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Dáma v oblacích z Myšlína – laň ze Struhařova – pohádky
z Mnichovic – dětské vánoční příběhy – přehled kulturních
akcí – dění v kraji – úspěšné šachistky z Říčan
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úvodník
Milé čtenářky a milí čtenáři,
uplynul necelý měsíc od minulého vydání
a kolik se toho změnilo. Máme nového hejtmana (strana 23), i v čase Adventu dnes a denně porušujeme nejedno přikázání z desatera
(farářské slovo najdete tradičně na straně 18),
dvě dívenky z Říčan stačily bodovat v šachovém turnaji (strana 9), začaly jezdit další vlaky
na trase Benešov – Říčany – Praha (strana 23),
paní Jarmila oslavila na zámku Štiřín svých sto
dva let (strana 5), jeden hňup v audině projíždí
naší vesnicí rychlostí blesku a já údajně nemohu zveřejnit jeho espézetku, jiný v bílé dodávce zase vyhazuje celé balíky našeho časopisu
do sběru a to by v tom byl čert, abychom příště
u sebe neměli fotoaparát (strana 31)… V dnešním vydání vám také představíme Dagmar Šromovou, která měla odvahu vzít si válečného
stíhacího pilota a dnes má ve svých osmdesáti letech kuráž pilotovat letadlo (strana 6 a 7),
a necháme se na Vánoce podívat čistě dětskýma
očima (Nanečisto – strana 17).
Až budete zpívat koledy, dojímat se u vánočních televizních kýčů či zvláčnělí šampaňským
vyhodnocovat rok 2008, uvědomte si, co všechno dobré se přihodilo od stejné chvíle před rokem. Pokud jste se o to zasloužili sami, buďte
na sebe hrdí. Pokud se o to zasloužil někdo vám
blízký, nebylo by od věci mu poděkovat.
Začátkem února jsme tu zase. Od toho data budeme vycházet vždy k prvnímu dni v měsíci, zavčas nám tedy posílejte informace o tom, co se
u vás událo a co se chystá.
Jsem hrdá na to, co jsme za ten rok společně na
Zápraží a v Zápraží dokázali.
Děkuji i vám.
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Dění kolem nás

Dění kolem nás

Děti z Olivovny v Národním

Spolupráce Olivovy dětské léčebny s pražským
Národním divadlem započala loni před vánočními svátky. Od té doby již mohli malí pacienti z Olivovny absolvovat řadu poutavých akcí,
které jim zábavnou formou představily divadelní prostředí.
Letos v listopadu se děti zúčastnily dvou akcí –
13. listopadu se jednalo o křest knížky „Divadlo nás baví“ autorky A. Novotné. Tohoto večera se zúčastnil mj. i herec J. Lábus.
Ve čtvrtek 20. listopadu pak proběhl křest
komiksu „Nazdar, Národní divadlo!“ napsaný D. Flídrovou. Knihu pokřtili přední čeští umělci – sopranistka E. Urbanová, herec

Obdivuhodný muž mnoha profesí

V. Postránecký a tanečník V.
Harapes. Jejich podpisy si děti
v darovaných knížkách odnesly
s sebou na památku.
Paní Dana Flídrová k druhému
slavnostnímu večeru uvedla:
„Jsem moc ráda, že se dětem
z Olivovny v Národním divadle líbilo. Těší mě, že jim divadlo mohlo nabídnout návštěvu
a předvánoční zpestření pobytu v léčebně, na kterou mám
ostatně jako matka bývalého
pacienta ty nejlepší vzpomínky. Jsem ráda, že se děti mohly „křestního“ večera zúčastnit,
protože jejich přítomnost jen podtrhla bezvadnou a bezprostřední atmosféru, která ten den
v Národním divadle byla.“ A dodala: „Doufám, že dobrá nálada, která panovala při psaní a kreslení, bude cítit i z konečného výsledku
a že z toho bude vyzařovat i to, že pro autory je
toto divadlo záležitostí srdce. A hlavně doufám,
že knížka splní svůj účel: ukázat Národní divadlo i jeho historii jako něco, co není strnulé,
ale jako živý a stále pokračující příběh.“

Markéta Maršálková

Kam vyrazí říčanští turisté

V letošním roce uplynulo 120 let od chvíle, kdy
v roce 1888 několik nadšenců v čele s Vojtou
Náprstkem dospělo k poznání, že toulání krajinou, obdivování přírody a památek
obohatí každého z nás. To dalo podnět k založení Klubu českých turistů. Začaly první skupinové výlety – jeden končil v hostinci na radnici v Říčanech. V roce 1918 vznikla Československá republika, značily se nové turistické
cesty, stavěly se a provozovaly nové chaty, ubytovny, rozhledny, zabezpečovaly se staré hrady. Vychází turistický průvodce Slovenskem
a Podkarpatskou Rusí. Zde jsou popsány značené cesty i ubytovací možnosti v těchto oblastech republiky. Z tohoto období se dochovaly
jen kusé zprávy o činnosti Klubu českých turistů v Říčanech.
Pak přišlo období sjednocené tělovýchovy.
Do tohoto období spadá založení Odboru turistiky v Říčanech. Odbor turistiky při TJ Radošovice přešel po roce 1989 do znovuobnoveného Klubu českých turistů jako Klub českých turistů Říčany – Radošovice a působí dodnes. Na

přelomu roku 2007 a 2008 vzniká v Říčanech
nový klub, Klub českých turistů Říčany. Dnes
uplynul rok od chvíle, kdy několik nadšenců
začalo uplatňovat turistiku podle svého pojetí.
Na příští rok KČT Říčany připravil hned z jara
autobusový zájezd na turistický pochod do Vídně spojený s návštěvou centra Vídně, ve spolupráci se ZŠ Bezručova turistický pochod K pramenům Rokytky – Pochod Františka Znamenáčka. Víte, kde pramení Rokytka? Že má dva
prameny? Přijďte je objevit a projít se romantickým údolím, kde voda protéká mezi velkými balvany a naplňuje opět krásné koupaliště
na Jurečku. Čekají vás také prázdninové zájezdy do Vysokých Tater a na Podkarpatskou Rus.
Po prázdninách spolupořádáme velmi oblíbený
pochod Po stopách kocoura Mikeše v Mnichovicích a jako novinku na závěr turistické sezony připravujeme pochod Za historií pánů z Říčan, aneb setkání v Říčanech na hradě, kterým
chceme vzkřísit pozapomenutou minulost našeho města.
Pokračujeme v jednodenních výletech, zájezdech, besedách se zajímavými lidmi a v již
osvědčených výletech Na poslední chvíli. Další
informace naleznete na www-kct.ricany.ic.cz,
nebo dotazem na vojtisek.ricany@seznam.cz,
případně na kct.ricany@email.cz.
Za Klub českých turistů Říčany
Pavel Vojtíšek a František Znamenáček

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

Jeden listopadový večer se v Informačním centru v Mnichovicích sešlo asi 50 zvědavých
posluchačů a netrpělivě očekávalo, co si pro ně
tentokrát připravil náš kamarád, polárník Vašek Sůra. Tentokrát se mluvilo o jeho letošní

cestě na Špicberky. Je nejenom celosvětově
uznávaným polárníkem, ale u tohoto oboru až
podivuhodně bravurním vypravěčem, večer se
rozeběhl tak uvolněně, že jsme ani nepostřehli, jak plynule přecházíme do promítání dokumentárního filmu, který Vašek po cestě natočil. Pak došlo na dotazy odborného i úsměvného charakteru, tak jsme vyslechli mimo jiné
příběh jedné nejmenované paní učitelky, která
na dotaz, co udělá střelka kompasu na severním pólu, odpovídala před svými žáky, no přece se vztyčí. A pak jsme už řešili, co všechno
se na severním pólu vztyčí, případně nevztyčí…. No prostě zase jeden z těch příjemných
večerů, který pro nás připravilo Informační
centrum v Mnichovicích a Klub českých turistů Říčany.

Fakta o polární výpravě: NY-ALESUND
2008, výpravu připravil a uskutečnil Václav
Sůra k 80. výročí ztroskotání vzducholodi Italia. Na cestu dlouhou 210 km se členové mezinárodní výpravy vydali z Ny Alesundu (nejsevernější trvale obydlené místo na zemi) v zátoce Kingsbay, odkud v květnu 1928 startovala
legendární vzducholoď Italia. Zde byla uctěna památka českého vědce a cestovatel Františka Běhounka, který se výpravy vzducholodí na severní pól účastnil. Přechod Špicberk překonaná vzdálenost na lyžích 210 km za 8,5
dne.
Teploty -30°C až -50°C

text a foto Pavel Vojtíšek

102 let paní Jarmily Budské

Hasičské
ohlédnutí
Úspěchy mladých říčanských hasičů na poli
sportovním v letošním roce. První soutěží
bylo již tradiční mukařovské uzlování, kde se
mladší žáci umístili na pátém, starší na čtvrtém a dorost na druhém místě. Na žákovském
memoriálu Ladislava Bači v Čelákovicích se
soutěžilo v požárním útoku. Starší se umístili na devátém, mladší na sedmém a dorost na
krásném druhém místě.
Družstvo dorostenek skončilo na úvalské soutěži dorostu na druhém místě za Čelákovicemi. Oujezdské útočení v Křížkovém Újezdci
přineslo stříbro mladším žákům, starší skončili na šestém.
Poslední soutěží letní sezony byla okrsková
soutěž - Huntovický útok, odkud obě družstva přivezla krásná umístění. Mladší žáci byli
druzí a starší třetí.
Na domácí půdě si v šedesátkách starší žáci
vysoutěžili třetí místo, mladší druhé a jednotlivec Roman Stískal krásné třetí.
Ze soutěže O pohár starosty okresu Praha-východ v Doubku si starší žáci přivezli pohár za
místo třetí a mladší za místo druhé.
Podzimní části celoroční hry Plamen se účastnilo družstvo mladších, starších, dorostenek,
dvě jednotlivkyně a jeden jednotlivec. Všichni byli s výsledky nakonec spokojeni. Jednotlivec Martin Scháňka skončil čtvrtý, Denisa
Korbelová byla 3., Lenka Urbanová 2., družstvo dorostenek vybojovalo skvělé první místo, kterým si zajistilo perfektní startovní pozici na jarní kolo a přiblížilo se postupu na
kolo krajské. Starší žáci skončili pátí a mladší žáci čtvrtí.
Petr Hněvsa
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Nejstarší občanka našeho města paní Jarmila
Budská při svých stých narozeninách projevila
přání, že by se ráda podívala na zámek Štiřín.
A tak jsme ji k jejímu 102 letému jubileu na zámek Štiřín pozvali.
Uvítal nás jeho ředitel pan Hrubý a provedl
nás po zámeckých prostorách. Navštívili jsme
zámeckou kapli, salónek barona Ringhoffera
a další reprezentační zámecké prostory. V salónku jsme si společně připili na zdraví paní
Budské víno značky Ringhoffer.

Následovala procházka zámeckými prostory
a zámeckou zahradou, kde se paní Budská dokonce povozila na golfovém vozíku.
Doufáme, že jsme paní Budské splnili její sny
a pan starosta Ing. Schneider ji přislíbil, že
105 leté jubileum budeme již slavit na Pražském hradě.
Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ Mnichovice

Mnichovické
vánoční setkání
V pondělí 22. prosince se od 15 hodin bude konat na nádvoří městského úřadu vánoční setkání u betléma a následovat bude vánoční posezení v Turistickém informačním centru Mnichovice. Na nádvoří městského úřadu na vás budou
čekat stánky s dobrým občerstvením, nebudou chybět domácí jitrničky a jelítka, budete si
moci rozkrojit jablíčka, ochutnat pečené kaštany, také si budete moci zakoupit perníčky a výrobky lidové tvorby. V prostorách TIC si můžete zazpívat koledy, připomenout si vánoční zvyky nebo si prostě jen tak popovídat. Budeme
rády, když s sebou přinesete na ochutnání vámi
upečené vánoční cukroví třeba i s receptem.
V tento den si budete moci za snížené ceny zakoupit plyšového kocoura Mikeše za 149,- Kč
a knihu Mnichovické pohádky a povídky za
85,- Kč. Dále si můžete koupit hrneček s Ladovým motivem, hrneček s obrázkem Antonína Marečka, knihy pro děti od Josefa Lady,
Ladův český betlém, pexeso, omalovánky, domino, kvarteto, Černého Petra, stolní kalendář Poetický jazz-beat
Josefa Lady, sběratelské píšťalky, knihu Pohádky z Klokočné a DVD Václava Sůry- Severní
zazněl v podání hudební skupiny LeKapr v říčanské pizzerii Maranello ku příležitosti konápól 2005 a NY-ALESUND 2008
ní "Mikulášské". LeKapr, jak si tento pánský klub říká, hraje originální songy tradičního stři(pocta Fr. Běhounkovi).
hu a netradičních variací. I zde se to v pátek 5. prosince hemžilo neodbytnými čerty, sličnýmí
Martina a Zdeňka Burianovy anděly a Mikuláši.
Turistické informační centrum
Text a foto Petr Hněvsa
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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Rozhovor
byl syn Daniel u jejích rodičů, pak už její táta
nestačil na vše, neboť máma dvanáct let umírala na rakovinu, proto tehdy manželé Šromovi
zateplili balkon, aby na něm mohl spát Daniel.
Časem však kluk vyrostla už se tam nevešel.
Dagmar si postěžovala na své bytové podmínky svému nadřízenému a ten její rodině pomohl
k dvoupokojovému bytu na Petřinách.
V roce 1963 byl Leopold Šrom rehabilitován
a v roce 1965 požádal o přijetí do ČSA. Tehdy byl také povýšen do hodnosti podplukovníka a prezident republiky Antonín Novotný ho
ocenil Řádem Rudé hvězdy. Přestože mu režim coby bývalému pilotovi nabídl zdánlivě poklidnou a přitažlivou úřednickou práci, kterou
mnoho Šromových kolegů vzalo, on chtěl létat. Musel si však v krátké době doplnit teoretické vzdělání. V tom mu velmi pomohla jeho
žena, která s ním chodila na přednášky. Bývalý velitel Leopolda Šroma František Fajtl byl
k tomu, že Leopold náročné technické učivo
zvládne, skeptický, žena Dagmar mu však věřila. Na podzim roku 1966, v devětačtyřiceti
letech, Leopold Šrom zkoušky udělal a získal
pracovní poměr na dobu neurčitou coby druhý
pilot letadel Iljušin. Začínal na vnitrostátních
linkách, postupně se propracoval až na mezinárodní spoje. Jednou dokonce vzal žáky své
ženy na jednodenní výlet do Karlových Varů,
děti si cestou mohly prohlédnout, jak to vypadá v kokpitu.

neodešla. Dagmar v sobě našla sílu a vzchopila se. Podala si přihlášku na vysokou školu,
obor anglistika, kterou ve svých čtyřiceti letech
dálkově studovala. Její tehdejší ředitel neuznal
Cambridge University Certificate of English,
který obdržela v roce 1947, jako dostatečný
důvod pro vyučování angličtiny.
Na Myšlín se nastěhovala proto, že její muž vymohl z její sestry slib, že jí najde pořádného
mužského, protože prý nemůže zůstat sama,
kdyby se mu něco přihodilo.
Jak se vám zde žije?
Tak napůl, chybí mi Praha, mám však kolem
sebe pár milých, hodných a chápavých přátel,
kteří mě podrží, když mám svá spleens. Když
jsem poznala, Vaška, pána vybraného mou sestrou, po dlouhých rozhovorech, váhání a nakonec rozhodnutí, že spolu budeme žít, jsem měla
jedinou výhradu – z etických důvodů s ním odmítám žít v bytě, kde jsem žila s Poldou. A v té
době – jaká náhoda – mi nabídli malou chatičku bez elektrického proudu na Myšlíně. Začali jsme tu trampsky bydlet a žiju tu i po smrti Vaška.“

Příležitostně učíte angličtinu, kdo jsou vaši
žáci?
Dochází za mnou pět studentů a studentek.
Každý pracuje v cizí firmě, kde je komunikace
jen v angličtině, tím odpadá má snaha, jak je
k učení nutit, sami dělají vše pro to, aby anglicPro naši vlast je osudný 21. srpen – ten den ký jazyk zvládli co nejdřív.“
letěl ze Slovenska, místo do Prahy však musel přistát v Brně, domů přijel vlakem a byl Od své kamarádky Michaely Procházkové (favyslýchán.
rářka Církve husitské, psali jsme o ní v čísle )

