323 605 758, 731 612 841, 733 655 238, 603 515 941
WWW.PRAZSKYKAMEN.CZ

=SWZVc -VO`O\

Pro naše klienty hledáme rodinné domky,
vily, chaty, stavební pozemky i jiné
nemovitosti.

MNICHOVICKÁ REALITNÍ
KANCELÁŘ s.r.o.

www.mnichovicka-rk.cz
info@mnichovicka-rk.cz
tel./fax: 323 640 672, gsm: 603 483 258
IČO: 48027740
PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-17.00
Masarykovo nám. 35, Mnichovice, 251 64
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Adresář ﬁrem
Antény
ANTÉNY – Roman LEHOVEC, 603753312

Čerpadla – prodej
Klempířství
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, KLEMPÍŘSTVÍ SLÁMA, Sosnová 221, Mukařov,
323602235, 323602877
739544665

ANTÉNY, TV-SAT-STA, 602195272
Autodoprava
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany,
602328807

V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov,
323661731-2, www.vtmat.cz

Dřevo palivové
BROUKAL, palivové a krbové dřevo,
STAVEBNINY – U NÁDRAŽÍ, 17. listopadu 238, 602238849, www.broukal.cz
Říčany, 323632532
Domácí potřeby
DUREK Miroslav, Svojetice 108, Mukařov,
SKLO PORCELÁN,
777322134, 777975790
Masarykovo nám. 34, Říčany, 723 513 431
Matlach Petr 603 446 543
Autojeřáby
AUTOJEŘÁBY, 602230595
AUTOJEŘÁBY - DOPRAVA, 602237410
STAVEBNINY – U NÁDRAŽÍ, 17.listopadu 238,
Říčany, 323632532

Elektro - revize
DOBRÝ ELEKTRO, Roklanská 1466, Říčany,
323631206, 723535500
Elektromateriál
ELEKTROMATERIÁL ŘÍČANY,
Černokostelecká 53, Říčany, 608903848, www.
elektro-ricany.cz

Automobily – doplňky a příslušenství
J&M NOVOTNÍ, K Památné Lípě 40,
Říčany 323604740

Elektrotechnický materiál – velkomaloobchod
ELVaM – SDRUŽENÍ, Cesta svobody 239,
Říčany, 323602718

Automobily – náhradní díly
AUTOVRAKOVIŠTĚ PEUGEOT, Tehov 70,
Říčany, 723607150, 602341984,
www.peugeot-centrum.cz

Garážová vrata a vjezdové brány
HOUDEK – GARÁŽOVÁ VRATA, Smrková 316,
Mukařov, 323660110, 602242653,
j.houdek@mybox.cz

Koupelny – vybavení
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany,
323602235, 323602877
V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov,
323661731-2, www.vtmat.cz
Malíři, lakýrníci
MIROPLAST, Havlíčkova 320, Velké Popovice,
323665276, 602365258
M+S, 323640804, 607507606
Motocykly prodej
GOLC CAR s.r.o., Světice 195, 323 602 917,
602 249 969, www.golc.cz
Nábytek
ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ V. PROCHÁZKA,
Zvánovice 160, 323649470, 603203559
PRAKTIK, Černokostelecká 555, Říčany,
323602684, www.nabytekpraktik.cz
TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN SVOBODA, Říčany,
777832084
Oční optika
O.K. OPTIK, Husova 85, Říčany, 323605072