Dáma v oblacích
Dagmar Šromová,
vdova po válečném letci Leopoldu Šromovi, žije v Myšlíně
Narodila se do šlechtické rodiny Julínků (zda
má příbuzenskou vazbu na ministra zdravotnictví nezkoumala, ministr Julínek má podle ní
jiné věci na starost než si s ní povídat o předcích). Její táta, plukovník letectva, inženýr Antonín Julínek byl za války v koncentráku a po
válce generálním ředitelem Československého
leteckého průmyslu. Vyrůstala s rodiči a sestrou v sedmipokojovém bytě se služebnictvem
nedaleko centra Prahy.
Jak vzpomínáte na své dětství?
Měla jsem dětství i v pozdější době život poněkud komplikovaný. Táta se nedočkal syna, protože toužil, aby rod pokračoval, a máma mi to
nemohla odpustit. Věnovala se především mé
sestře Jarmile a mě si téměř nevšímala. Táta
mě tedy vychoval, jako bych byla jeho synem.
Náš stíhací pilot Leopold Šrom bojoval v zahraničním odboji, sloužil u 245. perutě, u 310.
československé stíhací perutě, ve Skotsku,
v Anglii a pak na východní frontě a ve Slovenském národním povstání v roce 1944. Bylo mu

devětadvacet let, když se s ním Dagmar Šromová v únoru 1946 setkala v Obecním domě na
prvním poválečném plese letectva.
Bylo jí tehdy necelých osmnáct let a měla dělat doprovod jednomu z pilotů na předtančení. Dvoumetrový dosud svobodný Leopold si
ji okamžitě vyhlédl, tančit však vůbec neuměl.
A protože měla tehdy mladinká Dagmara od
otce zakázáno randění a naopak její kolegyně tanečnice byla vdavekchtivá, souhlasily obě
s výměnou svých partnerů (svobodný za dobrého tanečníka). Leopold to však rezolutně odmítl strohým IN NO CASE (to v žádném případě).
Od té doby spolu už nikdy netančili, ale jiskření trvalo. „Polda věděl, z jaké jsem rodiny,
měli jsme tajné telefonní číslo, on se k němu
však dovedl dostat, věděl i o šlechtickém stavu, ale vůbec mu to nevadilo.“ Její milý vytrval a přes její sestru si s ní sjednal rande. V říjnu 1948 byla svatba. Pořád jí zdůrazňoval, že
jeho největší láskou je létání, ona je na druhém
místě. Nevadilo jí to, byla na to hrdá.
V prosince 1948 jí manžela odvedli estébáci, ona ani její rodina nevěděli kam.
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Od nadřízeného se dověděla, že by měl její
manžel viset a ona s ním, protože „nebojoval
za nás, ale za kapitalismus“.
Po několika týdnech Leopolda Šroma pustili,
ale ne na dlouho. V roce 1949 zvládl jen pět
letů, k prvnímu březnu ho komunistický režim
vyhodil z letectva, dekret hovořil o tom, že pro
něj není uplatnění v armádě, ač měl šest válečných křížů, tři medaile za chrabrost, vyznamenání Velké Británie, Francie, SSSR a Sloveska.
Proto nastoupil do podniku Tesla jako radiomechanik, na dlouhých sedmnáct let musel na létání zapomenout.
Únor 1948 dopadl na celou rodinu Julínkových.
Otec Antonín odmítl vstup do strany, byl degradován a zbaven všech funkcí. Navíc se museli odstěhovat z pražského bytu buď do pohraničí, nebo na Myšlín, který si vybrali, protože byl blíže k Praze. Dagmar dálkově studovala na Univerzitě Karlově matematiku, fyziku
a deskriptivu a učila na základní škole v Jinonicích. S manželem a malým synem tehdy bydleli na dvanácti metrech čtverečních. Nejprve
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Co se vám vybaví, když se řekne 21.srpen?
Je mi ouzko, od posledních voleb čím dál více.
Lituji mladé lidi, kteří vychovávají své děti tak
trochu jako dříve v nacistickokomunistických
dobách, kdy se mluvilo jinak doma a jinak
na veřejnosti. Věřím ale, že až se změní třetí,
možná ač čtvrtá generace, bude zas vše mnohem lepší.
11. října měl Leopold Šrom letět na Slovensko
a zpět, těšil se domů, kde měli s manželkou
oslavit dvacetileté výročí svatby. Letadlo Avia
Av-14-40 za stále poněkud nejasných okolností havarovalo a Leopold Šrom stejně jako ostatní členové posádky zahynuli. Letadlo spadlo
v prostoru, kde operovala sovětská okupační vojska a jedna z vyšetřovacích verzí hovoří
i o tom, že letadlo sestřelili ruští vojáci. „Mám
na to svědka, že byl letoun sestřelen,“ říká paní
Šromová.
Na pohřbu Leopolda Šroma promluvil i František Fajtl: „...Patříš mezi elitu válečných stíhačů a v historii našeho osvobozeneckého boje
Ti přísluší čestné místo mezi Tvými kamarády
– hrdiny. Splnil jsi nejposvátnější úkol vojáka
– bránil jsi svou vlast se zbraní v ruce a za její
znovuosvobození jsi byl připraven padnout….“
Dagmar Šromová se ze smrti manžela dlouho
nemohla vzpamatovat. Pomoc hledala i v bohnické léčebně, kde ji lékařka psychiatrička po
zjištění, že je vdova po válečném letci, vyhrožovala, že se postará o to, ale z léčebny nikdy

ke svým 78. narozeninám „dostala“ pilota a instruktora Frantu, se kterým už skoro dva roky
létá. Když se spolu vznášejí v oblacích, instruktor volá: „Podívej se Poldo, koho ti vezu,
jak ji máš blízko.“
Nemá strach, ani z výšky, ani z rychlosti, ani
z akrobacie. „Tu miluju!“ Když jela do Brna na
akci pořádanou na počest jejího manžela, vzala s sebou pilota Frantu, ten však souhlasil jen
s podmínkou, že bude hezky pomalu řídit on.

V pilotní kabině je jako doma

Před startem

Otec Antonín Julínek

Kde nejčastěji létáte?
U Benešova je první soukromé letecké učiliště. Když mě prvně Franta přivedl, všichni přestali dělat, seběhli se a nastala fůra otázek. Šéf
mi řekl: „Milostivá, u nás máte dveře vždy
otevřené.“
Jaký je váš nejbližší cíl na zemi i v oblacích?
I když jsem těžce trvale invalidní, mám nepřestávající kruté bolesti, přesto jsem ráda na světě a především, a to zdůrazňuji, mám pocit,
že když učím, jsem ještě nějak upotřebitelná.
Mám smysl pro humor, ráda se směji a mám
své koníčky.
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Dita Fuchsová

Leopold Šrom v Anglii
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Sport
SKC Ondřejov

Sedmiletá
Zuzanka Petrášková
mistryní Čech v šachu
Sedmiletá dívenka z Říčan u Prahy Zuzanka
Petrášková zvítězila na mistrovství Čech v šachu v Táboře v nejmladší věkové kategorii.
V devíti zápasech šestkrát své soupeře porazila a nečekaně tak pokořila favoritky turnaje Karin Němcovou z Prahy a Janu Petrovou
z Klatov. Dívky hrály zároveň s chlapci. Přesto v ostrých soubojích mnohé kluky přivedly až
k pláči. Turnaje se zúčastnilo 100 dětí ve dvou
věkových kategoriích. Další šachová „dračice“
z Říčan Magdaléna Kořenová skončila na čtvrtém místě se čtyřmi body.
Zuzanka Petrášková se po nejistém vstupu do
turnaje rozehrála na plný výkon a v naprosto nekompromisním závěru soupeře s převahou a přehledem drtila. Její šachové kamarádce Majdalence Kořenové utekl stupínek vítězů jenom o chlup, když ve dvou partiích hrála

zbytečně rychle, prý v obavě, že jí vyprší čas.
Obě říčanské hráčky hrají šachy už od čtyř let.
Naučily se to ve III. mateřské školce „U slunečních hodin“, kde probíhal projekt mezinárodní
šachové mistryně Martiny Kořenové, nazvaný
Figurková školička zaměřený na rozvoj dětského intelektu. Během několika let se tato metodika dostala do několika školek, baby klubů
a škol v celé ČR, vyučuje se třeba v místě konání turnaje v jihočeském Táboře nebo v pražské
škole pro sluchově postižené děti v Ječné ulici.
Právě tam proběhl před několika dny vánoční
turnaj, který spolupořádala právě říčanská nezisková společnost Figurka /www.figurka.net/.
Říčany patří k městům s nejširší mládežnickou
šachovou základnou v České republice. Aktivně a úspěšně ve městě hrají desítky dětí.

Senohrabský běh lyžařů
52. ročník Přespolního běhu lyžařů nakonec
zdárně proběhl jako vždy poslední listopadovou neděli v Senohrabech na Vávrově palouku,
a to za účasti přibližně 300 závodníků všech
věkových kategorií. Účast je poznamenaná –
zvláště mezi dospělými – sněhem na horách,
například pražští lyžaři dali jednoznačně přednost horám, jinak nebývá výjimkou 400 a více
účastníků.
Možná je škoda, že nevydrželo mrazivé počasí s přiměřeným množstvím sněhu, takto byly
tratě měkké a na místech poznamenaných provozem těžké lesnické techniky i dosti bahnité.
Počasí však jinak bylo běžecky ideální a nakonec se ukázalo i podzimní sluníčko.
K většinou radostné sváteční atmosféře mezi vyznavači aktivního pobytu v přírodě přispěli mj.
tradiční atributy Senohrabského přespoláku:
Již legendární příprava závodu jeho spoluzakladatelem Álou Syrovatským s vyhrabáním
"dočista,dočista" všech 10km tratí, "táborový"oheň, vykolíkovaná cílová rovinka a vůbec
unikátní náročné ale krásné tratě.
Z mého letošního pohledu pořadatele-diváka,
když jsem se jako kontrola pohyboval po tratích, patřily k vrcholům běhy dobře početně
obsazených dětských kategorií, kde se většinou

opravdu závodilo až do cíle, a dále to byla výborná konkurence ve startovním poli mužů.
Nakonec zvítězil letošní vítěz Velké kunratické, 24-letý běžec z Podkrkonoší Petr Pechek,
druhý doběhl loňský vítěz, Jan Havlíček-extraligový závodník ASK Slavia Praha a Pechkův
kolega z reprezentace v běhu do vrchu, jako
třetí je klasifikován M. Olšan z Olympu Praha a o vteřinu za ním skončil člen reprezentace
v orientačním běhu Jan Procházka.
Z domácích závodníků zaujala svým comebackem na běžeckou trat' Alena Straková, jinak dlouholetá opora České reprezentace pozemních hokejistek. Statečně si na náročné trati vedli i senohrabští muži a většina závodících rodičů ze Senohrab vyslala do bojů i své
ratolesti.
Mimořádný dík patří především předsedovi Sokola Františku Konvičkovi za velkou trpělivost
při přípravách závodu a za sestavení podle mně
nadějného budoucího pořadatelského týmu.
Více na www.behy.cz, www.kerteam.cz

Ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově
jsme pro vás jako každoročně připravili nabídku sportovních, výtvarných, hudebních, počítačových a jazykových kurzů, které budou kromě mnohých novinek pokračováním kurzů,
které začaly v září. Do většiny z nich se mohou
přihlásit i noví zájemci.
Kurzy
Sportovní kurzy pro děti a juniory: cvičení
pro rodiče a děti od 2,5 roku, 3x badminton,
florbal, pohybové hry, Street Dance, 2x aerobik, volejbal, 2x balet.
Sportovní kurzy pro mládež a dospělé: 2x latinsko-americké tance pro ženy, zdravotní TV,
2x jóga, 2x cvičení s balančními pomůckami,
2x badminton.
Kulturně vzdělávací kurzy pro děti a juniory:
2x výtvarná tvorba i pro rodiče a děti od 3let,
3x kytara (mohou i dospělí), keramika
Jazykové (3x angličtina a němčina) a 2x počítačové kurzy pro dospělé: mohou se zapojit i žáci
2. stupně ZŠ a středních škol. Zápis proběhne
od 5. do 8. ledna 2009 od 16 do 19 hod a dále
na recepci SKC.
Akce se špičkovými lektory - neděle
dopoledne
18. 1. Dance Aerobic a Body Styling s Michalem Šubrem, profesionální lektor
15. 2. Aerobik a Powerjóga s Olgou Šípkovou,
mistryní světa
22. 3. Powerjóga a Hathajóga s Václavem
Krejčíkem, zakladatelem Powerjógy v ČR
5. 4. Dance Aerobic a posilování s Vláďou
Valouchem, trojnásobným mistrem světa
Přednášky a akce
Ke konci měsíce v pátek od 18 hodin budou
zajímavá povídání osobností Ondřejova i okolí. Z dosavadních nejzajímavějších jmenujme
zvonaře Petra Manouška, astronoma Josipha
Kleczka, geologa Františka Králíka a Naďu
Karlickou s povídáním o Japonsku a Indii.
Speciálně pro ženy a dívky budeme pořádat
vždy 2. pátek v měsíci od 17 hod výtvarné
kutění s Markétou Tlamichovou s předem daným obsahem (rezervace je nutná).
Posilovna
Je rodinného typu, vybavená stroji firmy KETTLER (veslařským trenažérem, rotopedem,
multifunkčním posilovacím strojem a posilovací lavicí). Oblíbené jsou skupinové posilovací
tréninky.
Prostor pro rodiny s dětmi
Nejen maminky, ale i tatínkové a babičky si
zvykli trávit příjemný čas s těmi nejmenšími v herně pro děti se společenskou místností
a veřejným internetem. Nově nabízíme prostor
herny i dopoledne v úterý a čtvrtek od 9 do 11
hod. Středeční dopolední akce pro děti budeme
připravovat operativně podle zájmu.
Provozní doba
V novém roce bude otevřeno od 5. ledna v pondělí až čtvrtek od 16 do 20 hodin.

Klidný čas Adventní přeje
Honza Oberlander-Obik
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Větvičky štiřínského parku

Drobotina
Našly jsme poklad

Stromy na stromech
Silnice z Kamenice přes Těptín do Jílového se
co chvíli zakroutí jak sličná slečna před zrcadlem. Jedu-li po ní, kroutí mi silnice nejen
s volantem, ale i s očima. A ty, jak je zvykem
nás stromovědců alias dendrologů, netěkají po
sličných nohách slečen, ale těkají o poznání
výš. My dendrologové jsme horňáci. Tak jsem
v korunách borovic, lemujících mj. i zmíněnou
silničku, co chvíli objevoval „stromy na stromech“, nebo alespoň keře na stromech.
Možná, že jste si takového jevu dosud nevšimli,
ale přesto jej znáte. Zvláště vy, kteří i na zahradě o velikosti dámského kapesníčku, máte
alespoň malou skalku. Nebo ani to ne: jen jste
propadli orientálnímu kouzlu „rostliny v misce“. Bon-sai. Bonsajím. A na ty, zvláště na ty
české bonsaje, jak jim říkal jeden z jejich velkých propagátorů, pan dr. Josífko, tedy na ty
se mimořádně hodí všelijaké zakrslé dřeviny.
Zakrslé dřeviny - lepší výraz je nízkorostoucí
nebo kompaktně rostoucí - mají rozmanitý důvod ke své zakrslosti, nízkosti či kompaktnosti. Jedním z nich je ten, že páni zahradnícidendrologové, jsouce horňáky, pozvedávají oči
do korun stromů, avšak až k nebesům nemusí. Tam nacházejí co chvíli cosi, co připomíná
rozcuchané vraní hnízdo, shluk větévek, a jehličí… zkrátka, rostou tam čarověníky.
Tolik slov mě i vás to stálo, než jsem se prokousal k podstatě onoho „stromu na stromě“.
Čarověníky jsou patrně náhlé pupenové mutace vznikající v korunách stromů, zejména jehličnatých. Co takovou mutaci vyvolá, o tom se
vedou spory. Možná nějaký vir, možná houba,
možná mechanické poškození …bůh a příroda
vědí.. Výhony z takového zmutovaného pupenu
mají krátká, až kraťounká internodia a nad
to vytvářejí větší počet koncových a někdy
i postranních pupenů. Tak za pár let vznikne
téměř kulovitý útvar, připomínající ono hnízdo.
Svou strukturou a stavbou to je ale miniaturní stromek. A za ním zahradníci-horňáci nelení vyšplhat až do korun stromů, odříznou pár
větévek, naroubují je na vhodnou podnož a za
několik let se v katalogu zahradnických firem
a v zahrádkách sběratelů objeví nový kultivar.
Kdysi dávno, za mého působení v Průhonicích,
objevil Zdeněk Tyller na jedné kleči z průhonického alpina právě se tvořící čarověník. Nelenil
jsem, odebral z něho rouby a s Milanem Zralým, s nímž jsem tehdy opečovával pokusnou
a aklimatizační zahradu Botanického ústavu
Akademie věd v Černolících (znáte ji ze seriálu Pojišťovna štěstí), jsme takový čarověníček namnožili a pojmenovali na počest objevitele: cv. Tyller. Nikdy jsme na tom nezbohatli, ono to ani nejde, dokonce jsme nikdy žádný
neprodali – ale přesto odrůda Tyller, zakrslá

borovička pro skalky a bonsaje koluje po českých vlastech, a někdy i Vlastách.
Jindy, to už jsem se jako konsultant trochu staral o své současné působiště, zámecký park
ve Štiříně, jsme na zdejší borovici lesní vysoko v korunách objevili další čarověník. Do takové koruny byste mě nedostali, přestože jsem
horňák a nejen stromový. Pozval jsem proto
svého dobrého přítele, dnes věhlasného veterináře z Děčínska Honzu Křečka. Ten jako mládenec lezl po stromech s rychlostí a šikovností veverky-turbo. Nařezal nám rouby a ty jsme,
s již zmíněným Milanem Zralým, naštěpovali
a rozšířili po týchž českých vlastech i Vlastách pod odrůdovým názvem Pinus sylvestris
cv. Ringhoffer.
Kdybyste se toulali třeba zase po silnicích, ale
spíš v horských oblastech tam, kde jsou březové aleje u silnic, tak vás v těchto dnech (kdy
jsou nevěsty zahrad a krajiny - břízy - nahoře bez) zaujmou jiná „vraní hnízda“. Ta jsou
taky bez, nahoře i dole. Jsou to metlovité útvary, opět s charakterem jakéhosi stromku či keře
v korunách břízy a jsou opět jistými pupenovými mutacemi, ale tentokrát známého houbového původu. Pěkné jsou třeba kousek za
Těptínem…
A při jiné cestě, po horách i po dolinách, dokonce i v krajině jako placka, třebas v Polabí
plném topolů, váš horňácký zrak objeví ještě
další stromy nebo keře na stromech, ochmety a jmelí.
Našemu „za-pražskému“ Zápraží jsou asi nejblíže ochmety na dubech pod vrcholem Řípu.
Kdyby vás vaše čtyři kola zavezla pod Říp, spíš
skoro na sám Říp na parkoviště při jeho severním úpatí, tak tam bude v těchto dnech možná na zemi napadána spousta žlutavých kuliček velikosti slušně hodnocené perly. A v korunách svlečených dubů budou stromky či keříky ochmetů, rovněž bezlisté. Ochmet evropský,
Loranthus europaeus je bratranec „vánočního“ jmelí. Na rozdíl od něj jej najdete u nás
výhradně na dubech a možná i na kaštanovníku. Je opadavý, v zimě neolistěný, typický
striptér. To Viscum album, jmelí bílé opadavé není, a proto si s ním zdobíme vánoční
stůl, svícny, místnosti. Ale až od začátku 20.
století, dřív ne. A líbáme se pod ním v důvěře, založené snad už samotnými Kelty, aby….
Ostatně, to už je na vás, proč. Ale naočkuji
vás k tomu malou přírodovědou: pokud takový i v zimě zelený stromek na stromě najdete
na listnatých dřevinách (jabloni, javoru, lípě,
topolu….) a když rozmáčknete jeho bělavý plod
mezi palcem a ukazováčkem, lepkavá vnitřní hmota zapůsobí sice ne jako vteřinové, ale
přesto dobré lepidlo, a vám se podaří lépe než
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kuchařce cukr „na nit“ vytáhnout tenký „provázek“, vlákno takové hmoty (odborně mezokarpu) alespoň 20 cm dlouhé, a navíc to semeno bude srdcovité a bělavé, zcela jistě jste se
zahleděli na jmelí bílé pravé. Jestliže bude
rozmáčklá hmota jen trochu lepivá, semínko
bude zelenavé a elipsoidní a navíc budou listy takového jmelí uzounké a dlouhé, až 6x delší než široké, tak vězte, že právě takové jmelí rostlo na smrku nebo borovici a jmenuje se
jmelí bílé borové. Pak už zbývá jediné, poměrně vzácné. Až na tu úzkost listů všechno ostatní platí. Jen ty listy jsou širší, nejvýš 3x tak
dlouhé jako široké – a patří jmelí bílému jedlovému, rostoucímu výhradně na jedlích. Jedlí je
u nás v lesích už poskrovnu a špatně se na ně
leze.- A tak jsme si, my horňáci, pomohli: náš
kolega Olda Sukup byl vášnivý střelec – a jmelí
nám z jedlí sestřeloval.
To vám ovšem nedoporučuji, přicházející vánoce jsou svátky klidu a míru. Ale až si jmelí
přinesete třeba z trhu nebo květinářství, tak se
na něj podívejte, možná poznáte, na čem rostlo
jako stromek na stromě.

… a příliv nových inspirací, říkají maminky na znovuzřízené mateřské centrum v Říčanech. Několik maminek na mateřské dovolené,
které se vážně zabývají nabídkou činnosti pro
maminky na mateřské dovolené, našlo příslib
potřebného zázemí u občanském sdružení Mraveniště, centrum volného času. Ve spolupráci
s paní Mgr. Hanou Špačkovou vzniká od ledna
2009 Mateřské centrum Mraveniště.
Ti, jež pečují po celý den o děti předškolního
věku, zde naleznou aktivity, které budou určeny již pro miminka od 6 týdnů. Začínají od cvičení rodičů s dětmi přes Yamaha hudební školu po rozšíření Mravenčí školičky do více dnů,
až ke Kavárničce, kde si budou maminky moci

posedět pěkně v teple a pro děti bude k dispozici plně vybavená herna. Kalendář je již téměř
hotov, podrobněji se s ním seznámíte v průběhu
měsíce prosince na www.mraveniste.info. Od
ledna se na všechny zájemce v našich skromných prostorách těšíme.
Společně vytvořený pracovní tým mateřského centra se skládá z vedení Mraveniště a maminek a ty se budou snažit připravit zajímavý
a přínosný program a též vyslyšet a pokud to
bude možné i splnit vaše přání a potřeby.
Den otevřených dveří se uskuteční už v úterý 16. prosince od 9 do 12 hodin. Mraveniště sídlí v ulici Bezručova, č.p. 441/23, za budovou Videopůjčovny na Černokostelecké ulici
v Říčanech.

ČTYŘLETÝ
Čtyřletý syn propadl počítačovým hrám. Bohužel brzy, dodávám.
"Mazlíku, máš raději maminku nebo počítač?"
"Počítač," odpovídá s prstíky slalomujícími
s myší.
"Daňo," zvýším hlas, "koho máš raději, počítač nebo MAMINKU?"
"Maminku," odpovídá s ne větším zaujetím.
"Říkáš to upřímně nebo z donucení?"
"Z donucení."
…
Miluju ho. Vím, že jen s láskou vychované dítě
může odpovědět, že má raději počítač, rajskou,
psa atd.

Centrum LODIČKA

Srdečně vás zvou: M. Miarková
Poljaková, M.Frýdlová a H. Špačková 18.12. 9.30– Předvánoční posezení a zpíváníčko s nadílkou. Vánoce jsou už za dveřmi. Společně si zazpíváme vánoční koledy, ochutnáme
navzájem svoje cukroví a užijeme slavnostní atmosféry. Naši nejmenší se mohou těšit na pěkný dárek od Ježíška.
Úterý 6.1. 2008 od 16.00 Tříkrálový průvod
Jak je v naší zemi zvykem, chodí 6.ledna dům
od domu procesí Tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara a žehná. Rádi bychom s našimi
dětmi prošli i obec Radimovice, v níž působíme, a zazpíváním koled na zápraží domků popřáli krásný a šťastný nadcházející rok.
Popijeme horký čaj a ještě ochutnáme poslední
zbytky cukroví.

Václav Větvička
Pro Zápraží 2008
Větvičkova poradna pro veřejnost s možností
zakoupení knih – třetí středa v měsíci, dům
ATIS na Štiříně 15-18 hod. z d a r m a

kudy z nudy
VEVERKY V BETLÉMĚ

16. 12. ÚT 10–12 r.c.tudyznudy - HRÁTKY
S BATOLÁTKY

16. 12. ÚT 18–19.30 HARMONIZAČNÍ CVIDěti z Pětihost pod vedením Lucky Bencové, Stáni Beutlové a dalších nadšenců zahrají u kaplič- ČENÍ A RELAXACE S Irenou Sladkou
ky v centru obce.stejně jako loni 23. prosince v podvečer vánoční divadlo pod otevřeným nebem.
Veverky, jak se místní mateřský klub, teda spíše „klubíčko“ jmenuje, se scházejí v pátek po 16 17. 12. ST 18–19 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
hodině, ty ještě menší děti ve středu dopoledne, a to na místním obecním úřadu. Více se dovíte PRO ŽENY
na veverky-petihosty@centrum.cz.
Na leden chystáme jako obvykle provoz r.c.tudyznudy a odpolední HRÁTKY S BATOLÁTKY a odpolední HRY A ŘÍKADLA + pokračování výuky AJ pro malé děti formou hry,
SHIATSU pro děti s rodiči, CVIČENÍ PRO
ŽENY, HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ A RELAXACE s Irenou Sladkou a také KURS PATCHWORKU POD VEDENÍM PROFESIONÁLNÍ LEKTORKY.
www.tudyznudy.eu, tudyznudy@email.cz
Tato krásná palma se zatím krčí v myšlínském domečku u hodné majitelky, ale ta ji ráda
poskytne někomu, kdo má větší prostory –
jedinec s velkou halou v domě, firma, zahrádkář. Máte-li zájem zachránit palmu tím, že se
jí ujmete, a udělat radost její majitelce, ozvěte se nám.
strana 10

Reprodukce obrázku talentované Terezky Zemanové. Další zdobí čekárnu jejího táty MUDr. Dalibora
Zemana Říčanech.

Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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VI. ADVENTNÍ
PROZPĚVOVÁNÍ

Mnichovické
pohádky a povídky

První koncert VI. Adventního prozpěvování –
středočeského festivalu adventních a vánočních
tradic se setkal u říčanské veřejnosti s mimořádným úspěchem. Vystoupily zde tři soubory
– domácí DS MIKEŠ, který každoročně dobu
adventní ve městě zahajuje, a dva zahraniční
soubory DS BUNJEVAČKO KOLO z chorvatského kulturního centra v srbském městě Subotice a rumunský profesionální soubor TARA
VRANCEI z krajského města Focšaní.
Na pomyslné středočeské návsi, jejíž kulisy vytvořil výtvarník Zdeněk Vávra podle obrázků
Josefa Lady, vystoupily soubory před zcela zaplněným sálem v MěKS v Říčanech.
I když vystoupení jednotlivých souborů byla
naprosto odlišná, všechny ansámbly sklidily
zasloužený potlesk .
Program dále pokračoval na zcela zaplněném
říčanském náměstí, kde soubory předvedly
druhou část programu. Během vystoupení se
rozsvítil krásně ozdobený vánoční strom.
I když tato roční doba k nám není někdy příliš
přívětivá, v letošním ročníku nám vyšlo vstříc
i počasí a tak mohl rumunský soubor TARA
VRANCEI roztančit celé náměstí.
Záštitu nad AP převzala starostka Města Říčany paní Adriena Mrázová a ústřední školní inspektorka paní Olga Hofmannová.

Aneta slavila v Říčanech
Ve středu 26. listopadu vystoupila Aneta Langerová se svou skupinou před více jak čtyřmi
sty fanoušky v říčanském kulturním středisku.
V rodných Říčanech po třech letech uspořádala
koncert v rámci Anetina zimního turné, na který byl spojen i s oslavou jejích dvaadvacátých
narozenin. Po jejím boku vystoupil i nevidomý
zpěvák Radim Vojtek, se kterým zazpívala Píseň pro Světlušku.
Biografie: Aneta Langerová se narodila 26.
listopadu 1986 a známou zpěvačkou se stala
díky vítězství v soutěži Česko hledá SuperStar v červnu 2004 a poté natočila svoje první
album Spousta andělů, kterého se prodalo více
jak 126000 nosičů. V témže roce získala druhé
místo nejpopulárnější zpěvačky v anketě Český slavík. V roce 2005 vydala album Spousta

Iveta Sinkulová

andělů-koncert a získala první místo v anketě
Český slavík. V roce 2006 prvenství zlaté slavice obhajuje. V roce 2007 natočila desku s názvem Dotyk, v anketě je stříbrná.
Petr Hněvsa

V úterý 18. listopadu se křtila kniha Mnichovické pohádky a povídky, jejímž autorem je
mnichovický rodák Antonín Mareček. „Když
jsem napsal pohádky a namaloval k nim obrázky, přišel jsem s tím za paní tajemnicí Vojtíškovou, co by tomu říkala. Ta knihu přečetla a byla jí nadšená se slovy, tato kniha musí
být pro naše děti vydána. Ono napsat knihu
a ilustrovat ji je jedna věc, ale dotáhnout to do
konce…“
Kniha obsahuje také pasáž o sousedních obcích ve formě říkanek. Nejstarší občanka města paní Jarmila Budská, která se dožila v říjnu
letošního roku 102 let, se zúčastnila slavnostního křtu také. Celá akce se nesla v klidné a příjemné atmosféře.
Věříme, že kniha se bude líbit. Kdo bude mít
zájem, může si ji zakoupit v našem turistickém
informačním centru za 95 korun.

Martina Burianová
TIC v Mnichovicích

PŘEHLED AKCÍ
KC Kamenice, Ringhofferovo nám. 434
21. ledna od 19.30 hodin
Koncert skupiny
NEZMAŘI spojený se křtem nového
DVD NEZMAŘI 30 LET
Vstupné 200,- Kč

Loutkové divadlo
…při Sokolu Velké Popovice vás zve na pohádkovou sezónu 2009
4.1. Tříkrálová - o cestě za hvězdou beltémskou
a o tom, jak čerti odnesli zlého krále
18.1. O botkách z křišťálu, červené čepičce
a zlaté rolničce - jak pasáček vysvobodil princeznu z trolova zajetí
1.2. Čertův švagr - o pekelné spravedlnosti
15.2. Čarodějův hrad - jak kašpárek překazí čarodějnické pletichy
8.3. O pavím králi - o zradě a o lásce, která vše
zlé překoná
22.3. O Červené Karkulce - klasická pohádka
s dobrým koncem
5.4. Dračí sluj - jak Honza zvítězí nad drakem
a zachrání krásnou princeznu
Začátek představení 14:30, vstupné dobrovolné,
divadlo najdete ve velkopopovické Sokolovně.
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu

10. února od 19.30 hodin
Setkání s Josefem FOUSKEM
„NEMÁM ČAS LHÁT“
17. ledna 2009 od 20.00 hodin
34.cihlářský ples
24. ledna od 20.00 hodin
MYSLIVECKÝ PLES
30.ledna od 20.00 hodin
SPORTOVNÍ PLES
15. ledna od 9.00 hodin
SNĚHURKA, pohádka pro MŠ a I.stupeň ZŠ –
Teatr Víti Marčíka
strana 12

Od 4. ledna 2009
a od 10.15 hodin
ROBINSON CRUSOE, pořad pro II. stupeň začínají Taneční pokračovací kurzy pro mládež
pod vedením tanečního mistra Ing.Ivana Víta
ZŠ. Teatr Víti Marčíka
s partnerkou. Kurzy se budou konat převážně
v neděli od 17 hodin. Přihlásit se lze buď elek2. února od 9.00 hodin
tronickou cestou na www stránkách nebo příNAŠEL SE MEDVĚD
Pořad pro děti od 4 do 10 let. Divadlo mo v kanceláři MěKS.
---------------------------------------------------KRAPET
---------------------------------------------------- Galerie Kotelna, www.galeriekotelna.cz,
MěKS Říčany, Říčany u Prahy, 17.listopadu Plynární 1, Říčany
214, tel.: 323 602 456
e-mail: meks@ricany.cz,
do 3. ledna 2009
www.kultura.ricany.cz
VELKÝ VÁNOČNÍ TRH S UMĚNÍM.
16. a 17. prosince od 19.00 hod.
Vánoční koncert kytarového kurzu Jiřího Bar- 15. ledna
až 21. února 2009
dy, písničky a koledy času vánočního
V ZRCADLE
SKUTEČNOSTI,
31. prosince od 20.00
S i l v e s t r 2008, hraje skupina REPETE. Kurátor Robert Janás,
Rock, folk, country, od půlnoci oldies disco výstava obrazů
a plastik Markéty Urbanové a Jana Gemrota
70.-90.th

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

MAS Říčansko

Kam kráčíš Říčansko?
Rok se pomalu sklání nad jesličkami v Betlémské stáji a odebírá se ke svému konci. Pro
každého osobně měl tento rok jiný výraz,
a doufejme, že ten radostný a vlídný nad těmi
smutnými a rozzlobenými převažuje.
Pro Místní Akční Skupinu (MAS) Říčansko byl
v roli náročného avšak štědrého otce. To ostatně mohli zhodnotit i partneři MASky, kteří se
sešli 1.12.08 večer v Mnichovickém Infocentru
na zasedání Pléna. Celkem 20 zástupců z 27
partnerských organizací, včetně nových zájemců o partnerství, spolu s vedením MAS rokovalo nad situací a vývojem tohoto společenství.
A jaké byly milníky roku 2008? Jak řekl ředitel MAS Říčansko o.p.s. Vladimír Haš, podařilo se získat a rozdělit skoro 7mil.Kč pro místní projekty na Říčansku a podpořit tak jeho
rozkvět. Podařilo se navázat spolupráci, např.
s Českou zemědělskou univerzitou, Středočeskou turistickou a informační agenturou a dalšími, kteří pomáhají našemu kraji k rozvoji jak
znalostí tak i obnově a tvorbě míst a aktivit,
které jsou pro místní obyvatele, podnikatele
i neziskovky důležité. Podařilo se začít projekty na zlepšení života i vzhledu kraje za Prahou.
Plénum s potěšením také vyslechlo, že do spo-

lečenství Místní akční skupiny usilují vstoupit
další obce.
A kam se MASka a Říčansko ubírá dál? Po
první výzvě tohoto roku budou následovat
výzvy další a budou se rozdělovat další peníze na projekty (viz.Nová výzva MAS). Čeká
nás také aktualizace Strategického plánu Leader, neboli plánu rozvoje tohoto kraje. Zajímají
nás Vaše potřeby a plány, a tak prosíme o Vaši
aktivní spolupráci při sběru těchto informací –
ať už se k Vám dostane dotazník, nebo nám je
napíšete na naši adresu. Říčansko má do roku
2013 možnost žádat o finance z EU a je třeba tuto možnost využít. Místní Akční Skupina
dobré snahy ráda podpoří. Naším společným
cílem je, aby Zápraží na kterém žijeme, nebylo
skládkou, ale rozkvetlou zahrádkou.
Poklidné Vánoce a hodně dobrých nápadů
a štěstí do nového roku přeje Vaše MAS Říčansko - Vladimír Haš, Ludmila Třeštíková a Tereza Zoubková.
LT