Instalatérský materiál – prodej
FOKUS OPTIK, ul. 17. listopadu 1188, Říčany,
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, tel.: 323 602 029
Automobily – prodej
323602235, 323602877
AUTOCENTRUM ROŠKOTA – JANOUŠEK
Okna
s.r.o., Křenice 101, Sibřina, 323605313
V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov,
LIMAGROUP, okna, dveře, Praha 10 –
323661731-2, www.vtmat.cz
267311213, Benešov – 317711120, www.
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666129
limagroup.cz
Instalatéři
Automobily – servis
INSTALATÉRSTVÍ HELEBRANT, voda-topení,
OKNA*EU, Černokostelecká 53/17, Říčany,
AUTOCENTRUM ROŠKOTA- JANOUŠEK s.r.o., Říčany, 604835260
323601719, www.okna.eu
Křenice 91, Sibřina, 323605314
HAVARIJNÍ SERVIS, 602201687
Pily – nástroje a stroje
AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov,
LESPARK s.r.o., www.lespark.cz, Husqvarna,
603522048
KARBAN PETR, Svojšovice 4, Strančice,
Jonsered Říčany, 323605881/606152656
323602073, 775935800
vedle OD BILLA
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121
OPRAVY A ROZVODY VODY A TOPENÍ,
Plastové nádrže
Autoskla
777630660, vodatopenipokorny@seznam.cz
SOUČEK JAN, Struhařov 1, Mnichovice,
AUTOSKLO, Štefánikova 231, Říčany,
608182528
739291363, 606490941
Izolace proti vodě
IZOLAST, Forsterova 6, Říčany, 777860901,
Ploty a ohrady
Autoskla - klimatizace
606818054
PLETIVO, Jiráskova 304, Mnichovice,
AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2,
323640660, 602236893
776002357
Kadeřnictví
Kadeřniství Wella – prodlužování vlasů, nehtové Počítače – prodej
Barvy – laky
studio 606 403 807
ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany,
BARVY – LAKY – DROGERIE,
603486362, info@zavacomp.cz
Černokostelecká 486, Říčany, 323601837,
www.barvy-laky.net
Kamenictví, kamenosochařství
CRC DATA, prodej, servis, služby, Široká 24,
KAMENICTVÍ s.r.o., Svojetice 141, Mukařov,
Říčany, 323604330, www.crcdata.cz
Beton
323660252, 602304946
ZAPA beton, Kolovratská, Říčany, 323602008,
Počítače – servis
323603616
Mramory, PRAŽSKÝ KÁMEN, Žula, Pískovce
ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany,
www.prazskykamen.cz, tel.: 323 605 768
603486362, info@zavacomp.cz
Bytový textil
FINESTRA STUDIO, 17. listopadu 162, Říčany, Kanalizace – čištění
CRC DATA, prodej, servis, služby, Široká 24,
323603312, 777701575
A-EFEKT, 603536796, www.a-efekt.cz
Říčany, 323604330, www.crcdata.cz
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121

Čistírna oděvů
Kanalizační potrubí – prodej
Podlahové krytiny, podlahoviny
ČISTÍRNA ODĚVŮ (sklo porcelán), Masarykovo PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, PODLAHÁŘSTVÍ, Ládví 107, Štiřín,
nám. 34, Říčany, 723 513 431
323602235, 323602877
323672195, 602861847

Pojištění, pojišťovny
GENERALI POJIŠŤOVNA A.S.
Agenturní kancelář S. Ungr
Olivova 181/6, Říčany
323661111, 603474747

STAVEBNINY ŘÍČANY U NÁDRAŽÍ s.r.o.,
17. listopadu 238, Říčany, 323602035

ČESKÁ POJIŠŤOVNA V. FRANĚK,
Louňovice 168, Mukařov, 323660413,
603932472

EUROPALIVO, Všechromy 1, 312310773,
www.europalivo.eu

Rolety, markýzy
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany,
606888525, 321698698, www.ekotes.com

PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62,
Říčany, 323602235, 323602877

STAVEBNINY ŘÍČANY U NÁDRAŽÍ s.r.o.,
17. listopadu 238, Říčany, 323632532

V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov,
323661731-2, www.vtmat.cz

Žaluzie
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany,
606888525, 321698698, www.ekotes.com

V-MONT s.r.o., Krabošice, Říčany, 777243910,
777809755

Ubytování
PENZION FELICITA, Pražská ul., Vyžlovka,
775122404, www.stroko.cz
Uhlí, koks
STAVEBNINY – U NÁDRAŽÍ, 17. listopadu 238,
Říčany, 323632532