Nová výzva
MAS Říčansko
MAS Říčansko o.p.s. svolalo na 1.12. jak zasedání Pléna MAS tak i schůzi Programového
výboru. Ten nominoval Fiche (tematické celky
projektů) a plán výzev na rok 2009. Podle průzkumu mezi aktivními subjekty kraje a partnery MAS bylo v popředí zájmu téma oprav
a budování zázemí spolků, sociálních a volnočasových míst, a také sportoviště a dětská hřiště. Programový výbor proto rozhodl následovně – první výzva roku 2009 bude vyhlášena
již v lednu. Projekty které bude v této výzvě
možno podávat jsou z Fiche 4 – Obnova a rozvoj veřejné infrastruktury s celkovou alokovanou částkou 4,5mil a Fiche 3 – Celkový vzhled
obcí a kvalita života s částkou 2mil. Náklady, které bude možno uplatnit, najdete v přiložené tabulce. Příjemci dotací, v maximální
výši 2mil. Kč, mohou být jak obce tak neziskové organizace a sdružení (do 1 fiche lze za subjekt podat pouze 1 žádost). Konzultační hodiny
k projektům jsou každý čtvrtek a pátek v kanceláři MAS nebo po telefonické dohodě. Více
informací bude zveřejněno také na stránkách
MAS Říčansko: http://mas.ricansko.eu
LT

SPOLUFINANCOVÁNO
EVROPSKOU UNIÍ
EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

SLEDUJTE PŘÍPRAVU
VÝZVY 1/2009
WWW.MAS.RICANSKO.EU

PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÝ PROJEKT
V PRVNÍ VÝZVĚ LEADER 2008:
PAMÁTNÍK EMILA KOLBENA
Sny o obnově synagógy měl odedávna významný obyvatel Strančic, architekt Jindřich Santar,
známý svým dílem spíše ve světě či u pamětníků EXPA 58. Jako dárek k jeho letošním pětaosmdesátinám začal projekt podpořený v první
výzvě LEADER.
Synagoga a přilehlý rabínský dům je kulturní památkou s evid. Číslem 37737 / 2-2793
v ústředním rejstříku Ministerstva kultury ČR.
Stavba s barokními základy a přestavbou zřejmě
v devatenáctém století je v současnosti používána jako sochařský ateliér, sklad uměleckých
výtvorů a jejich maket. Přilehlý rabínský domek obývá nájemce k bydlení. Žadatel, Židosvská obec v Praze, má s objektem záměr na
úpravu pro památník významného strančického rodáka Emila Kolbena a v dohodě s občanskými sdruženími v obci a obecním úřadem ve
Strančicích uvažuje založit Nadační fond Emila Kolbena. Památník bude provozovat k užitku
občanům obce Strančice a turistickému ruchu.
Fond bude prostory propůjčovat jako obecně
prospěšné shromažďovací prostory k odpovídajícím kulturním akcím s přihlédnutím, že sama
synagóga zůstává kultovním prostorem.
Po navrácení objektu Židovské obci v Praze
zajistil žadatel krov a střechu synagógy proti
zatékání (v roce 1996) a od té doby nebyly podniknuty žádné úpravy ani sanační práce. Rabínský dům vedle synagogy je stejně jako synagóga sama hrubě upravován pravděpodobně vlastníkem v létech 1959 až 1994 (Oseva, s.p.). Ve
stávajícím stavu je k bydlení dům bez odpovídajícího sociálního zázemí nevhodný. K synagoze přiléhá neupravená zahrada. Rabínský domek je přístupný ze zahrady.
K nemovitosti neexistuje žádná projektová dokumentace a ani obecní úřad nemá žádné dokumenty, neexistuje záznam o podobě
mobiliáře (pouze několik fotografií) a na zdech
synagogy jen matně prosvítají specifické rysy
výmalby. Od léta se v objektu střídají památkáři, architekti a už se také kreslí první návrhy.

Popisky obrázků:
Na snímcích je zleva zachycena práce programového výboru MAS ve chvíli diskuse nad
novou výzvou pro rok 2009. L. Třeštíková představuje jednotlivé fiche, což na dalším
snímku členové pléna MAS jednoznačně vítají. Na dolních dvou snímcích jsou členové pléna
MAS při zprávách o výsledcích výzvy a průběžné kontroly projektů na SZIF. To tedy byly
Mnichovice 1. 12. 2008
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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Členové komunity židovské obce byli do jednoho ze Strančic odsunuti a zavražděni, resp.
zahynuli před odsunem. Židovská obec nemá
dnes ve Strančicích žádného člena a obec si hledá k památce spoluobčanů cestu v různých projektech. Přípravou projektu na zhotovení studie
obnovy a využití synagógy byl projekt s podporou Fondu kultury Středočeského kraje na
zmapování osudů židovských komunit v Ladově kraji a okolí, který probíhá za metodického vedení Vzdělávacího institutu Židovského
muzea jako součást projektu „Zmizelí sousedé“. Spočívá v mapování osudů sousedů-spolužáků ve stejném věku. Na projektu pracují studenti Gymnázia Říčany. Jeho výsledky
budou součástí budoucí expozice památníku
Dr. Emila Kolbena.
Strančice nejsou součástí svazku obcí Ladův
kraj a tím nezapadají do nabídky cestovního
ruchu svazku obcí a svoje kvality zatím návštěvníkům skrývají. To zcela odpovídá zjištěním, která popisuje analytická část SPL, který pořizovala MAS Říčansko. Analýza popisuje památky, které ztratily svůj smysl užívání
a přestávají být připomínkou historických souvislostí. Projekt tedy přispívá uchování historického a duchovního dědictví a naplňuje cíle
SPL. Realizace projektu bude významným krokem k záchraně objektu a k rozvoji kulturního
odkazu komunity, které nebylo dopřáno dožít
dnešních dnů a přesto značně ovlivnila náš dnešek. Právě pro významné polytechnické dědictví Dr. Emila Kolbena (který je také židovského původu) je reálná naděje na oživení cestovního ruchu, zvláště pak, když realizační tým
jedná o možnosti podání žádosti o příspěvek na
realizaci stavebních prací v rámci ROP Střední Čechy a tím dovrší dílo obnovy a ustaví nové
Informační centrum cestovního ruchu významně navázané na živý provoz židovských památek v Praze. Mezi všemi cílovými skupinami
jsou v přeneseném způsobu vyjádření ohniskem
zájmu také občané Strančic zavraždění během
holocaustu. Jim dlužíme zájem a památku.

SPOLUFINANCOVÁNO
EVROPSKOU UNIÍ
EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

Fotografie v pravém sloupci:
Nahoře je Arch. Jindřich Santar při jednom z jednání projektového týmu. Menší fotografie pod
ním zobrazují široký tým odborníků, který shromáždil Ing. Arch. Martin Kotík, který se ujal
přípravy studie obnovy. Ten je na třetím snímku shora zcela vpravo. Spodní snímek zachycuje
komplex z Revoluční ulice.
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu
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Nanečisto

Nanečisto
Na vysokou do Kolína

Netradiční Vánoce

467 studentů. Na více jsme se zeptali přímo
tam:

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. se sídlem
v Kolíně je první českou vysokou školou se
specializací na politické vědy a zároveň první vysokou školou v kolínském regionu. Státní souhlas s působením jako soukromá vysoká
škola neuniverzitního typu získala od MŠMT
ČR v červnu 2003.
Ve středu 19. listopadu oslavila páté výročí
zahájení studia akreditovaného bakalářského studijního programu - Politologie. Výuka probíhá jak prezenční, tak kombinovanou
formou studia a nechybí ani akademie třetího
věku. V tomto akademickém roce zde studuje

Pro jaké studenty je především a čím po absolvování mohou být?
Pro všechny, kteří by se rádi orientovali v
oblasti politologie, sociologie, ústavního práva, ekonomie, mezinárodních vztahů, historii
a v dalších společenskovědních vědách.
Pro ty, kteří se zajímají o dění u nás i ve světě
a jsou více či méně spokojeni, nebo nespokojeni se současnou situací a rádi by byli v budoucnu sami aktéry, kteří jsou schopni kvalifikovaně zasahovat do dění ve společnosti.
Snad i pro ty studenty, kteří by rádi vystudovali vysokou školu, ale obávají se matematiky,
fyziky, chemie apod. Tyto předměty na Academia Rerum Civilium - Vysoké škole politických a společenských věd opravdu nenajdete.
Po absolvování studia, složení státní závěrečné
zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce
získá absolvent diplom a titul Bakalář (Bc).
Uplatnění pro absolventy této vysoké školy
je široké. Náš absolvent je připraven, aby se
uplatnil v politickém systému České republiky,
zejména ve veřejné správě, politických organizacích a občanských sdruženích, jako vysoce

kvalifikovaný odborník. Může zastávat funkci vedoucího sekretariátu politiků a může být i
platným členem při vedení politických kampaní. Své uplatnění najde například i v žurnalistice atd. O naše absolventy je zájem a nemáme
ani jednu informaci o tom, že by byl některý
veden na Úřadu práce.
Den otevřených dveří na této vysoké škole je
24. 1. 2009 od 9.00 do 15.00 hodin, ale zájemci o studium se mohou přijít do školy podívat
i mimo tento termín a to po domluvě.
DF

CESTUJEME S LINDOU – St. Paul, USA
in the middle of a city, but there are many trees along the river.
The city I am studying in is the capital of this
state. Its name is St. Paul. It is the second largest city of the state; the largest city is Minneapolis. St. Paul and Minneapolis are called
Twin cities, because they are very close to each
other. More than 3 000 000 people live in Twin
cities. This is more than 60% of the overall population of the state.
There are many lakes in this state, and its nickname says how many: the state is called “The
Land of 10 000 Lakes”. If you like water (and
especially lakes), come and see the sky in the
water-level!
So, do you know: Which state am I in?

Pro Zápraží mezinárodní kolektiv lektorů jazykové školy Linda www.skolalinda.cz

Seriál cestopisů v angličtině na pokračování, country. It consists of many states. So where
dnes s hádankou
am I studying? Try to find it out!
The Mississippi River flows through this state.
The river is quite large, but not yet very large.
By Markéta Nová
My University Campus is quite near the Mississippi, so I can go for a walk along the river
Right now, I am an international student in the every day. I like these walks very much. I am
United States of America. But USA is a large
Kompletní texty a další informace naleznete na www.zaprazi.eu

it consists of – skládá se z
find out – zjistit
flows through – protéká skrz
campus – univerzitní areál
capital – hlavní město
twin – dvojče
close to – blízko
each other – navzájem
nickname – přezdívka
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Jiří Laichman, Gymnázium Říčany
Pak jdeme ke stromku, kde najdeme nějaký dáTAJEMSTVÍ
rek, ale více je jich schováno. Já měla napříTajemství VÁNOC už je dávno odhaleno!
klad jeden dárek schovaný venku v psí budě
Ježíšek NENÍ!
a druhý na stromečku, pochopitelně také venTy
dárky,
co
dostáváme,
nám kupují RODIČE!
ku na zahradě. Mamka se sestrou a přítelem
A nejhorší je, když dostanu peníhledají také.
ze, abych si něco koupil SÁM!
U nás tedy není čas na televizi. Po hledání dárNo CO to JE?!
ků se všichni sejdeme v obýváku. Všichni si
A
jen
co
se
dozvím, že Ježíšek NENÍ,
povídají, jak a kde hledali. Popíjí se káva a zase
musím taky shánět DÁRKY!
něco zobe. Já se již probírám dárky, které jsem
Ještě abych musel zabíjet KAPRA!
dostala. Sestra s přítelem pak jedu domů a my
No POTĚŠ nás PÁN BŮH!
zůstáváme ve třech.
U nás to na Štědrý den probíhá trochu jinak,
než jinde a už se těším na další hledání dárků, Štědrý den	
které mě letos čeká.
Jsem zvědavá, co na nás taťka zase vymyslí.
Když je Štědrý den, tak se ráno začne hned
Monika větrat, utírat prach a luxovat. Také se už připravuje vánoční stromeček. Stromeček se ozdobí různými skleněnými nebo slaměnými
ozdobami.
Babička mi vyprávěla, že chodili pro vánoční
Jak táta přežil 24. prosinec
stromeček do lesa a měli jenom slaměné ozdoby a jablíčka obalená v papírku. Když se stroJednou večer mi táta vyprávěl, jak prožil nejve- Park byl zejména na Vánoce moc šikovný. To
meček ozdobí, je čas na vyzkoušení starých váv první řadě proto, že je z velkého kopce, na
selejší den v roce – 24. prosinec.
nočních zvyků. Moje babička také zkoušela něJiž od rána bylo veselo. Jakmile jsem vstal kterém se dá v zimě sáňkovat. Po řádném prokteré zvyky. Třeba pouštění lodiček z oříšků –
z postele, už jsem byl v jednom kole. K snídani máčení se jelo k druhé babičce. Ihned po přív nich byla svíčka. Babička mi vysvětlila, že
bývala vánočka s bílou kávou a ihned po rodin- jezdu následovalo přivítání. Všichni společně
když něčí lodička odplave od ostatních, znamené snídani to vypuklo. „Honem, už jsi zabalil zasedli ke stromečku a začali zpívat vánoční
ná to, že se brzy vdá nebo půjde do světa.
ten svetr dědečkovi ? “, křičí maminka. „Vidíš koledy. Po dozpívání jsme se vrhli na dárky.
Také se odlévalo olovo. Z toho, co vzniklo, se
Dostal jsem zde vždy nějaký hezký dárek.
snad, že mi zamrznul karburátor na autě,
pozná, co nás příští rok čeká. Na Štědrý den se
né? ”,odpovídá tatínek. „Hlavně že máš starost Moje sestřenice byla o hodně starší než já
držel půst, aby se večer uvidělo zlaté prasátko.
o ten svůj kus plechu, ale dárky abych si zaba- a každé Vánoce házela botou směrem ke dveK jídlu se podával houbový kuba, kapr, švestlila sama.” „Kluci, co se tu pletete, už máte být řím. Když se bota otočila špičkou ke dveřím,
ková omáčka, vánočka, lívanec s povidly, sušedávno oblečení, jedeme k babičce na Pankrác, dívka se měla do roka vdát, ale když bota zůstané ovoce – křížaly.
”zlobí se maminka. „Máte výpravu jak chudí la otočená jinak, zůstala svobodná.
Na vesnicích obcházel domy pastýř, který pokrálové do boje, ” říkal vždy tatínek, po zdlou- Bratrancovi bylo pět let a byl pěkný uličník.
přál všem lidem veselé Vánoce. Pastýř dostával
Jednou ho nenapadlo nic jiného než sundat ze
havém dohadování se vyjelo.
od hospodyně výslužku. Teď už pastýř nechoPankrácká babička byla velmi pohostinná. Po stromečku všechny čokolády a nastrkat si je
dí, místo něj chodí 6. ledna Tři králové.
sytém obědě následovalo rozkrajování jablka. do kapes. Moc dlouho mu tam ale nevydržely.
Dříve se po večeři obdarovávala zvířata v celém
Když se v jablku objevila hvězdička, zname- Roztekly se na sedačku, kterou jsme potom
hospodářství. Babička odnášela kosti pod ovocnalo to, že rodina zůstane pohromadě. Když museli všichni čistit.
né stromy, aby daly příští rok hojnou úrodu.
tam byl křížek, rodina bude mít smůlu. Poté Tohle byla poslední návštěva, poté jsme jeli
Dospělé dívky třásly bezem a říkaly: „ Třesu,
došlo na rozbalování dárků. Babička, i přestože domů, dali si štědrovečerní večeři. Pak přišel
třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj milý jest.”
nepatřila mezi nejbohatší, šetřila, aby mohla na Ježíšek a nadělil spoustu pěkných dárků, s kteOdkud uslyšely štěkot, věřily, že se tím směVánoce udělat co největší radost. Po rozbalení rými jsme si hráli dlouho do noci.
rem vdají.
dárků se celá rodina odebrala do parku.
Jan P. 5. ročník ZŠ Bezručova, Říčany
Nela B. 5. ročník ZŠ Bezručova, Říčany

Jak každý rok se na Vánoce těším. Již od Mikuláše pečeme s mamkou cukroví a pomalu
zdobíme celý byt do vánočního kabátku. Po
celý Štědrý den jsem netrpělivá. Mamince pomáhám v kuchyni a odpoledne spolu chodíme
na hřbitov, kde rozsvítíme svíčku. Pak jdeme
na půlnoční mši k nám do kostela. Zde si zazpíváme koledy a písně při varhanech. Po mši jdeme domů a začínáme připravovat večeři. Maminka vymyslí slavnostní stůl a vždy je něco
pod talíři. Loni jsme tam našli šupinu pro štěstí a malého zlatého kapříka. Taťka má mezitím
moc práce. U nás se totiž dárky hledají. A nejen doma, ale i venku. Taťka udělá malé balíčky, které rozvěsí po bytě. V každém balíčku nalezneme, kam máme dále jít. Každý z nás
má jinou barvu balíčků. Když vše poschovává,
sejdeme se u večeře, kde má taťka vždy krátký
proslov s přípitkem. Po večeři ještě rozkrojíme
jablíčko. Loni měli všichni hvězdičku.

Vánoce?
Svátky strávené v rodinném kruhu? Shon a nákupní šílenství, nebo oslava narození Ježíše
Krista? Zajímal mě názor spolužáků na předvánoční nákupy, tradice i na Vánoce samotné.
Některé názory mě vyvedly z míry. Čekala
jsem, že Vánoce jsou studenty středních škol
velmi oblíbené, ale ne vždy tomu tak je. Někdo vidí vánoční období jako jednu velkou komerci. ,,Všechno je to o penězích,“ sdělil mi
jeden ze studentů. Když jsem se nad tím sama
zamýšlela, musela jsem si položit otázku, proč
si lidé k Vánocům kupují dárky, na které finančně nedosáhnou? Je vždycky nejdražší dárek ten nejlepší? Usmívající se šťastné rodinky

v televizních reklamách a na billboardech vás
upozorňují že ano, takže pokud chcete svým
blízkým udělat radost, musíte se zadlužit.Vánoce by přece neměly být ,,svátky o nakupování dárků“.
A další názor? ,,Vánoce si už nedovedu představit bez reklamy o tatínkovi, který roztomilé
holčičce slibuje vidinu zlatého prasátka.“ Chápu, že si někteří lidé spojují Vánoce s pohádkou o ušmudlané Popelce, ale že Vánoce bez
reklam nejsou ty pravé…? Co naplat, i tak se
to dá brát.

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

Ale dost negativ. Vánoce jsou také svátkem,
který v České republice slaví a uznává nejvíce lidí.
S komercí, i bez ní. Velmi zajímavé bylo
vyslechnout si názor spolužačky, která s celou
rodinou slaví Advent i Vánoce jako příchod
Spasitele. Každou tradici zdůvodní. ,,Dáváme
si dárky, jako se dávaly Jemu,“ vysvětluje mi.
Dověděla jsem se i to, že Vánoce mají lidé trávit spolu se svými blízkými, neboť to je to pravé štěstí. Může se zdát, že je to klišé. Ale já
myslím, že na tom něco bude.
Karolína Sochorová
Gymnázium Říčany, 3.A
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U jednoho stolu

Kořeny

farářské slovo - vánoce
Co je to člověk? Tkáně, šlachy, orgány, neuorony, aminokyseliny, voda, spoje, inteligence,
pocity, úsměvy, strach, bolest, radost, hněv,
umění, války, lhostejnost, zdraví, nemoc, život,
smrt a snad ještě něco víc? Bible říká, že člověk
je imago dei – stvořen do Božího obrazu. Má
obrovskou cenu. Má neskutečnou cenu! Je víc
než kámen, je to srdce, mozek, city, duch, duše
a mnoho dalšího. Kým je Ježíš? Je člověkem? Je
ještě něčím víc? Bible říká, že je Bohem, který
se stal člověkem. Ano, člověkem!

Blíží se Vánoce. V tradičním čase si připomínáme, jak Bůh, který je „na obláčku“ přišel do
světa. Do světa mezi nás. Do našich bolestí,
radostí, trápení, lásky, ale i lhostejnosti, odpuštění i nenávisti. Přišel a má o nás zájem. Nezůstává oddělen. Je tady v tom s námi, i když
o tom tolik lidí pochybuje. Co je církev? Je to
budova? Je to kostel? Je to náboženství? Ne,
jsou to lidé, kteří touží po lásce. Touží se podobat tomu, kdo se stal člověkem. Přicházet.
Nedaří se jim to, ano, ale i tak to stojí za to.

My, křesťané, nejsme sami a jdeme za těmi, kdo
sami jsou. K potřebným, nemocným. K těm,
kdo chtějí jako my hledat toho, kdo to všechno
začal a kdo to i skončí. Potkáte nás mezi učiteli
angličtiny, na ulici, mezi studenty, v práci, ve
městě i na vesnici. Každý kostel je otevřen pro
ty, kdo přichází s otázkou i s odpovědí. Je otevřen přátelům i nepřátelům, každému, kdo má
co dát i tomu, kdo potřebuje přijmout.
Petr Šedý, student teologie a učitelství
na praxi v Církvi bratrské v Říčanech

Když zamrzne rameno
Přichází zima a my se zachumláváme do kabátů a šál. Vehementně nakupujeme teplé boty,
čepice nebo grog a těšíme se na Vánoce. A přitom i v tomto období lze při troše štěstí zavzpomínat na léto, a to při zhlédnutí odhaleného
bříška patřící majitelce visící na tyči v autobuse. Pomýšlím na to, že uložit orgány do nejteplejší dutiny v těle, je dobrý nápad, ale s postáváním v průvanu bez srsti se už nepočítá. Naštěstí orgány nezmrznou, jen se záhy začnou
bránit kvalitní práci.
Jedinou částí těla, která může zmrznout, je rameno. Nejedná se však o následek prostého setrvávání v mrazivém větru, ale o hormonální,
zánětlivý nebo degenerativní proces v ramenním kloubu. Objevuje se nejčastěji mezi 40.
a 50. rokem života. V průběhu onemocnění dochází k postupnému přilepování hlavice pažní
kosti k jamce v lopatce. Současně se objevují
bolesti ramene a krční páteře. Pohyblivost ramene se ve všech směrech postupně zmenšuje, přičemž nejvíce je omezeno upažení a zevní

rotace (např. česání). Nakonec kloub úplně zatuhne, rameno je tzv. zmrzlé. Toto stádium trvá
několik týdnů, maximálně však 3 měsíce. Bolest časem ustupuje, ale pohyblivost se neobnovuje. Teprve za další 2 až 3 měsíce lze začít ramenem hýbat, až se pohyblivost obnoví úplně.
Někdy se ale stane, že i přes pravidelné cvičení
zůstane pohyblivost částečně omezena.
Úspěšnost léčby závisí především na časném
stanovení diagnózy. Je vhodné podstoupit vyšetření rentgenem za účelem vyloučení úrazů
a někdy také ultrazvukem, který odhalí poranění šlach a burz. Terapie spočívá v obstřikách
ramenního kloubu antirevmatiky a analgetiky. Poté následuje několikaměsíční rehabilitace, která je zaměřena především na cvičení, fyzikální procedury a polohování. Po instruktáži
cvičí nemocný sám několikrát denně až do pocitu bolesti.
Obecně patří bolesti v rameni mezi časté potíže, neboť s touto oblastí souvisí krční páteř,
klíční kost, horní žebra, lopatka a horní hrudní

Vzkaz
sousedovi
kuřákovi

Slovo vydavatele

Rád bych pomohl chudákovi, co hází z okna
nedopalky cigaret.
Věřím, že toto jednání není způsobeno jeho nevychováním, ale pouze jeho zoufalou sociální
situací.
Proto žádám spolubydlící, kdo má ponětí o této
osobě, dejte mi prosím vědět. V první fázi řešení tohoto nešvaru bych ho obdařit příspěvkem
na popelník, v druhé fázi předám popelník
osobně. Asi si neuvědomuje, že nedopalky padají k zemi, na parapety, na pověšené prádlo…
PF
Náš prostor pro vzkazy je tu proto, abyste mohli decentní formou upozornit někoho na něco,
co se vám nelíbí. Těšíme se na vaše další řádky, na základě kterých se nad sebou třeba někteří z nás zamysli. A klidně si naše články vystřihněte a dotyčnému to pošlete. Nebo připíchněte na nástěnku.

Vážení obchodní partneři,
Na konci roku jedna dobrá zpráva: Nezisková činnost občanského sdružení MAS Servis
Říčansko, vydavatele měsíčníku Zápraží, je
díky Vám a vaší inzerci podporována tak, že se
do místností na říčanském Masarykově náměstí nevejdeme.
Mohli bychom psát také o sobě a svých úspěších a ani trochu bychom se nečervenali. Umíme spolupracovat se zahraničními nadacemi
a institucemi, zvládli jsme spolupráci ministerstvem kultury, na našich tiskových konferencích v Praze jsme měli další ministry a publikovali jsme sborník pro Vládu ČR, pracujeme
pro Středočeský kraj, pro obce v regionu, pro
spoluobčany a neziskové organizace... A hlavně, rozhýbali jsme LEADER. Naši kolegové
potřebují pro poskytované činnosti nové prostory. Z dotací LEADER jsme rozdělili už milióny
a chystáme další výzvu a to je spojeno se spoustou jednání a papírování. S redakcí se lépe přesuneme, než naši kolegové.
Najdete nás od ledna na adrese Revoluční
220, Strančice v objektu bývalé pošty a drogerie naproti parní pekárně. V drogerii bude nová
kancelář pro inzerci a redakci. Kontakt s klienty
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páteř. Při pohybu horní končetiny se všechny tyto kosti a jejich spoje vzájemně ovlivňují.
V případě funkční poruchy kteréhokoli ze segmentů může dojít k bolesti i na vzdálenějším
místě, než je příčina. Do krajiny ramene se mohou přenést také bolesti při onemocnění vnitřních orgánů – srdce, žlučníku nebo plic.
Rameno je složitý kloub a proto je třeba mu
věnovat pozornost právě z hlediska prevence. Kloub zbytečně nepřetěžovat nepřiměřenou prací a důkladně doléčit i drobná poranění
a přetížení. Zároveň je třeba zachovat kvalitní
svalovou hmotu, která snižuje nebezpečí dalších přetížení.
A tak i za dlouhých zimních večerů můžete obrátit svou pozornost k udržování kondice a obnově sil. A nezapomeňte se dobře obléknout,
protože letošní léto už je nenávratně pryč. Ale
pokud chcete zavzpomínat, jeďte někam třeba
tramvají.

Mariánský klenot Ladova kraje

Mgr. Štěpánka Vojtová

bude nadále po domluvě možný i v Říčanech na
původní adrese. Stejně tak bude redakce místem setkávání s klienty našich kolegů z MAS
Říčansko, o.p.s. V prostorách pošty se plánuje
rodičovské centrum nebo podobná aktivita pro
mládež, které Zápraží pomáhá na svět.
Časopis začíná vycházet v novém roce datem
1. 2. 2009 a bude to tak už napořád. Nové číslo
s novým měsícem. Kontakty pro inzerci zůstávají stejné.
Fakturace a pohledávky: Účetnictví,
Radek Skřivánek, pohledavky@zaprazi.eu,
telefon +420 774 780 542
Všechny obchodní partnery, kteří u nás inzerují, oslovíme dopisem, ve kterém bude i pracovní doba a další detaily. Ale náš měsíčník,
kterému stoupá náklad po 500 kusech měsíčně, nečtou jen inzerenti. Pokud nám pomůžete
příspěvkem psaným, finančním či jiným, nic
z toho se neroztaje do jiné než neziskové činnosti, která je k užitku nám všem. Ještě jednou
děkujeme Vám všem, kteří s námi nárazově či
dlouhodobě spolupracujete.
Daniel Kvasnička
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Kostel Narození Panny Marie je překrásnou
dominantou města Mnichovice. Je také předmětem prvního záznamu o samotné existenci této obce - sázavský mnich, který po Kosmovi převzal vedení kroniky píše, že opat Silvestr r. 1140 "ve vsi zvané Mnichovice vybudoval baziliku ke cti svatého Michaela a všech
ctností nebeských." Mnichovice tedy patří mezi

nejstarší farní osady v kraji. Z této doby pochází také pověst o mnichovickém klášteře, z kterého však dnes nezůstal ani kámen. Jisté ale je,
že to byli právě sázavští mniši kdo hýbal zdejším městským životem a Mnichovice po nich
také zdědili své jméno. Městečko čile rostlo
a románský kostelík mu už r. 1330 začal být
těsný a tak byl přestavěn v gotickém stylu a zasvěcen Narození Panny Marie.
V průběhu časů Mnichovice zachvátilo mnoho
požárů, kostela se však oheň fatálně dotkl až
r. 1746, vyhořel od základů a na místě vyrostl nový kostel ve stylu selského baroku, z původní gotické stavby zbývá jen kněžistě a krypta. Vysvěcen byl r. 1754 pražským biskupem
Wokounem.
Kostelu se dostává bohatého interiéru ve jménu
baroka. Na první pohled nás jistě zaujme hlavní oltář z r. 1838 vyobrazující narození panny
Marie, doplněn sochami sv. Jáchyma a Anny,
usmívajícího se Sv. Jana Nepomuckého a sv.
Antonína Paduánského. Oltář obsahuje ostatky
sv. Gaudencia a Celestina. Nejpůsobivější je zajisté dřevěná kazatelna stylizovaná do podoby
Jonášovy velryby od řezbářského mistra Lazara Widmanna. Soch i obrazů má mnichovický
kostel saomzřejmě daleko víc, některé v menší
kvalitě, některé však velmi ceněné.
Po stranách hlavní lodi jsou dvě kaple, západní je zakončena širokým štítem, který dotváří
monumentální vzhled kostela. Strop je klenutý
tzv. českou plackou - klenbou typickou pro barokně-klasicistní lidové stavby, světlo proudí do
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místnosti rokokově klenutými okny. Za zmínku
také stojí ostění portálu, které je - stejně jako
rodový znak nad ním - zhotoven z tzv. červeného nučického kamene.
Zdejší farnost byla vždy velmi živá. Zajímavou zmínkou je příběh ze začátku 16.stol, který vypráví, že zdejší farář Filip nebyl spokojený a tak se měl přesunout na nové působiště do Zruče. Když pro něj však zručští přišli,
mnichovičtí občané je prý rozlíceně napadli,
"že jim jdou ukrást jejich kněze" trvali na svém
a nezalekli se ani samotného zručského pána.
Další zajímavostí také je, že v letech 1837 64 zde působil Vojtěch Vilém Kramerius, syn
V.M. Krameria, velkého vzdělance a národního buditele.
Mnichovický kostel má za sebou velmi bohatou
historii, vypráví o ní sám duch onoho místa.
Magdalena Kvasničková

strana 19

Zdraví

Hrátky se slovy

SPCN žádá, radí, informuje
Co jsme možná nevěděli o cukrovce. V roce
1922 byl poprvé zachráněn lidský život injekcí inzulínu. Po roce 1933 se objevil nový, zlý
druh cukrovky, na kterou inzulín nereagoval,
a dostal název cukrovka 2. typu (C2). Mnoho lékařů tehdy mělo značný úspěch s jejím
léčením výživou. Dnes má 95% diabetiků C2,
ostatní mají původní cukrovku 1. typu (C1).
V roce 1950 byl zahájen výzkum léků proti C2.
Objevily se léky vyhovující politicky i finančně. Dobře účinkovaly zmírněním nepříznivých příznaků, ale byly neefektivní pro vyléčení choroby. Bylo nutné je konzumovat po celý
zbytek života a slovo „vyléčit“ bylo narazeno
výrazem „úprava stavu pacienta“. Přesto nastala všeobecná spokojenost. Farmaceuti měli
zaručený ziskový obchod a pacienti, ač nevyléčeni, byli dočasně zbaveni některých nepříjemných příznaků. Ve třicátých letech lékaři
rozpoznali v C2 narušení regulačního systému glukózy v krvi přisuzovanému průmyslové
výrobě potravin, konzumaci levných „upravených“ tuků a úbytkem dalších podstatných prvků ve výživě. V průmyslově vyspělých zemích
jsou nejvíce konzumované v podobě sušenek,
dortů, sladkostí, cukrovinek a vlastně veškerého pečiva. Historii znehodnocování našich
potravin průmyslovou rafinací přesně kopíruje
stoupající křivka výskytu C2 dosahující v současnosti epidemických rozměrů. Buňky našeho
těla se postupně zanáší poškozenými ztuženými
tuky a dalšími nezmetabolitovanými živinami
v důsledku nedostatku určitých stopových prvků. Buňky se tak stávají nezpůsobilými přijímat
glukózu z krve do svého nitra a tudíž nemohou
využívat energii glukózy, kterou potřebují pro
svou činnost. Pokud se glukóza nedostane do
buněk, zůstává ve vysoké koncentraci v krvi,
což je typický projev cukrovky. Volná přebytečná glukóza v krvi se váže na různé tkáně
orgánů, protilátky, hemoglobin a poškozuje je,
jakož i jejich funkce. Při vyšší koncentraci je
přítomna v moči.
Klasická léčba dnes používá pět skupin orálních hypoglykemických preparátů členěných

podle způsobu jejich biofyzikálního působení –
a nebo inzulín. Žádná z těchto lékařských strategií však není navržena k normalizaci příjmu
glukózy buňkami. Výzkum skutečných léčebných postupů C1 vedoucí k regeneraci a obnově
činnosti buněk slinivky produkujících inzulín
není dosud z výše uvedených důvodů ukončen.
Jaká je filosofie, zásadní přístup SPCN? Nezabývá se léčbou, nepracuje pro žádnou firmu.
Zabývá se osvětou a doporučováním odzkoušených biokorekcí, které pomáhají organizmu
načerpat přirozené látky nutné pro jeho správné
funkce a obranyschopnost. Jestliže je vznik C2
způsoben konzumací velkých dávek nevhodné
potravy, nízkou fyzickou zátěží a nedostatečnou duševní hygienou, pak uzdravení musí spočívat v nápravě těchto okolností. Dieta nestačí. Denně musíme jíst především přirozenou
potravu nepoškozenou průmyslovým zpracováním a s dostatečným množstvím vlákniny,
mikroživin, bakterií mléčného kvašení, tepelně ne příliš opracovanou, s optimálním poměrem sacharidů, bílkovin a tuků v jejich přirozených vzájemných vazbách. Tato potrava by
měla vykazovat celostní charakter, kdy jednotlivé živiny nejsou oddělovány od jejich přírodního zdroje. Taková potrava navíc přispívá ke
snížení nadváhy.
Stále platí téměř 2500 let starý poznatek vyslovený Hippokratem: jestliže si poškodíme zdraví nevhodnou potravou (a my dodáváme: a přijímáme ji v nepřiměřeně velkém množství
a dávkách), pak léčba musí probíhat vhodnou
potravou (a my dodáváme: v přiměřeně malém
množství a dávkách). Potrava (a my dodáváme: způsob a dynamika její konzumace) má
být lékem.
Biokorekce SPCN při C2 spočívá v přirozené opravě regulačního systému krevního cukru – glukózy. Specialisté SPCN na prevenci C2 doporučují zásadně změnit stravovací
návyky. Z jídelníčku odstranit sladkosti, cukr
ve všech jeho formách, slazené nápoje a pivo,
veškeré pečivo z bílé mouky a uzeniny. Zařadit program ozdravných potravin MOSSSPCN