Vedení účetnictví
SOŇA MILÁČKOVÁ – M.I.L., Hlubočinka 1005,
Stěhování
PAZOUREK PAVEL, Spartakiádní 378, Bystřice, MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 603414075 Sulice, 603760641
604600861
Vzdělání
Střechy
Pokrývači
OPEN GATE BOARDING - SCHOOL,
STŘECHY NA KLÍČ - veškeré práce
HDK, Olivova 223, Říčany, 323631458,
323 616 405, www.opengate.cz
pruchamarek@seznam.cz, 737 745 565
606472505
Výroba klíčů
Studnařské práce
Půjčovna motocyklů
DOMÁCÍ POTŘEBY (sklo porcelán) výroba
STUDNAŘSTVÍ, Husovo nám. 15,
MOTORENT,721117198,info@motorent.cz,
klíčů, Masarykovo nám. 34, Říčany, 723 513 431
Ledeč nad Sázavou, 569722567, 606840202
ICQ: 262-912-800, www.MOTORENT.cz
Výkup lesů
Těsnění oken a dveří
Realitní kanceláře
BROUKAL, výkup lesů surového dřeva,
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany,
MNICHOVICKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ
602238849
606888525, 321698698, www.ekotes.com
s.r.o., Masarykovo náměstí 35, Mnichovice,
323640672
Zahradnické služby
Topení – prodej
Zahradnictví Všestary Nesvorný 603 544 828
KORAL, spol.s.r.o., Pražská 28, Mnichovice,
Restaurace, vinárny, kavárny
323641115, 602381056
HISTORICKÁ RESTAURACE U RYTÍŘE,
Zemní práce
Černokostelecká 152, Říčany, 323632379,
PRODEJNA ZTT, Přátelství 550, (Pragochema), MURAN RADEK, Světice 103, Říčany,
603294261
602328807
Uhřiněves, 271082214, 604245839

FINESTRA STUDIO, 17. listopadu 162, Říčany,
323603312, 777701575
Stavebniny, stavební materiál
LKN Říčany s.r.o., Specialisté na střechy,
Říčany, 323621123, 777264920

Účetnictví
RADEK SKŘIVÁNEK,
www.ucetnictvi-skrivanek.eu, 323603631,
info@ucetnictvi-skrivanek.eu,
ucetnictvi.skrivanek@tiscali.cz

R. DRAHOŠ – STÍNÍCÍ TECHNIKA, Mírová
86/107, Kolovraty, 267712283, 602253753

ING. IVANA MALÁ, Zelená 248, Mukařov,
323660705, ivana.mala@maledane.cz

Řádková inzerce
FIREMNÍ
Zednické práce: obklady, dlažby, rekonstrukce
koupelen, bytů, domů, zateplování budov, fasády.
728 114 029, www.zateplovanibudov.cz

Pro rodinný dům ve Svojeticích hledám paní na úklid
1x týdně – 100 Kč/hod. Telef. 737 724 887

Eventuelně možnost brigády pro studenty
a důchodce. Podmínkou je vztah k oboru a cit
pro řemeslo. Kontakt: 602 154 828,
info@5datelier.cz

Koupím pole, louky v okolí Říčan. Tel.: 777 322 134
Nabízím zpracování účetnictví a daňové evidence.
Tel: 605 15 18 67.
“Chcete zdravě zhubnout?“
Tel. 775 977 751
www.hubnete.cz/jitka
V domácí provozovně v Říčanech
a vymandluji, tel. 602 731 091

Pronajmu prostor pro provozování – kosmetika –
masáže. Provozovna Mukařov telefon 602 235 005
Pronajmu venkovské stavení 3+1, velká zahrada,
stodola s dílnou, stáj se stáním pro koně.
Telefon: 737 724 887

vyžehlím

Nabízíme
- Kuchyňské pracovní desky z polymetního kamene
vhodné i do koupelen
- Vestavěné skříně, plovoucí podlahy, obkládání
betonových schodů.
Kontakt telef. 603 854 012
Nabízíme
-Střechy na klíč
- Pokrývačské práce
- Klempířské práce a tesařské práce
Kontakt: pruchamarek@seznam.cz , 737 745 565
SOUKROMÁ
Sháním: Pivo a pivovary vše zajímavé etikety,
odznaky, lahve, cedulky, ale i cokoliv jiného. Mám
zájem o jednotlivé kusy, ale i celé sbírky. Platí stále.
603 780 716, hrubes.pivo@seznam.cz

Kondiční cvičení
S hlídáním dětí
Baby Club Nemo, tenis.areál nový Pacov-Říčany
Středa od 17.30-18.30
Info: Pavla Plíhalová 607 124 621
Prodám byt 3+1 v Říčanech v osobním vlastnictví,
75 m2. Zděné jádro, sklep, cena 2 990 000,
tel.: 606 684 222,
email: nabidka-byt@seznam.cz
ZAMĚSTNÁNÍ
Jazyková škola LANGFOR hledá lektory AJ
a rodilé mluvčí. Tel.: 323 606 096,
jobs@langfor.cz
Hledáme šikovné pracovníky pro obor
zámečnictví – kovovýroba – umělecká řemesla
a obsluhu soustružnických automatů na HPP do
soukromé ﬁrmy ve Velkých Popovicích.