SVÁTEČNÍ OSMISMĚRKA
- zeleninu (především syrovou), luštěniny (především naklíčenou čočku), kysané mléčné
výrobky nejlépe s neodstraněným mléčným
tukem bohatým na vitamíny rozpustné v tucích
(neochucované, nepřislazované!), rybí tuk (nejlépe jako součást konzumovaných ryb), pouze
za studena lisovaný (panenský) olivový a lněný
olej (nejlépe jako součást konzumovaných oliv
a lněných semen). Pitný režim alespoň 2,5 l rozložit rovnoměrně v průběhu dne. Konzumační
režim zaznamenávat v diáři. Zapisovat naměřenou hladinu glukózy, alespoň ráno a večer.
Často jíst jen „malá“ jídla a po nich cvičit cviky na povzbuzení krevního oběhu a zvýšení
fyzické zátěže organizmu. Zdržet se alkoholu,
kofeinu, tabáku, stimulantů narušujících metabolismus, především glukózy a tuků. Když začne regulace krevního cukru opět správně fungovat, postupně zařazovat další zdravé potraviny. Cévní problémy a vedlejší poškození, jako
onemocnění sítnice vyvolané C2, se opraví většinou samy. Orální hypoglykemické prostředky vysadit pouze pod lékařským dohledem.
Samovolnému uvolnění zanesených cév pomáhá OSSPCN. Výsledek závisí na době, po kterou se choroba mohla vyvíjet. Je nutno počítat s několika měsíci, až rokem i déle. Jeden
z lékařských průkopníků na tomto poli Thomas Smith publikoval úspěšný výzkum léčby
C1, C2 i vyléčení sebe sama v knize „Insulin:
Our Silent Killer“ (www.healingmatters.com),
valley@helingmatters.com. S použitím zdroje
Internet, WM Magazín Ročník IV, č. 34, kde
je dalších 27 pramenů a odkazů. Příště o biokorekci při rakovině.
Další informace na pravidelných setkáních
pro veřejnost každý poslední pátek v měsíci,
v 18.30 učebna Kulturního střediska U LABUTĚ Říčany. Doporučuje tým Sdružení prevence
civilizačních nemocí SPCN,
mobil: 603 460 424, e-mail: vtomek@atlas.cz,
více na www.spcn.estranky.cz

Petice za vyřešení dopravy na Černokostelecké pokračuje
Rostoucí míra dopravního zatížení na Kutnohorská výpadovce od Říčan po Vyžlovku je
známý problém všech, kteří bydlí v okolí této
situace, jezdí tudy za nákupy, zábavou apod..
Dopravní studie zpracované pro Středočeský
kraj a město Říčany z roku 2005 prognózuje
další zhoršování situace – hluk, emise, bezpečnost chodců, zejména pak dětí atd. Nezbytné
kroky k řešení problémové situace však nejsou
zatím příliš zřetelné. Jedním z důvodů přetrvávání problému je nedostatečný tlak na hledání
komplexního řešení dopravního přetížení Černokostelecké na celé její trase říčanským mikroregionem (od Říčan až po Vyžlovku), včetně
absence koordinovaného postupu všech obcí,
kterých se problém týká.
Je nutné dokončit hledání řešení, které nalezne přijatelnou míru kompromisu a vrátí

intenzitu dopravy na Černokostelecké do přijatelných mezí. Jde nejen o vyvedení tranzitní dopravy mimo Černokosteleckou, ale také
o zlepšení dopravní dostupnosti pro obyvatele sídelních útvarů masivně budovaných
v obcích severo- až jihovýchodně od Říčan.
Občanské sdružení pro zdravý rozvoj Říčan
a okolí společně s představiteli okolních obcí
zorganizovalo petici, která vyzývá odpovědné instituce ke krokům, směřujících k vyřešení kritické dopravní situace. Petice má přímou podporu starostů všech obcí ležících na
trase Říčany-Vyžlovka a stává se tak jasným
dokladem jejich společného zájmu o komplexní řešení.
Text petice a podpisový arch (vše v jednom
dokumentu) je od října postupně distribuován do poštovních schránek občanů bydlících
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těsném i širším okolí Černokostelecké. Je možné si jej také vyzvednout na obecních úřadech,
stáhnout z internetu (http://sweb.cz/peticecernokostelecka), domluvit získání textu petice
prostřednictvím telefonu 602 183 054, či zasláním SMS PETICE jmeno, prijmeni.
Sběrnými místy podepsaných archů jsou schránka MěÚ Říčany na Masarykově náměstí, Infocentrum Říčany a Obecní úřad v Mukařově.
Petiční výbor vyzývá všechny občany, kterým
není budoucnost dopravní infrastruktury a její
dopady na životní prostředí Říčanska lhostejná, a kteří ještě nestihli prostřednictvím této
petice vyjádřit svůj názor „je potřeba hledat
přijatelné řešení“, aby tak učinili.
Za petiční výbor
Ing. Luděk Jaroš
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Na čtvercové ploše 37 x 37 písmen je osmi různými směry rozmístěno 254 výrazů, uvedených v abecedně řazeném seznamu. (Jak zjistíte, místy jsou trochu silvestrovsky rozverné.)
Po jejich úplném vyhledání a vyškrtnutí zbývá ještě 31 nezařazených, nikam se nehodících
písmen. Ta – čtena po řádcích – tvoří tajenkové
doplnění následující věty:
REDAKCE ZÁPRAŽÍ PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM A PŘÍZNIVCŮM….
(mnoho trpělivosti a vytrvalosti při luštění)
Slova, která máte najít:
ABSTINENT – ALKOHOL – ALOTRIA –
ANEKDOTA – ANÝZOVKA – APERITIV –
APETÝT – ARAŠÍD –ASPIK – BAKCHANÁLE
– BAVIČ – BLONDÝNKA – BOWLE – BRANDY
– BRUNET – BUFET – BUCHTA – BUMBÁNÍ –
CEJN – CIBULKA – CICMÁNÍ – CIFERNÍK –
CINKÁNÍ – CUKROVÍ – ČABAJKA – ČÁKA –
ČALAMÁDA – ČARDÁŠ – ČEVAPČIČI – ČILOST
– ČÍŠE – DÁMIČKA – DÁREK – DÁRKYNĚ
– DEBUŽÍROVÁNÍ – DEKOLT – DESTILÁT
– DIÁŘ – DIBLÍK – DIVAN – DORTÍČEK –
DOUŠEK – DŽIN – ELEGÁN – EROTOMAN
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– ESPRIT – ESTRÁDA – EXTEMPORE – FAUN
– FEŠANDA – FIŽÍ – FLÁM – FLAŠTIČKA –
FLIRT – FRAJER – FRAK – FRAŠKA – FRITÁT –
GALANTNOST – GENTLEMAN – GRATULACE
– GRILOVÁNÍ – GRIOTKA – GROG –
GROTESKA – GURMÁN – HALÍŘ – HARAŠENÍ
– HARLEKÝN – HARMONIKÁŘ – HODOVÁNÍ
– HUBIČKA – HUMOR – HUMR – CHAOS –
CHICHOT – CHLEBÍČEK – CHMELOVINA –
CHOŤ – CHRAPTĚNÍ – CHUŤOVKA – CHVÍLE
– INDISPOZICE – INTIMNOST – JAZZ – JEDLÍK
– JEHNĚ – JÍDLO – JINOVATKA – KABARET –
KADIDLO – KALICH – KALÍŠEK – KANDELÁBR
– KAPELA – KAPIE – KAPSA – KASINO –
KAVIÁR – KLAUN – KLOPÝTÁNÍ – KMÍNKA
– KOCOVINY – KOKTEJL – KOMIK – KOŇAK
– KORBEL – KOTLETA – KRMĚ – KRŮTA –
KŘEN – KVAS – KYTIČKA – LABUŽNÍK –
LÁHEV – LAHŮDKA – LAMPIÓN – LANÝŽ –
LASKOMINA – LETOŠEK – LÍBÁNÍ – LICHOTKA
– LOUČENÍ – MARIÁŠ – MASKA – MEJDAN
– MELODIE – MILÉNIUM – MINERÁLKA –
MÍSA – MOŠT – MRÁZ – MUMRAJ – MUZIKA
– NACHLAZENÍ – NACHMELENOST – NÁKYP
– NÁLADA – NÁLEDÍ – NÁPIS – NAPITÍ –
NÁPOJ – NÁVŠTĚVA – NOBLESA – OBJÍMÁNÍ
– OHŇOSTROJ – OKURČIČKA – OPÉKÁNÍ
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– OPERETA – OPILOST – OSLAVA – OTVÍRÁK
– OVAR – PÁLENKA – PANÁK – PAŠTIKA –
PETARDA – POHÁR – POLÉVKA – POLIBEK –
POLKA – PŘÁNÍ – PŘEDNES – PŘEDSEVZETÍ
– PUNČ – PUSINKA – RADOST – RAKETA
– RÁMUS – RANDÁL – RAŽNIČI – REVUE –
ROŠTĚNÁ – RUMĚNEC – RUŠNOST – RŮŽÁK
– RYBA – ŘEČNÍK – ŘEHOT – ŘIČENÍ –
ŘINKOT – ŘÍZEK – SALÁT – SATYR – SEKT
– SKEPSE – SLIVOVICE – SNAHA – SONG –
SPLÍN – STRIPTÝZ – STŘIK – STŮL – STUŽKA
– SVĚTLO – SWING – SÝR – ŠAMPAŇSKÉ –
ŠANSONIÉR – ŠANTÁN – ŠEJKR – ŠENKÝŘ
– ŠKEMRÁNÍ – ŠKRABOŠKA – ŠKYTÁNÍ –
ŠODÓ – ŠPAGETY – ŠPÍZ – ŠUNKA – ŠVANDA –
TANEČEK – TANGO – TAROKY – TAŠKAŘICE
– TAXÍK – TISÍCILETÍ – TOMBOLA – ÚCTA –
UMĚLKYNĚ – UPADNUTÍ – ÚSMĚV – ÚTRATA
– UZENKA – UŽDIBOVÁNÍ – VALČÍK – VARIETÉ
– VDĚK – VEČEŘE – VÍNEČKO – VNADA
– VODKA – VRATKOST – VTIP – VÝDRŽ –
VÝVRTKA – WHISKY – WOK – ZÁBAVA –
ZÁLETNÍK – ZÁTKA – ZÁŽITEK – ZLOBIL –
ZLOM – ZMOŽENÍ – ZMRZLINA – ŽABEC –
ŽEBÍRKO – ŽEJDLÍK – ŽERTOVÁNÍ – ŽETON –
ŽHAVOST – ŽIVŮTEK – ŽÍZEŇ - ŽOVIÁLNOST
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Dění v kraji

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

ZPRÁVY z KRAJE

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

AUTORIZOVANÝ SERVIS AUTOMOBILŮ
PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICE

AUTOELEKTRIKÁŘ
-ELEKTRONIK
AUTOMECHANIK
LAKÝRNÍK
KONTAKT: 602 347 033

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

SKLADNÍK, REKLAMAČNÍ TECHNIK
ODBORNÝ PRODEJCE do těchto oddělení:

DĚTSKÉ ZBOŽÍ, BYTOVÉ DOPLŇKY A DOMÁCÍ
POTŘEBY, LOŽNICE, MALÝ NÁBYTEK, OBÝVACÍ
POKOJE A JÍDELNY, ZÁCLONY A METROVÝ TEXTIL.
NABÍZÍME:
- zázemí silné mezinárodní společnosti
- zajímavé finanční ohodnocení závislé přímo
na prodeji
- možnost odborného růstu a osobního rozvoje
- odborné vzdělávání
- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na stravování

GYMNÁZIUM OPEN GATE

 Novým středočeským hejtmanem se stal
exministr zdravotnictví a volební lídr krajské organizace ČSSD David Rath. Ve funkci vystřídá místopředsedu ODS Petra Bendla,
který vedl kraj uplynulých osm let (ve volebním období 2000-2004 a 2004-2008). D. Ratha
podpořilo 36 z celkového počtu 65 zastupitelů. Vedle sociálních demokratů ho podpořilo
také všech 10 zastupitelů KSČM. "Cítím zodpovědnost za další vývoj Středočeského kraje.
Je potřeba ten kraj spravovat co možná nejlépe," řekl nově zvolený hejtman.
 Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 1. prosince 2008 projednala a schválila
návrh rozpočtu a rozpočtových pravidel Středočeského kraje na rok 2009. Návrh rozpočtu je
sestaven jako vyrovnaný v objemu 18 764 474
tis. Kč na straně příjmů i výdajů. V rozpočtu je
zohledněno i celkové zadlužení Středočeského
kraje, které lze odhadnout na 6 mld. Kč.
„V návrhu rozpočtu na rok 2009 jsme zohlednili naplnění slibů, které ČSSD dala svým voličům v rámci volební kampaně, tj. zrušení
poplatků v nemocnicích, zřízení fondu obnovy venkova ve výši půl miliardy korun a zavedení autobusové i vlakové dopravy do škol pro
žáky a studenty zdarma,“ zdůraznil hejtman
MUDr. David Rath.
Na straně rozpočtových výdajů jsou proto posíleny, resp. nově zavedeny některé položky, jako
např.:
- příspěvek na žákovské jízdné v autobusové
dopravě ve výši 60 mil. Kč, přičemž od září
2009 se počítá se zavedením žákovského jízdného zdarma,

- regulační poplatky ve zdravotnictví jako dar
obyvatelstvu ve výši 80 mil. Kč,
- prostředky do Fondu rozvoje obcí a měst ve
výši 500 mil Kč.
Náměstkovi hejtmana pro finance a investice
Ing. Marcelu Hraběti uložila Rada projednat
předložený návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2009 ve Finančním výboru Zastupitelstva Středočeského kraje.
 Nová linka S29: Z Prahy do Říčan každou půlhodinu
Polovina prosince 2008 přinese významnou
změnu při cestování železnicí v jihozápadní části Prahy a na Říčansku. Postupná modernizace železniční trati 221 Praha – Benešov
u Prahy pokročila natolik, že mohl být značně
rozšířen provoz osobních vlaků. V úseku mezi
pražským hlavním nádražím, Říčany a Strančicemi pojedou ve špičkách pracovního dne osobní vlaky čtyřikrát za hodinu. V ostatních obdobích dne pojedou každou půlhodinu. Každý
druhý vlak bude z hlavního nádraží pokračovat
po nově dokončeném tzv. Novém spojení na nádraží Praha-Vysočany jako nová linka S29.
Linka S29 přinese zcela nové možnosti rychlého spojení pro cestující mířící nejen z Říčanska, ale i z pražských městských částí Kolovraty, Uhříněves, Horní Měcholupy, Hostivař, Strašnice a Vršovice do severovýchodní
části Prahy. „Od často jezdících vlaků si slibujeme větší zájem Pražanů o cestování vlakem. Mnozí cestující například v Uhříněvsi
či Horních Měcholupech možná ani netuší, že
v blízkosti jejich bydliště jezdí vlaky tak často. Navíc ve srovnání s autobusovou dopravou

postiženou kolonami zajišťují vlaky bezkonkurenčně nejrychlejší spojení s centrem města“,
vysvětlil Martin Jareš, vedoucí odboru plánování ROPID.
Posílený provoz osobních vlaků mezi Prahou
a Strančicemi přinese cestujícím značné zlepšení. Například cesta z Uhříněvsi na pražské
hlavní nádraží potrvá pouhých 21 minut. Za
stejnou dobu se nyní cestující z této městské
části autobusem dopraví pouze ke stanici metra
Depo Hostivař. Z Vršovic do Vysočan cestující
vlakem dojedou za pouhých 15 minut. Nejkratší
cesta obvyklou městskou dopravou přitom trvá
více než dvakrát déle.
Ve všech osobních vlacích linek S9 (Praha hl.
n. – Benešov u Prahy) i S29 (Praha-Vysočany
– Strančice) lze přitom cestovat i na jízdní doklady Pražské integrované dopravy, tedy známé „pražské tramvajenky“, příslušné doplňkové kupony i jízdenky pro jednotlivou jízdu.
Předplatní kupony lze používat v úseku Praha
– Čerčany, jednotlivé jízdenky pouze mezi Prahou a Senohraby.
Vlaky budou prozatím zajištěny staršími pantografovými jednotkami řady 451. „Nové jednotky na benešovské trati vyjedou postupně v následujících letech, a to po dokončení modernizace v úseku Strančice – Benešov a po dodání dalších jednotek CityElefant, což je závislé
i na finančních možnostech rozpočtů hlavního města Prahy a Středočeského kraje“, dodává Pavel Procházka, pověřený řízením organizace ROPID.
Podle TZ

Zeptali jsme se u Českých drah

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

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

- týden dovolené navíc

Nově nabízíme také možnost
denního studia.

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

Více informací získáte
na www.opengate.cz.

Plánuje se rušení některých pražských nádraží,
jak proniklo do médií na jaře?
Ne, rušení nádraží se neplánuje, naopak by
mělo dojít k vybudování nových zastávek, které lépe umožní propojení s MHD v Praze a obsluhu území v Praze. Jde např. o uvažované zastávky v oblasti stadionu Slávie ve Vršovicích či
zastávky Zahradní Město.
Existuje něco jako rodinná (zvýhodněná) jízdenka pro cestování vlakem po Středočeském
kraji?
Ano, takové jízdenky existují. Jde např. o jízdenku Regionet, která platí pouze ve Středočeském kraji a v přilehlých úsecích sousedních regionů. Tato jízdenka platí v pracovní
dny i o víkendech a to pouze v osobních nebo
ve spěšných vlacích. Cena jízdenky pro 5 osob
(bez ohledu na věk, může jí tedy použít také 5
dospělých přátel) je 300 Kč.
O víkendech je možné využívat jízdenku
SONE+, ta je ve dvou variantách jen pro osobní a spěšné vlaky nebo také pro rychlíky, expresy, EC a IC vlaky. Platí na území celé republiky a také do vybraných pohraničních stanic u našich sousedů, s doplatkem a označením

sousedních drah pak i ve vybrané síti tratí v zahraničí (např. SONE+DB platí na vybraných
tratích Německa po Drážďany či Řezno). Jízdenku může využít až 5 cestujících z toho mohou být 2 osoby nad 15 let. Cena pro regionální
vlaky je 150 Kč, pro dálkové vlaky 450 Kč.
Kolik stojí běžná a studentská měsíční jízdenka
pro dojíždění vlakem z Mnichovic a z Říčan do
Prahy hl.nádraží?
Z oblasti Říčan a Strančic je možné volit mezi
tarifem Pražské integrované dopravy (www.ropid.cz) a tarifem Českých drah. Možná je také
kombinace tarifu Pražské integrované dopravy
na území Prahy do poslední zastávka a následně tarifu ČD z poslední zastávky na okraji Prahy do cílové stanice. Pro žáky a studenty jsou
jen týdenní jízdenky.
Pokud jde o tarif ČD, pak jsou tyto ceny - tarif
platný od 14. 12. 2008:
Praha hl. n. - Mnichovice měsíční základní (bez zákaznické aplikace - bez In karta)
1232 Kč, se zákaznickou aplikací (s In kartou)
924 Kč, týdenní žákovská pro žáky do 15 let
120 Kč, pro studenty 15-26 let 192 Kč.

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

Praha hl. n. - Říčany měsíční základní (bez
zákaznické aplikace - bez In karty) 924 Kč, se
zákaznickou aplikací (s In kartou) 693 Kč, týdenní žákovská pro žáky do 15 let 88 Kč, pro
studenty 15-26 let 144 Kč.
Pokud má dojíždějící časovou jízdenku MHD
Praha (tzv. tramvajenka či lítačka), může si
v tom případě cestující koupit pouze uvedené
jízdenky jen v úseku Mnichovice - Praha-Kolovraty, resp Říčany - Praha-Kolovraty a dále
cestovat na časovou jízdenku MHD Praha, která v osobních vlacích ČD platí. V tom případě jsou ceny:
Praha-Kolovraty - Mnichovice měsíční základní (bez zákaznické aplikace - bez In karty) 644 Kč, se zákaznickou aplikací (s in kartou) 483 Kč, týdenní žákovská pro žáky do 15
let 64 Kč, pro studenty 15-26 let 96 Kč.
Praha-Kolovraty - Říčany měsíční základní
(bez zákaznické aplikace-bez In karty) 308 Kč,
se zákaznickou aplikací (s In kartou) 231 Kč,
týdenní žákovská pro žáky do 15 let 24 Kč, pro
studenty 15-26 let 48 Kč.
Odpovídal Mgr. Petr Šťáhlavský
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VEŠKERÉ
INSTALATÉRSKÉ
A TOPENÁŘSKÉ
PRÁCE

Otevírací doba:
Po-Pá 9.00-17.00
20. 12. a 21. 12. 9.00-14.00
24. 12. 9.00-12.00
31. 12. 9.00-15.00

Václav
Vacek
605 267 533

•
•
•
•

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

Tel.: 775 935 800,
323 60 20 73

Luděk
Matěj
605 267 535

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

POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVY
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

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

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

Milan Rožníček
323 665 276
602 365 258

Nissan QASHQAI
– mûstu odoln˘

323 604 740
602 370 453

cena od: 491.900,- Kã*

OŽE
AUTOROH
ERIE
AUTOBAT RTA
A
V

MALÍŘI
LAKÝRNÍCI
TAPETÁŘI
ŽALUZIE

moÏnost odpoãtu DPH

OPOTAHY
AUTVelkoobchod-Maloobchod

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

6 x airbag, ABS+EBD+BA, automatická
dvouzónová klimatizace, litá kola 16",
centrální zamykání s dálkov˘m
ovládáním, elektricky ovládaná okna,
elektricky ovládaná a vyhﬁívaná vnûj‰í
zpûtná zrcátka, tónovaná skla, dûlené
zadní sedadlo, rádio s CD pﬁehrávaãem
a Bluetooth handsfree, ovládání na
volantu, pﬁední mlhovky, palubní poãítaã

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

97 900,-Kč
NOVÁ CENA:
79 900,-Kč

K

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

CY CMY

Prodej

- fas. polystyren
- akrylátové omítky JUB

MY

602 237 410

ATV GOLC 260

CM

AKCE FASÁDA: -20%

58 900,-Kč
NOVÁ CENA:
39 900,-Kč

Y

200 m od D1

GOLC SG200 ENDURO

M

PRODEJNÍ SKLAD

ŘÍČANY - KRABOŠICE

Motocykly GOLC - zábava i sport !

C

SÁDROKARTONY

*) dal‰í cenové zv˘hodnûní 50.000,- Kã pﬁi financování pﬁes Nissan leasing

AU T O J E Ř Á B Y

8 t • 20 t • 28 t

AUTO PALACE Spoﬁilov s.r.o.

Havlíčkova 2063
Říčany 251 01
telefon 323 601 285

Děkujeme panu
Radkovi Skřivánkovi
za dlouhodobou
spolupráci
a pochopení
pro neziskové
organizace.
MAS Servis Říčansko, o.s.

NOV¯ DEALER NISSANU

Prodej zlata, stříbra a briliantových šperků.
Velký sortiment zboží od ﬁrmy ALO JEWERLY.
K částce nad 1 000,- Kč dáreček

Spotřeba paliva a emise CO2 (kombinovaná spotřeba l/km, emise g/km) QASHQAI 1,6i Visia : 6,7/162

NOVù OTEV¤ENO
AUTO PALACE Spoﬁilov s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4
Tel.: +420 296 574 666, Fax: +420 296 574 660
e-mail: info@autopalacesporilov.cz, www.autopalace-sporilov.cz

PROVÁDÍME

Composite

ZLATNICTVÍ

MRAMORY ŽULY PÍSKOVCESLUŠTICE U ŘÍČAN
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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
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OBKLADY  DLAŽBY  PARAPETY  KRBY 
KOUPELNY  KUCHYŇSKÉ DESKY  MASIVNÍ
ZDIVO  GRILOVACÍ KAMENY  UMYVADLOVÉ
DESKY  OPRAVY  ZAHRADNÍ KAMENY 
POMNÍKY
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PRAŽSKÝ KÁMEN, S.R.O., PROVOZOVNA SLUŠTICE 17
TEL.:323 605 758, 731 612 841, 733 655 238, 603 515 941
WWW.PRAZSKYKAMEN.CZ

G:»$()%-2»:»$(+"$-2
95 x 133,5 mm.indd Soňa
1

Miláčková

CERTIFIKOVANÁ ÚČETNÍ
účetní servis - činnost účetních
poradců, zpracování účetnictví, daňová
evidence, mzdy, personalistika
tel. 603 760 641
E-mail: cekmil@centrum.cz
adresa: Hlubočinka, Sulice

29.10.2008 02:06:24

ZEDNICTVÍ HEISLER
obklady • dlažby •
omítky •
• plovoucí podlahy • štuky •
•

• zdění •

Kontakt: 775 386 428
kheisler@seznam.cz
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

Martin Svoboda

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

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

pojišťovací agent Pavel Pazourek

Říčany, Černokostelecká 44/32
naproti Motelu Marta
Tel.: 604 600 861, 323 604 353

Kosmetika Stránþice
ideální doba na

SLEVA 12%

FOTOREJUVENACI (omlazení)
FOTODEPILACI a odstranČní
PIGMENTACE.

Povinné ručení os. automobil

Příklady cen:

www.kosmetikastrancice.cz
606 920 612, 323 665 392

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ
A KANALIZACE

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

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

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

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

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!

.ÆU_TOWO XKSW UVSOX^ÓW
dK ]ZYV_Z\nMS ` \YMO "
K ZÌOTOWO `O XOTVOZt
` \YMO #
@KO ,/89 µtÂKXc ]\Y

Adresář firem
Antény
ANTÉNY – Roman LEHOVEC, 603753312

Restaurace, vinárny, kavárny
HISTORICKÁ RESTAURACE U RYTÍŘE,
Černokostelecká 152, Říčany, 323632379,
603294261
Dřevo palivové
BROUKAL, palivové a krbové dřevo,
602238849, www.broukal.cz

Motocykly prodej
GOLC CAR s.r.o., Světice 195, 323 602 917,
602 249 969, www.golc.cz

Domácí potřeby
SKLO PORCELÁN,
Masarykovo nám. 34, Říčany, 723 513 431

Nábytek
ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ V. PROCHÁZKA,
Zvánovice 160, 323649470, 603203559

FINESTRA STUDIO, 17. listopadu 162, Říčany,
323603312, 777701575

PRAKTIK, Černokostelecká 555, Říčany,
323602684, www.nabytekpraktik.cz

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

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

Elektro - revize
STAVEBNINY – U NÁDRAŽÍ, 17. listopadu 238, DOBRÝ ELEKTRO, Roklanská 1466, Říčany,
Říčany, 323632532
323631206, 723535500
Autojeřáby
AUTOJEŘÁBY, 602230595
AUTOJEŘÁBY - DOPRAVA, 602237410
STAVEBNINY – U NÁDRAŽÍ, 17.listopadu 238,
Říčany, 323632532
Automobily – doplňky a příslušenství
J&M NOVOTNÍ, K Památné Lípě 40,
Říčany 323604740
Automobily – náhradní díly
AUTOVRAKOVIŠTĚ PEUGEOT, Tehov 70,
Říčany, 723607150, 602341984,
www.peugeot-centrum.cz

Elektromateriál
ELEKTROMATERIÁL ŘÍČANY,
Černokostelecká 53, Říčany, 608903848, www.
elektro-ricany.cz
Elektrotechnický materiál – velkomaloobchod
ELVaM – SDRUŽENÍ, Cesta svobody 239,
Říčany, 323602718
Garážová vrata a vjezdové brány
HOUDEK – GARÁŽOVÁ VRATA, Smrková 316,
Mukařov, 323660110, 602242653,
j.houdek@mybox.cz

TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN SVOBODA, Říčany,
777832084
Oční optika
O.K. OPTIK, Husova 85, Říčany, 323605072
FOKUS OPTIK, ul. 17. listopadu 1188, Říčany,
tel.: 323 602 029
Okna
LIMAGROUP, okna, dveře, Praha 10 –
267311213, Benešov – 317711120, www.
limagroup.cz
OKNA*EU, Černokostelecká 53/17, Říčany,
323601719, www.okna.eu

Instalatérský materiál – prodej
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, Pily – nástroje a stroje
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121
323602235, 323602877
LESPARK s.r.o., www.lespark.cz, Husqvarna,
Jonsered Říčany, 323605881/606152656
Automobily – prodej
V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov,
vedle OD BILLA				
AUTOCENTRUM ROŠKOTA – JANOUŠEK
323661731-2, www.vtmat.cz
s.r.o., Křenice 101, Sibřina, 323605313
Počítače – prodej
Instalatéři
ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany,
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666129
INSTALATÉRSTVÍ HELEBRANT, voda-topení,
603486362, info@zavacomp.cz
Říčany, 604835260
Automobily – servis
CRC DATA, prodej, servis, služby, Široká 24,
AUTOCENTRUM ROŠKOTA- JANOUŠEK s.r.o., HAVARIJNÍ SERVIS, 602201687
Říčany, 323604330, www.crcdata.cz
Křenice 91, Sibřina, 323605314
KARBAN PETR, Svojšovice 4, Strančice,
Počítače – servis
AUTOSERVIS JANOUŠEK, Vojkov 50, Mukařov, 323602073, 775935800
ZAVA & COMP, Lipanská 769, Říčany,
603522048
603486362, info@zavacomp.cz
OPRAVY A ROZVODY VODY A TOPENÍ,
BENO, Říčanská 1818, Říčany, 323666121
777630660, vodatopenipokorny@seznam.cz
CRC DATA, prodej, servis, služby, Široká 24,
Říčany, 323604330, www.crcdata.cz
Autoskla
Izolace proti vodě
AUTOSKLO, Štefánikova 231, Říčany,
IZOLAST, Forsterova 6, Říčany, 777860901,
Podlahové krytiny, podlahoviny
739291363, 606490941
606818054
PODLAHÁŘSTVÍ, Ládví 107, Štiřín,
323672195, 602861847
Autoskla - klimatizace
Kamenictví, kamenosochařství
AUTOSLUŽBY PETR SKŘIVAN, Sibřina 2,
Mramory, PRAŽSKÝ KÁMEN, Žula, Pískovce
Pojištění, pojišťovny
776002357
www.prazskykamen.cz, tel.: 323 605 768
GENERALI POJIŠŤOVNA A.S.
Agenturní kancelář S. Ungr
Barvy – laky
Kanalizace – čištění
Olivova 181/6, Říčany
BARVY – LAKY – DROGERIE,
A-EFEKT, 603536796, www.a-efekt.cz
323661111, 603474747
Černokostelecká 486, Říčany, 323601837,
www.barvy-laky.net
Kanalizační potrubí – prodej
ČESKÁ POJIŠŤOVNA V. FRANĚK,
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, Louňovice 168, Mukařov, 323660413,
Beton
323602235, 323602877
603932472
ZAPA beton, Kolovratská, Říčany, 323602008,
323603616
Klempířství
ČPP, PAZOUREK PAVEL, Spartakiádní 378,
KLEMPÍŘSTVÍ SLÁMA, Sosnová 221, Mukařov, Bystřice, 604600861
Bytový textil
739544665
FINESTRA STUDIO, 17. listopadu 162, Říčany,
Pokrývači
323603312, 777701575
Koupelny – vybavení
HDK, Olivova 223, Říčany, 323631458,
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, 606472505
Čistírna oděvů
323602235, 323602877
ČISTÍRNA ODĚVŮ (sklo porcelán), Masarykovo
nám. 34, Říčany, 723 513 431
V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov,
Půjčovna motocyklů
323661731-2, www.vtmat.cz
MOTORENT,721117198,info@motorent.cz,
Čerpadla – prodej
ICQ: 262-912-800, www.MOTORENT.cz
PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62, Říčany, Malíři, lakýrníci
323602235, 323602877
MIROPLAST, Havlíčkova 320, Velké Popovice,
Realitní kanceláře
323665276, 602365258
MNICHOVICKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ
V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov,
s.r.o., Masarykovo náměstí 35, Mnichovice,
323661731-2, www.vtmat.cz
M+S, 323640804, 607507606
323640672