Uklízečku do soukromého SENIOR domu "FELICITA"
na Vyžlovce hledáme ke spolupráci na DPP.
Tel. 775 122 404
Hledáme paní na úklid domu Svojetice 1x týdně
100Kč/ hod. Telefon: 737 72 48 87
Příjmu zkušenou kadeřnici, se zkušeností s Wellou
a se základní klientelou. Provozovna Mukařov
telefon: 602 235 005
MŠ a ZŚ v Olivově dětské léčebně v Říčanech
hledá učitelku mateřské školy. Nástup ihned. Bližší
informace na tel.č. 323 631 120
Přijmeme zaměstnance k obsluze na ČERPACÍ
STANICI Vojkov Telef.: 602 74 29 48
Au pair v NY. Délka pobytu 6 měsíců. Ubytování,
strava a týdně vyplácená odměna. Náhrada letenky.
Výpomoc při péči o 2 malé děti. Zkušenost s dětmi
podmínkou. ivanka_b@yahoo.com

GYMNÁZIUM OPEN GATE
Otevřená brána do světa
• kvalitní vzdělání
• zaměření na cizí jazyky
• mezinárodní zkoušky v angličtině
• špičkové zázemí
• bohatá mimoškolní činnost
Soukromá škola OPEN GATE, Babice u Prahy, nově
přijímá pro školní rok 2009/2010 také studenty denního
studia do primy, sekundy a tercie osmiletého studia.
Hlásit se mohou žáci pátých, šestých a sedmých tříd ZŠ
či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

ANTÉNY

TV - SAT - STA
MONTÁŽE A OPRAVY
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM

OPEN GATE je kandidátskou školou mezinárodního programu
IB – International Baccalaureate Diploma (mezinárodní maturita).

602 195 272

Přijďte se přesvědčit na vlastní oči a získat více informací:
máme pro Vás otevřené dveře 19. 11., 17. 12. 2008 a 21. 1. 2009.

Nově nabízíme také možnost
denního studia.
Více informací získáte
na www.opengate.cz.

Soňa Miláčková

opengate_inz_95x133,5_hires.indd 1

CERTIFIKOVANÁ ÚČETNÍ

účetní servis - činnost účetních
poradců, zpracování účetnictví, daňová
evidence, mzdy, personalistika

Jankovcova 1518/2,
Praha 7 – Holešovice
Tel.:227031095
fax: 266314929

tel. 603 760 641
E-mail: cekmil@centrum.cz
adresa: Hlubočinka, Sulice

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ
A KANALIZACE

Přijmu strojníka
na 13:02:15
24.10.2008
pásový minibagr
v okolí Říčan, možno
i důchodce.
Tel. 777322134
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

strojem i tlakovou vodou,
prohlídky kamerou.
SLUŽBA NONSTOP.
www.a-efekt.cz, Tel.: 274772822,
mobil: 603536796

VIENNA INSURANCE GROUP

pojišťovací agent Pavel Pazourek

Říčany, Černokostelecká 44/32
naproti Motelu Marta

 Vážená redakce, chci vám sdělit jak skončila moje přítelkyně laň, dáma 19 letá a bohužel
nevím kde. SMUTNÝ KONEC STRUHAŘOVSKÉ SAFARI. Když jsem přijel v sobotu, 18.10
dopoledne, jako každý týden za laní Lízou do
Struhařova s plným batohem pečiva, kaštanů
a těšil jsem se na naši pravidelnou celodenní
procházku krásnou přírodou, ranila mě smutná
zpráva. Den před tím ji nechala paní starostka
uspat a odvést Lízu "snad" na Dobříš. Místní
lidé prosili, ať to nedělají, že změnu prostředí
Líza těžko ustojí, je jí už 19 let, ale marně.
Škoda, že paní starostka nedodržela slova,
která napsala ve Struhařovských informacích
č.1/2008 a v časopisu Zápraží č.3/2008. Cituji: "Vzhledem k jejímu věku a vzájemné citové vazbě mezi ní a místními lidmi a naopak,
rozhodli jsme se ponechat ji u nás tak, jak je
jí dobře." Za pár měsíců bylo vše jinak a naše
milá Lízinka zmizela z místa, kde byla velice
šťastná. Moc nám chybí!
Vladimír Munč, Malešice,
přítel Lízinky
Redakce Zápraží: Pokud víte něco více, ozvěte se nám.