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

PRONTO ŘÍČANY, Černokostelecká 62,
Říčany, 323602235, 323602877
V+T mat Mukařov, U Mototechny 88, Mukařov,
323661731-2, www.vtmat.cz
Účetnictví
RADEK SKŘIVÁNEK,
www.ucetnictvi-skrivanek.eu, 323603631,
info@ucetnictvi-skrivanek.eu,
ucetnictvi.skrivanek@tiscali.cz
ING. IVANA MALÁ, Zelená 248, Mukařov,
323660705, ivana.mala@maledane.cz

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

HANA KYSELOVÁ, účetnictví, Tehov 74,
251 01 Říčany, 724 108 627,
hana.cizlerova@seznam.cz

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

SOŇA MILÁČKOVÁ – M.I.L., Hlubočinka 1005,
Sulice, 603760641

Stěhování
Ubytování
MIROSLAV ŠINOGL, Louňovice 68, 603414075 PENZION FELICITA, Pražská ul., Vyžlovka,
775122404, www.stroko.cz
Střechy
STŘECHY NA KLÍČ - veškeré práce
Uhlí, koks
pruchamarek@seznam.cz, 737 745 565
STAVEBNINY – U NÁDRAŽÍ, 17. listopadu 238,
Říčany, 323632532
Těsnění oken a dveří
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany,
Vedení účetnictví
606888525, 321698698, www.ekotes.com
SOŇA MILÁČKOVÁ – M.I.L., Hlubočinka 1005,
Sulice, 603760641
Topení – prodej
KORAL, spol.s.r.o., Pražská 28, Mnichovice,
Vzdělání
323641115, 602381056
OPEN GATE BOARDING - SCHOOL,
323 616 405, www.opengate.cz
PRODEJNA ZTT, Přátelství 550, (Pragochema),
Uhřiněves, 271082214, 604245839

Výroba klíčů
DOMÁCÍ POTŘEBY (sklo porcelán) výroba
klíčů, Masarykovo nám. 34, Říčany, 723 513 431
Výkup lesů
BROUKAL, výkup lesů surového dřeva,
602238849
Zednictví
ZEDNICTVÍ VADKERTI, 728 373 852
ZEDNICTVÍ HEISLER, Světice, 775386428,
kheisler@seznam.cz
Zemní práce
MURAN RADEK, Světice 103, Říčany,
602328807
STAVEBNINY ŘÍČANY U NÁDRAŽÍ s.r.o.,
17. listopadu 238, Říčany, 323632532
Zlatnictví
Zlatnictví, Havlíčkova 2063, Říčany 251 01,
323601285
Žaluzie
EKOTĚS, Politických vězňů 1425, Říčany,
606888525, 321698698, www.ekotes.com
R. DRAHOŠ – STÍNÍCÍ TECHNIKA, Mírová
86/107, Kolovraty, 267712283, 602253753

Řádková inzerce
FIREMNÍ
Zednické práce: obklady, dlažby, rekonstrukce
koupelen, bytů, domů, zateplování budov, fasády.
728 114 029, www.zateplovanibudov.cz
Nabízím zpracování účetnictví a daňové evidence.
Tel: 605 15 18 67.
“Chcete zdravě zhubnout?“
Tel. 775 977 751
www.hubnete.cz/jitka

Hledám paní na týdenní pravidelný úklid domu,
včetně žehlení prádla místo Senohraby, cena dle
dohody. Telefon: 604 795 847
Pronajmu 1+1 v rodinném domě v Říčanech,
ul. Srnčí. Bez vybavení, s možností parkovacího
místa. Cena 8500 Kč vč. poplatků, volné od ledna.
Telefon: 737 105 384

vyžehlím

Hledám šikovného mobilního důchodce v okolí
Říčan, který rozumí zahradě a rád by ji udržoval.
Telefon: 606 470 756

Vánoční půjčka pro všechny! Bez prokazování
příjmů! 50 000,- až 250 000,- Kč Tel: 733 367 690;
739 847 599

ZAMĚSTNÁNÍ
Jazyková škola LANGFOR hledá lektory AJ
a rodilé mluvčí. Tel.: 323606096,
jobs@langfor.cz

V domácí provozovně v Říčanech
a vymandluji, tel. 602 731 091

Pozor! Půjčky pro každého bez potvrzení příjmů až
250 000,- Kč Tel: 733 367 690; 739 847 599
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
Nabízím ježdění na hodné kobylce a poníčkovi na
Tehově. Možnost výuky na lonži nebo vyjížděk. Tel.:
737973159
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
Pronajmu byt 1+kk o ploše 55m Sluštice,
Telefon: 728 895 885

Uklízečku do soukromého SENIOR domu
"FELICITA" na Vyžlovce hledáme ke spolupráci na
DPP. Tel. 775122404
MŠ a ZŠ v Olivově dětské léčebně v Říčanech
hledá učitelku mateřské školy. Nástup ihned. Bližší
informace na tel.č. 323631120
Společnost PRO-DOMA spol. s r.o. zabývající se
prodejem stavebního materiálu, přijme pracovníka na
pozici referent controllingu. Popis pozice: vytváření,
evidence a archivace odběratelských smluv,
zpracovávání statistik, zpracování prezentací.
Požadavky: SŠ vzdělání s maturitou, velmi dobrá
znalost MS Excel, dobré komunikační a organizační
schopnosti, zkušenosti na obdobné pozici vítány.
Příjemné pracovní prostředí, odpovídající platové
ohodnocení, místo výkonu práce Mukařov. Nástup
možný ihned. Životopis zasílejte na mail jhubalova@
pro-doma.cz

ÚČETNICTVÍ
Hana Kyselová
Tehov 74
251 01 Říčany
telefon: 724 108 627
hana.cizlerova@seznam.cz

Zpracování účetnictví
a daňové evidence
Zpracování pohledávek
a závazků
Zajištění fakturace
Zpracování slovenského DPH
Zpracování daňových přiznání

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

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

MNICHOVICKÁ REALITNÍ
KANCELÁŘ s.r.o.

... nabízí kompletní daňový servis, odklady daní, zastupování
a kontroly na FU apod. Profesní odpovědnost, diskrétnost,
milý přístup. Ušetřete čas, nervy i peníze.
I Váš daňový poradce - více na www. camaret. cz,
e-mail helena.hlavackova@camaret.cz¨
Všechromy 26, Strančice, tel. 777707321

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

Příjem objednávek
na zateplení RD na rok 2009
a na rekonstrukce bytů.
AKCE:
Sleva 20% polystyrén
a 15% akrylátové omítky

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

FASÁDNÍ
SYSTÉMY

PRODEJ I MONTÁŽ
Po-Pá 7:00-16:00
Sobotní prodej zrušen!

Rattan • Stoly a židle • Sedací soupravy

Ložnice, zdravotní matrace a obývací pokoje • Kuchyně

DÙM
NÁBYTKU
SPECIALISTA
NA ZDRAVÝ SPÁNEK

Černokostelecká 555
251 01 Říčany
Tel.: 323 60 26 84
nabytek@nabytekpraktik.cz

www.nabytekpraktik.cz
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.

ŠPIČKOV
CELOKOŽENÉ
ŠPIČKO
VÉ CELO
KOŽENÉ
SOUPRAVY ZA
SEDACÍ SOUPRAVY
CENY
LÁTKOVÝCH
CEN
YL
ÁTKOVÝCH

Děkujeme našim klientům
za spolupráci v roce 2008
a přejeme vše nejlepší v roce 2009.
Vaše BENO Říčany, s.r.o.

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

ANTÉNY

TV - SAT - STA
MONTÁŽE A OPRAVY
DIGITÁLNÍ PŘÍJEM

602 195 272

 Reakce na dopis o lani Lízince
To, co se jeví panu Munčovi jako „smutný konec Struhařovské safari“, je bohužel jen
zákonitý důsledek toho, že se ve své podstatě o polodomácí laň Lízu nikdo ve Struhařově nedokázal postarat tak, aby nezpůsobovala
bezpečnostní rizika v obci. V době, kdy jsem
psala článek pro Zápraží č. 3/2008, jsem se ještě spolu se zastupitelstvem mohla postavit na
její obranu a pokusit se obhájit to, že laň stojí
křižovatce hlavních komunikací Mnichovická/
Ondřejovská, zřejmě vyhlížející pana Munče,
který za ní občas do Struhařova z Prahy jezdil
a v dobré víře, že dělá to nejlepší, co může, jí
vozil pochoutky a vodil ji na procházky. Stávalo se pravidelně někdy i dvakrát do týdne, že
řidiči projíždějících aut volali policii, která pak
vyjížděla k lani, co stála ve vozovce a nechtěla
se z ní za žádnou cenu hnout. Vymysleli jsme
tenkrát a uprosili policii, aby vždy při takovém
oznámení volali na obecní úřad, my pak sháněli paní Horáčkovou, kterou jedinou laňka uposlechla, aby si ji odvedla domů – hlavně pryč
z křižovatky, aby nedošlo k nějakému automobilovému neštěstí. Pak ji jednou opravdu auto
srazilo – naštěstí nebyl nikdo vážně zraněn
– jen pomačkané plechy a na Líze pár šrámů
a vyražených zubů. Pak byl delší dobu klid –
laň se křižovatky pár měsíců bála, ale ze zranění se celkem dobře zotavila. Už jsme si málem
všichni oddechli, když tu najednou u mých vrátek stáli dva dospělí lidé s malou asi sedmiletou holčičkou, zle potlučenou. Monokl přes
celé oko, potlučená záda a zhmožděná noha, na
niž kulhala, svědčila o nějakém nepříjemném
dobrodružství. Nemohla jsem věřit svým uším,
když mi vyprávěli, jak Líza holčičku bezdůvodně zkopala, když šla sama ulicí kolem ní
ke své babičce. Musela jsem uznat, že jejich
žádost na zajištění zvířete je víc jak oprávněná,
navíc uváděli, že to není poprvé, kdy laň proti nějakému děcku vyjela, byť nikdy předtím
nedošlo k takovým zraněním (byl vždy v dosahu nějaký dospělý). Přislíbila jsem, že se pokusím situaci nějak řešit, a zahájila kolečko projednávání a shánění, jak zajistit, aby se podobná situace nemohla opakovat a nedošlo i třeba
k něčemu horšímu - vždyť i tady chybělo málo,
aby zranění bylo smrtelné – víc jak metráková laň naštěstí holčičku trefila kopytem těsně
nad oko a kost to vydržela – co by ale bylo,
kdyby trefila o pár milimetrů níže? Požádala
jsem již dříve o spolupráci stanici pro handicapované živočichy při ČSOP Vlašim, pomáhali po mnoha telefonátech najít oboru u Tachova, kam by mohli zvíře převézt, ale přišlo nám
to moc daleko, aby lidé, co jí mají rádi, mohli
Lízu navštívit. Obvolala jsem sama mnoho stanic, zookoutků, obor, farem, ale nikdo nebyl
schopen zajistit to, co jsme předpokládali, že
Líza bude potřebovat – kontakt s lidmi i se zvířaty svého druhu, plot vysoký přes dva metry,
dostatečný prostor a zejména trpělivost s její
aklimatizací. Líza prakticky za svůj život ve
Struhařově ani neměla možnost potkat zvířata

svého druhu a tak její přímé převezení jen mezi
ně do obory jsme považovali za rizikové – zvířata by ji nemusela přijmout - byl nutný citlivý přístup a dohled. Zvažovali jsme i možnost,
že by obec mohla paní Horáčkové zvýšit plot,
aby se nemohla Líza volně pohybovat po vsi,
ale vzhledem k pokročilému věku paní se i toto
řešení ukázalo být jako nemožné. Konzultovala jsem s odborníky, kteří dlouhodobě vysokou zvěř chovají, jaké mohly být příčiny tak
neobvyklého chování laně, že napadla malou
holčičku, a rizika, zda se to může opakovat.
Vysvětlili mi, že se jedná o poměrně častý vzorec chování, kdy původně divoké zvíře, odkojené z lahve člověkem, považuje člověka za sobě
rovného partnera, a tak mnohdy ani třeba ne ve
zlém úmyslu, ale ve hře po svém způsobu strká
a kope, jako by člověk byl druhou laní. Když
mi potom pan Munč vyprávěl, jak Lízu u potoka vyčesával a hrál si s ní, mnohé mi došlo.
„Ona je tak milá, a víte, paní starostko, že spolu i tančíme? Naučil jsem ji, aby mi dala přední
nohy na ramena a tak spolu tančíme.“ Bohužel
i silná láska člověka ke zvířeti může způsobit
ve svém důsledku vážný problém. Ono je velice milé a hezké jezdit jednou za týden za oblíbenou laní a hrát si s ní, ale kde je zodpovědnost, co se s ochočeným zvířetem ve zbývajícím čase děje? Že stojí v křižovatce a čeká na
autobus s panem Munčem? Že si pro taneček
vybere sedmiletou holku? Čí je vlastně ochočená laň, kdo za ni nese zodpovědnost, když je
všech a ničí? Je hezké se na ni dívat, je unikátní hladit ji ve volné přírodě, ….ale když něco
provede, kdo je za ni zodpovědný? Pan Munč?
- Ale ten si s ní přece jen jezdí hrát, to byste
po něm přece nemohli chtít. Paní Horáčková? –
To po ní přece nikdo nemůže chtít. Pán ze sousedství, který při jejím uspání křičel a nadával?
Když jsme se jej zeptali, zda za zvíře písemně
převezme zodpovědnost, raději zalezl do domu,
protože to by přece na sebe nevzal, co kdyby
se něco stalo, ještě by musel platit. Kde je zodpovědnost? Největší zodpovědnost za bezpečnost leží zase jen a jen na obci. A tak zastupitelstvo rozhodlo jednohlasně, že se s Lízou
musíme rozloučit a zajistit jí co nejlepší péči.
Podařilo se nám to nakonec na malé farmě ve
Velkém Chlumci u Dobříše, kde se Líze věnují,
jak jen mohou. Zvládla to nejhorší – transport
a první měsíc aklimatizace. S vědomím silných
citových vazeb jsem pak ještě neváhala vzít své
auto, a pozvat Lízininy „nejbližší“ na malý
výlet za ní k Dobříši. Bylo to upřímně míněno
dobře i pan Munč se rád svezl a znovunavázal
tak kontakt se svou „přítelkyní“. Věřila jsem,
že jestli ji má opravdu tak rád, bude za ní jezdit
rád i tam a možná se s odstupem času dokáže
i povznést nad změnu, kterou mu zabezpečení
Lízy přineslo. Druhá věc je, že od té doby za
Lízou ani nebyl.
Jak se má Líza teď? Našla svůj nový domov.
Dokázala se zapojit do stáda a navzdory všem
pesimistickým předpovědím se chová naprosto spokojeně. Lidé, kteří o ni pečují, tvrdí, že

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

není vyloučeno, aby v roce příštím ještě měla
koloucha.
I když bylo rozhodnutí o Lízině transportu
neskutečně těžké a jsem teď trvale vystavena nevraživým útokům těch, kterým nedošlo,
jak se celý příběh odehrál, a podceňují vážnost
situace, i když mi tekly slzy, když ji odváželi,
přes to přese všechno jsem přesvědčena, že
rozhodnutí bylo správné a jediné možné.
Přeji Líze hodně zdraví!
Mgr. Dagmar Fedáková
Starostka Obce Struhařov

U nádraží Horní Měcholupy je sběrna
starého papíru. V pondělí 1. 12. se v ní alespoň dvakrát otočila stará bílá dodávka pravděpodobně Škoda 1203 se sběrem papíru. Sběr
tvořily svázané balíky časopisů a reklamních
brožur a reklamních letáků. Mezi tím bylo
i několik ještě nerozvázaných balíků časopisu
Zápraží listopadové číslo. Vypadalo to, jakoby
dotyčný pán do sběrny přivezl to, co namísto
ve schránkách skončilo ve sběrně starého papíru. Pán byl věku 50-60, šedivé vlasy, zavalité
postavy, kulatý obličej, výška 175-180 cm. Spolu s ním v autě seděl jiný pán podobné postavy
a věku - dle jeho čepice a bundy lze usuzovat na
zaměstnance dopravních podniků (MHD).
Student
Co dodat – pokud vám, milí čtenáři, náš časopis někdy nedojde, je to tím, že si někdo „zjednoduší“ práci a místo roznášení časopisy zpeněží coby sběr. Pomozte nám prosím takové lidi
odhalit.

Za Vaše ohlasy na časopis a dění v regionu
moc děkujeme a těšíme se na další!
Řešení křížovky z minulého čísla:
ADVENT ZNAMENÁ PŘÍCHOD
Úspěšní řešitelé křížovky jsou a ceny od nás
dostanou:
Lucie Bencová, Pětihosty 60, pošta Pyšely
Karolína Strnadová, Oleška 156 281 62
Oleška
Pavla Peltanová, domek na návsi u rybníčku,
obec Radimovice, pošta Velké Popovice
25169
Řešení veškerých sudoku či křížovek naleznete i na www.zaprazi.eu.
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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

Sudoku těžké