 Dne 5.11.2008 požádalo občanské sdružení
Beberka oficiálně zastupitelstvo města Říčany,
aby se vyjádřilo k záměru využít stávající budovu kina a přilehlý pozemek na projekt Kulturně-vzdělávacího centra Říčany. Ve spolupráci
s jednotlivci i organizacemi (Mraveniště, Cesta
integrace, Církev bratrská, ZUŠ, školy…) a za
podpory města chce o.s. Beberka vypracovat
podrobný projekt a požádat o grant z fondů
Evropské Unie. Tím by byly kryty náklady na
rekonstrukci budovy tak, aby byla využitelná
pro následující aktivity: mateřské centrum,
hlídání dětí, mateřská škola s možností integrace dětí s postižením, ordinace rehabilitace,
program pro školní děti jako alternativa školní
družiny, tělocvična (jako zázemí ZUŠ a jiných
programů), poradny obyvatelům (psychologická, pedagogická, sociální apod.), internetová
kavárnička, kulturní a sportovní vyžití pro děti
všeho věku i dospělé, výtvarná dílna jako zázemí výtvarných kurzů a ZUŠ, sál s kapacitou
asi 100 - 120 míst pro kulturní nebo vzdělávací
akce (možno s výsuvnou plošinou k elevaci hlediště), kanceláře např. neziskových organizací
působících v našem městě a další.
Nyní o.s. Beberka čeká na vyjádření zastupitelstva, zda podpoří vznik tohoto projektu
v budově kina včetně nutných úprav a rekonstrukce budovy. O dalším vývoji vás budeme
informovat.
Za o.s. Beberka:
Daniela
Mouchová

KC Kamenice
Vodešilová Andrea

Tel.: 604 600 861, 323 604 353

SLEVA 12%

Přijďte to říct nám!

nesprávná geometrie náprav
způsobuje nerovnoměrné
opotřebení pneumatik Vašeho
vozu. Proto Vám nabízíme
změření geometrie náprav
a v případě nutnosti její odbor
né seřízení za mimořádnou
akční cenu 99 Kč. Veškeré
p r á c e p r o vedeme přesně podle
p ř e d p i s ů výrobce na moderním
o s m i senzorovém zařízení
s p o u ž i t í m laserové technologie.
n aše speciální nabídka platí
pouze do 31. 12. 2008.

Příklady cen:

Povinné ručení os. automobil

do 1000 cm nebo el. pohon 1463
nad 1000 cm do 1250 cm 1853
nad 1250 cm do 1350 cm 1983
nad 1350 cm do 1650 cm 2763
nad 1650 cm do 1850 cm 3023
nad 1850 cm do 2000 cm 4193
nad 2000 cm do 2500 cm 4323
6499
nad 2500 cm

Stálá Nabídka
• prodej nových i ojetých vozů na leasing • pojištění, přihlášení na DI • půjčovna automobilů • záruční a pozáruční servis
• příprava na STK • měření emisí, pneuservis • elektronické měření geometrie • rychlé občerstvení 8-17 hod. • prodej
originálních dílů a příslušenství Škoda • klempířské a lakýrnické práce • prodej předváděcích vozů za výhodné ceny

BENO Říčany, s.r.o.
email: beno@benoricany.cz

www.benoricany.cz

Říčanská 1818
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: 323 666 129
Mob.: 602 756 683
SO 8.00  12.00 Po - Pá 7.00  18.00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Povinné ručení nákl. automobil
do 3500 kg
od 3500 kg-12000 kg
nad 12000 kg

tahač návěsů

5420 Kč
8228 Kč
11874 Kč
32435 Kč

Otevírací doba: Po-Pá 8:00-16:00

Nejlepší od nás!

KADEŘNICTVÍ
WELLA
PRODLUŽOVÁNÍ
A ZAHUŠŤOVÁNÍ VLASŮ
nejlevnější z Prahy a okolí
Používáme vlasy EVROPSKÉ
a VÝCHODOEVROPSKÉ
100% kvality

MODELÁŽ NEHTŮ
Příčná 301, Mukařov, tel.: 606 403 807
kadernictvimukarov@centrum.cz

Řešení křížovky z minulého čísla:
UVNITŘ JE BOHATÝ PŘEHLED AKCÍ
Úspěšní řešitelé křížovky jsou a ceny od nás
dostanou:
Petr MAREŠ
Čajkovského 27
130 00 PRAHA 3
Ludmila SVOBODOVÁ
Svojetice 114
251 62 MUKAŘOV
Gabriela JAKUBCOVÁ
Ferrerova 23
618 00 BRNO
Řešení veškerých sudoku či křížovek naleznete i na www.zaprazi.eu.

SÁDROKARTONY
PRODEJNÍ SKLAD

ŘÍČANY - KRABOŠICE

Kateřina
Strnadová

 Koncert Michala Pavlíčka dne 20.11.2008
v KD Kamenice je z vážných zdravotních důvodů ZRUŠEN. Náhradní jarní termín bude včas
uveřejněn. Omlouváme se za komplikace. Zakoupené vstupenky můžete vrátit u nás v kulturním centru.

Za Vaše ohlasy na časopis a dění v regionu
moc děkujeme a těšíme se na další!

200 m od D1

AKCE FASÁDA: -20%
Prodej

- fas. polystyren
- akrylátové omítky JUB

sádrokartonových konstrukcí
tepelné a zvukové izolace
fasádní zateplovací systém
KB-blok systém - betonové tvárnice
okna Velux
minerální podhledy

Po - Pá 7.30 - 15.30
e-mail: vejlupek@cmail.cz
www.v-mont.cz
tel.: 777 809 755, 777 810 755, 777 243 910

Hledám zpevněnou
plochu 2-3 tis. m2
v okolí Říčan.
Tel: 777322134

DOBRÝ ELEKTRO
Tel.: 323 631 206, 723 535 500

- REVIZE
- RODINNÉ DOMKY
- ELEKTROTOPENÍ
- PØIHLÁŠKY K EL. PROUDU

Příjem objednávek
na zateplení RD na rok 2009
a na rekonstrukce bytů.
NOVINKA JÁDROVÉ VRTÁNÍ
DIAMANTOVOU TECHNIKOU

FASÁDNÍ
SYSTÉMY

PRODEJ I MONTÁŽ
Po-Pá 7:00-16:00

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu

Sobotní prodej zrušen!
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oran,
totach

Mezinár.
zelený
kříž
(zkr.)

Souhlas

Vlastnost
raného

Pučálkovic
žirafa

Pulsy

Osobní
zájmeno

Hroznové
květenství

Doprovázet

Mužské
jméno

Deska
hlavice
sloupu

Ukazovací
zájmeno

Iniciály
herce
Lipského

Maratonský
běh

Matláním
dokola
zašpinit

2. ČÁST
TAJENKY

Dámský
doplněk

Zpěvný
pták s
dlouhým
ocasem

Alžírské
víno

Povzdechnutí

Zamlžení

Pátrati

Klubíčko

Osobní
zájmeno
1. ČÁST
TAJENKY

Zábava

Povodeň

3. ČÁST
TAJENKY

Domácky
Josef
Proutěná
nádoba

Pokladna
Letní
dětský
tábor
(zkr.)
Uhlovodany
(zkr.)

Kamarád
Bolka

Domácky
Atanáš

Stavy
bez
hluku

Podnosy
Hádka

Cíl

Značka
hektolitru

Hnací
stroj
Závar v
polévce

Mít na
starosti
Tímto
způsobem
Plkati
Tahle

Část
svíčky

Část
nohy

Válečný
stroj
k vrhání
kamenů

Škrabka
u pluhu

Útok

Jméno
herečky
Mandlové

Tři vylosovaní výherci, správní luštitelé křížovky,
získávají knihu od nakladatelství REBO.
Posílejte svá řešení do konce měsíce na adresu
redakce nebo na tajenka@zaprazi.eu.

Sudoku lehké

Vytahovat

Mzda

Značka fotoaparátu

České
město

Akvarijní
ryba

Sudoku těžké

